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Elevers svårigheter i geometri 
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Pupils´ difficulties in Geometry 
-a study concerning 9

th
 grade pupils. 

Abstrakt 
 

Geometri är ett matematiskt område som visat sig vara svårt för svenska elever. Denna 

undersökning syftar till att ta reda på vilka aspekter på geometri elever i år nio, med särskilt 

stöd i matematik, behöver utveckla för att nå godkända resultat. Den söker även svar på vilka 

faktorer som påverkar eleven i inlärningssituationer.  

Empirin inhämtades genom sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 

begreppsförståelse, formelhantering och förmåga att kommunicera är aspekter som måste 

fördjupas för att målen i matematik ska nås. De mest frekventa påverkansfaktorer som angavs 

i inlärningssituationer var läraren, tiden, kompisar och läromedlet. 

Nyckelord 
 

Nyckelord: geometri, matematiksvårigheter, faktorer för inlärning, elever skolår nio. 

Abstract 
 

Geometry is an area within mathematics that is difficult to Swedish pupils. This study intends 

to clarify what aspects of geometry 9
th

 grade pupils, with special needs, need to develop to 

reach the goals.  It also investigates other factors that affect pupils in learning situations.  

This study is based on seven semistructured interviews. The result shows that comprehension 

of geometric concepts, capability of using formulas and communication are areas that need to 

develop if the goals set for mathematics are to be reached. The most frequent answers of 

affective factors were the teacher, the time spent, friends and the textbook. 
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1. Inledning 

Krisrubrikerna om svenska elevers bristande kunskaper i matematik har återkommit med 

jämna mellanrum de senaste åren. Sedan 1995 genomförs vart fjärde år en internationell 

studie som kallas TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Det är en 

jämförande studie som går ut på att undersöka elevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap i skolår 4 och 8. Länder inom EU och OECD ingår i studien. Varje studie har 

visat att svenska elevers prestationsnivå i genomsnitt är lägre i matematik än för elever i 

motsvarande årskurser i de andra deltagande länderna (Skolverket, 2008a). Tiden som 

svenska skolan lägger på undervisning i matematik visar sig genom studien också vara mindre. 

Skolverket (2008b) fann genom djupintervjuer att elever i skolår 8 har störst problem med 

geometri och algebra, samt att några av orsakerna till att elever har brister i sina matematik-

kunskaper beror på att deras undervisning i hög grad har präglats av lärobok och självstudier. 

 

Satsningar görs inom många kommuner för att få upp kunskapsnivån och öka intresset för 

matematik. Trots detta lämnar många elever grundskolan med dåliga matematikkunskaper i 

allmänhet och i geometri i synnerhet. Vetskapen om att kunskaperna är dåliga i ett inter-

nationellt perspektiv har funnits länge, men frågan är om lärarna har förändrat sin under-

visning under den tiden, för att bättre möta eleverna och se till att de utvecklar sina 

matematiska förmågor utifrån sina individuella förmågor. I arbetet med elever som har 

särskilt stöd i matematik är det viktigt att skapa en god relation mellan lärare och elev, för att 

tillsammans kunna hitta den optimala inlärningssituationen i ett ämne som eleven har svårt för. 

Min erfarenhet är att många elever får särskilt stöd i matematik, inte för att de har en specifik 

nedsättning, utan för att de saknar motivation och glädje i sin inlärning. Det är dock många 

som forskat om motivationens generella betydelse för all inlärning, så den här studien 

kommer att ha ett annat fokus. Genom att utgå från TIMSS-studiens resultat att elever har 

svårigheter med geometri försöker studien belysa delar av de svårigheter som elever i skolår 9 

upplever när det gäller de geometriska begreppen och hur dess upplevelser stämmer överens 

med tidigare forskning. Även elevers upplevelser och erfarenheter av inlärningssituationer av 

geometriska begrepp belyses och jämförs med tidigare studier.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i matematiksvårigheter har svårt med 

inom området geometri i förhållande till målen i år nio, samt deras uppfattning om vilka 

faktorer som kan påverka inlärningssituationen. Frågeställningarna blir således: 

 

Vilka aspekter av geometri kan elever i matematiksvårigheter behöva utveckla för att nå 

målen i år 9?  

Vilka faktorer kan dessa elever benämna som påverkansfaktorer på den egna inlärningen av 

geometri?  

 

Undersökningen begränsas till elever i skolår nio som riskerar att inte få godkända betyg i 

matematik och därför har särskilt stöd. De geometriska begreppen begränsas till area och 

omkrets av rektangel, triangel och cirkel, volym av rätblock, prisma och klot samt vinklar, då 

dessa ingår i läroplanens uppnåendemål för skolår nio.  

 

3. Teoribakgrund 

3.1 Geometriska begrepp 

3.1.1 Omkrets och area 

Begreppet omkrets kan definieras som en kurvas längd om kurvan är sluten (Kiselman & 

Mouwitz, 2008). En kurva är en ”endimensionell figur eller en figur som erhållits genom 

förlängning, förkortning, böjning, etc. av en rät linje eller sträcka” (Thompson, 1994, s 244). 

Om kurvan formats till månghörningarna rektangel och triangel beräknas omkretsen genom 

addition av figurens sidor. En cirkels omkrets går däremot inte att mäta och beräkna på 

motsvarande sätt, utan bestäms genom multiplikation av dess diameter och π. I denna studie 

behandlas begreppet omkrets som längden på den kurva som bildar rektanglar, trianglar samt 

cirklar. SI-enheten är meter (m). 

 

Area kan definieras som storleken av en begränsad yta (Skolöverstyrelsen, 1979; Kiselman & 

Mouwitz, 2008). För att kunna mäta en area behövs en areaenhet som skapas genom en 
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kvadrat som har sidan 1 längdenhet. En figurs area kan sedan bestämmas av hur många 

areaenheter den innehåller, dvs. arean av ett område är ”antalet hela eller delar av sådana 

kvadrater som behövs för att precis täcka området” (Tengstrand, 2005, s 18). Area kan också 

beskrivas som ett ”reellt mätetal, som uttrycker en plan figurs tvådimensionella utsträckning” 

(Thompson, 1994, s 29). Denna studie behandlar begreppet area som den yta som begränsas 

av rektangelns och triangelns sidor, samt den yta som begränsas av cirkeln. För rektanglar 

beräknas arean genom multiplikation av dess bas och höjd, för trianglar halveras produkten av 

dess bas och höjd medan en cirkels area beräknas genom multiplikation av dess kvadrerade 

radie och π. SI-enheten är kvadratmeter (m²). 

 

Elever som blandar ihop begreppen area och omkrets kan uppleva att det är diffust vad man 

egentligen mäter när man pratar om area, därför är det viktigt att eleverna ges möjlighet att 

förstå begreppens betydelse innan de gör beräkningar (Hedrén & Hellström (red), 1988). Båda 

begreppen utgår från ett inneslutet område, men till skillnad från en sträcka går en yta inte att 

mäta med hjälp av ett mätredskap utan måste räknas fram, vilket kan framstå som förvirrande. 

Det är även svårare att jämföra ytors storlek mot varandra jämfört med sträckors storlek 

(Kilborn, 1992).  

 

3.1.2 Volym 

Volymen anger storleken av ett tredimensionellt, begränsat rymdområde (Skolöverstyrelsen, 

1979). En nyare definition av volym är ”storlek hos en kropp” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s 

75). Volymen begränsas av kroppens ytor. För att beräkna volym krävs en volymenhet, som 

utgörs av en kub med sidan 1. En kropps volym kan ”betraktas som det antal volymenheter 

den innehåller” (Thompson, 1994, s 439). I denna studie behandlas begreppet volym som 

storleken på det begränsade rymdområde som utgörs av en prisma, med begränsning till 

specialfallen rätblock och tresidig prisma. En prisma är ”en kropp som begränsas av två 

basytor, som är kongruenta månghörningar (trianglar, fyrhörningar eller slutna polygoner med 

fler än fyra sidor) och vars sidoytor är parallellogrammer” (Häggmark, 1989, s 124). Volymen 

av en prisma beräknas genom multiplikation av dess basarea och höjd. Även storleken på 

rymdområdet inom klotet behandlas i studien. Denna beräknas genom formeln (4 π r³)/3. SI-

enheten är kubikmeter (m³). 
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Begreppet volym kan vara svårt att uppfatta för barn ända upp till 10-12 årsåldern. En av 

orsakerna är att ögat luras av att kroppen kan ändra form även om volymen är densamma, en 

annan är att förhållandet mellan längdskala och volymskala är komplicerat. Ytterligare en 

faktor som försvårar förståelsen är att volymen kan utgöras av både fast och flytande materia 

som kräver olika sätt att mäta (Kilborn, 1992). Att orden volym och rymmer har en annan 

betydelse i elevernas vardag är även det en försvårande omständighet som gör att det är 

viktigt att skapa förståelse för vad de matematiska begreppen betyder (Hedrén &Hellström 

(red), 1988). 

 

3.1.3 Skolans styrdokument  

Lärare i den svenska skolan är ålagda att följa de av Skolverket uppsatta styrdokumenten. I 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 1998) återfinns de allmänna mål och riktlinjer som 

gäller i skolan som helhet, vilka vilar sig på skolans värdegrund och uppdrag. Om 

matematiken står det att skolan ”ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola … 

behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” 

(Skolverket, 1998, s 10).  

 

Matematikämnets syfte och roll i grundskolan är att ge eleven grundläggande färdigheter i 

matematik såväl som andra ämnen och skapa möjligheter till ett livslångt lärande. I 

kursplanen för matematik finns direktiv för utbildningen i densamma. Eleven ska ges 

möjlighet att ”utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem” 

(Skolverket, 2008c, s 26). Där står också vilka mål som ska uppnås i tredje, femte och nionde 

skolåret, samt vilka mål eleven ska sträva efter. De senare är både allmängiltiga (t. ex. 

utveckla intresse och tilltro till det egna tänkandet) och specifikt riktade mot ämnesområden, t. 

ex. geometri (utveckla sin förmåga att förstå och använda grundläggande geometriska 

begrepp, egenskaper, relationer och satser).  

 

När det gäller grundläggande mål, allmänt och inom geometri, som eleven ska ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret skriver Skolverket (2008c) att: 
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Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna 

beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem 

och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning. Inom denna ram skall 

eleven 

--- 

- kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta 

och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader,  

- kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt 

kunna tolka och använda ritningar och kartor (Skolverket, 2008c, s 30). 

 

Ett av strävansmålen innebär att skolan ska sträva efter att eleven ”utvecklar intresse för 

matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 

och att använda matematik i olika situationer” (Skolverket, 2008c, s 26) 

 

3.2 Yttre påverkansfaktorer för inlärning 

3.2.1 Läraren och språket 

En inlärningssituation i skolan påverkas till stor del av de personer som är delaktiga i 

processen, huvudsakligen läraren och eleven. När forskare har tittat på lärarens roll vid 

matematiska inlärningssituationer har de sett en mycket komplex situation. Komplexiteten 

består i att läraren svarar för att undervisningen når fram till eleven och att en inlärning sker, 

och för att kunna göra det krävs det att läraren själv behärskar innehållet på ett sätt så att hon 

kan möta eleverna och deras individuella behov (Löwing, 2004). Dessa behov påverkas av 

elevens förförståelse och mål, dvs. läraren måste kunna hjälpa eleven med det den redan kan 

samtidigt som de måste utmana dem att prova det de inte kan (Høines, 2000). Därutöver krävs 

det att läraren behärskar olika sätt att förmedla och förklara det matematiska innehållet, kan 

konkretisera det vid behov samt förmågan att välja metod utifrån situationen (Löwing, 2004). 

Ett gemensamt språk är en förutsättning för att allt detta ska lyckas. En försvårande 

omständighet är att det i en ålderhomogen klass finns stora individuella skillnader, den 

biologiska spridningen kan sträcka sig över sju år. Dessutom har alla elever varierande 

utvecklingstakt, där den långsammaste eleven kan behöva upp till sex gånger så lång tid för 

att förstå ett begrepp jämfört med den snabbaste (Pettersson, 1990). Varje elevs utvecklings-

möjligheter är därmed komplexa och unika och eleven måste ges förutsättningar därefter. 

Elever som inte är mogna att förstå matematiska problem löser istället uppgifter genom att 
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flytta siffror utifrån formler de försöker komma ihåg. Om eleven inte lyckas handlar det ofta 

om att de glömt formeln (Löwing, 2002). Även van Hiele menar att en lyckad inlärning dels 

kräver en undervisning på det språk som eleverna har möjlighet att förstå och att den 

dessutom måste anpassas till elevens förmåga. Eleven måste ha en viss förståelse för ett 

begrepp för att sedan kunna utveckla det (Hedrén, 1992). Språket blir betydelsefullt när lärare 

ska hjälpa elever som stött på problem, då hon snabbt måste, inte bara sätta sig in i elevens 

förkunskaper, utan också kan använda ett språk som fungerar när både formella och 

informella begrepp ska förklaras och beskrivas (Löwing, 2002).  

 

Språkets betydelse för inlärning av matematik har studerats av flera forskare. Magne (1994) 

menar att det matematiska tänkandet i sig inte förutsätter ett språk, utan menar att ett barn kan 

räkna och ha en viss taluppfattning ändå. För att däremot kunna bilda sig en begrepps-

uppfattning måste barnet ha ett språk. Høines (2000) teori bygger på sociokulturella tankar 

och grundar sig på att begreppsinnehåll och begreppsuttryck har ett intimt samband. 

Förmågan att tolka beror på tidigare erfarenheter och kunskaper och nyckeln till att förstå ett 

begrepp ligger i förmågan att översätta det innehåll begreppet har, till det sättet man kan 

uttrycka det på. I arbetet med matematisk begreppsutveckling är språket ”inte bara ett 

kommunikationsmedel utan också ett hjälpmedel” (Høines, 2000, s 98). Samspelet mellan 

individ och miljö är viktigt för att eleven ska kunna utveckla sin matematiska förmåga och 

språket är en betydande faktor i denna utveckling (Pettersson, 1990). 

 

Lärarens attityd och förmåga att förklara kan vara avgörande för att en elev ska lyckas vända 

en negativ matematikutveckling till en positiv (Sjöberg, 2006). Några kriterier som påverkar 

lärarens arbete är engagemang, förmåga att motivera, inspirera, kunna förmedla att kunskap är 

glädje. Goda ämneskunskaper i matematik, förstå vad som gör att eleven fastnar och kunna 

förklara på ett bra sätt är andra (Skolverket, 2003).  

 

Läraren påverkar även hur arbetsron är i klassen, en betydelsefull förmåga då brist på arbetsro 

påverkar inlärningen. Detta drabbar särkilt elever i matematiksvårighet (Sjöberg, 2006). 

Arbetsron innebär bl. a ett positivt arbetsklimat, även om man misslyckas (Skolverket, 2003). 

59 procent av eleverna i årskurs 8 upplever att det är arbetsro på lektionerna i matematik, 

enligt TIMSS 2007 (Skolverket, 2008a). 
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3.2.2 Tiden 

Matematiken utgör 13,5 % av den totala undervisningstiden och i genomsnitt är detta lägre än 

övriga deltagande länder i TIMSS (Skolverket, 2008a). Av denna redan från början korta tid 

försvinner dessutom mycket tid från undervisningen pga. av schemabrytande aktiviteter. 

Genom att se över hur lektionerna är fördelade över veckan och hur lång en lektion egentligen 

ska vara kan eleverna uppnå bättre resultat (Sjöberg, 2006). 95 procent av undervisningstiden 

går åt till självinlärning genom lärobokens uppgifter och en hel del av den övriga tiden går åt 

till passiv väntan på att få hjälp (Skolverket, 2003). I förhållande till många andra länder 

ägnar svenska skolan en förhållandevis liten tid av matematikundervisningen åt geometri i 

undervisningen i årskurs 8 (Skolverket, 2008a). 

 

3.2.3 Kompis 

Kompisars påverkan på inlärningssituationen kan ha flera orsaker. Om en elevgrupp är stor 

kan lärarens brist på tid göra att elever istället vänder sig till sina kompisar för att få en 

uppgift förklarad. En annan anledning kan vara att eleven tycker att lärarens förklaring är svår 

att förstå och att man därför ber en kompis förklara istället. Dessa båda orsaker kan göra att 

elevsamarbetet ökar (Sjöberg, 2006). 

 

3.2.4 Läromedel  

En modell av undervisning verkar dominera i år 7-9 och den går ut på att läraren ibland håller 

en genomgång, eleverna arbetar enskilt i boken och får en diagnos eller prov. Läraren går runt 

och hjälper eleverna individuellt (Skolverket, 2003 och Sjöberg, 2006). Läromedlets stora del 

av undervisningen i matematik riskerar att både elever och lärare accepterar att matematik 

endast är det som står i läroboken. TIMSS 2007 (Skolverket, 2008a) visade att Sverige hör till 

de länder som använder läromedlet som grund för undervisningen i högst utsträckning. 

Läromedelsstyrd undervisning är inte nödvändigtvis fel för alla elever, men lektionerna bör 

inte bli för ensidiga, då det är svårt för eleverna att skapa mening med undervisningen på egen 

hand (Skolverket, 2003).  

 

I början på 1990-talet genomfördes en undersökning (Pettersson, 1994) i syfte att få fram 

vilka lösningsstrategier elever i årskurs 9 använde när de löste matematiska uppgifter. Den 
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visade att elever i allmän kurs (den lägre i 1980-talets nivågruppering, där elever med 

svårigheter i matematik kan förväntas tillhöra) hade sämre begreppsförståelse i geometri och 

att de hade större svårigheter att förstå innehållet i korta texter, jämfört med eleverna i 

särskild kurs. Lösningsstrategierna i den allmänna kursen innehöll fler variationer och fler 

felaktiga svar. Dessa elever tenderade även att i högre grad hoppa över frågor med mer än ett 

moment, samt att bara lämna svar utan redovisning av beräkningen. Utöver det 

uppmärksammades att svaga elever även hade svårt att hantera informationsrika textuppgifter 

(Pettersson, 1994). Den grafiska formen på en uppgift ska underlätta lösningsförmågan. En 

bild kan förtydliga texten om den väljs med omsorg. Uppgiftens utformning har därför 

betydelse. Texten bör även vara fyllig då exempelvis småord kan underlätta förståelsen 

(Skolverket, 2008d). Det finns ett samband mellan svårighetsgraden på uppgifterna och 

elevernas vilja att engagera sig (Skolverket, 2003). Uppgifterna bör kunna lösas med en för 

eleverna rimlig ansträngning och varken vara för lätta eller för svåra. Matematiska uppgifter 

uppfattas som roliga om de går att förstå, tråkiga om de är obegripliga. Även innehållet i 

uppgifterna påverkar lusten att lösa dem. Om innehållet inte är intressant för eleven handlar 

det bara om att producera ett resultat till läraren (Skolverket, 2003 och Skolverket, 2008a). 

 

3.2.5 Hjälpmedel 

Elever som deltog i allmän kurs i matematik under 1980-talet hade svårare att använda 

geometriska formler på ett korrekt sätt än elever som deltog i särskild kurs. Trots att 

formlerna fanns tillgängliga för eleverna visste de inte hur de skulle använda dem som ett 

hjälpmedel när de utförde matematiska beräkningar (Pettersson, 1994). 

 

3.3 Inre påverkansfaktorer för inlärning 

3.3.1 Självbedömning 

Det är viktigt att eleven själv är aktiv vid analys och bedömning av sina kunskaper och bör 

ges möjlighet till reflektion kring dessa (Skolverket, 2010). Genom att låta eleven själv 

bedöma sin säkerhet inför uppgifter kan läraren sedan göra jämförelser med de faktiska 

prestationerna eleven gör, en jämförelse som kan ge underlag till vilken tilltro eleven har till 

sin egen förmåga och hur realistisk den är. 
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3.3.2 Inställning till ämnet 

Redan för tjugo år sedan framkom att stress, oro och ängslan kopplas mer till matematik än 

till övriga ämnen i skolan. Orsakerna kan vara att karaktären på ämnet matematik är att ett 

svar antingen är rätt eller fel och att man inte upplever att det finns några mellanting 

(Pettersson, 1990). Det kan även bero på den höga status matematikämnet har, då det är 

viktigare att lyckas i ett prestigefullt ämne. Sjöberg (2006) beskriver uttrycket math anxiety, 

vilket kan definieras som en ”olustkänsla kopplad till matematikämnet” (Sjöberg, 2006, s 

146), med konsekvensen att eleven undviker matematisk träning. En negativ syn på 

matematik kan påverka elevernas tilltro till förmåga att lära sig och en följd av det blir att 

eleven inte når målen för ämnet. Då skolan inte stöttat lärarna att utveckla undervisningen har 

elevernas negativa syn förankrats och generaliserats via medier till att vara ett viktigt, men 

tråkigt och obegripligt ämne för många (NCM, 2001). TIMSS 2007 (Skolverket, 2008a) 

innehöll en enkätundersökning med frågor som, utöver kunskapsproven, kunde ge en bild av 

varför resultatet blev som det blev. Bland annat mättes elevers inställning och attityd till 

matematik, då detta kan ses både som ”en förutsättning för lärande och ett resultat av 

undervisningen” (Skolverket, 2008a, s 58). Självförtroendet hos de svenska eleverna visade 

sig vara gott, om än mindre i år 8 än i år 4, men trots detta är ämneskunskaperna sämre än 

genomsnittet av deltagande länder. Därför dras slutsatsen att det finns starka samband mellan 

självförtroende och faktiska kunskaper i de flesta länder, men kulturella skillnader gör att det 

inte är en självklarhet. Skolverket (2003) skriver hur viktig matematiken är för 

självförtroendet genom att vara ett ”verktyg i samhälle och vardag” (Skolverket, 2003, s 10). 

Negativa upplevelser av matematik kan ge långtgående konsekvenser för självförtroendet 

långt fram i tiden, om matematiken upplevs som meningslös och obegriplig. 

 

3.3.3 Egen arbetsinsats 

Det är inte bara läraren som påverkar hur utvecklingen i matematik fortlöper, eleven har också 

ett stort ansvar för detta och det är avgörande att eleven också tar det ansvaret (Skolverket, 

2003). En motivationsfaktor kan vara framtida utbildningsmål eller viljan att få ett godkänt 

betyg (Sjöberg, 2006). Studier har visat att aktivitetsgraden hos de flesta elever varierar 

mellan 50 och 100 procent, men att några endast arbetar en fjärdedel av tiden och bara hinner 

med en tiondel av uppgifterna (Skolverket, 2003).  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ metod har bäst förutsättningar att ta reda på elevers tankar om geometri. Därför 

valdes en semistrukturerad intervju, som är en kvalitativ metod vars form gör att både själva 

intervjusituationen och sammanställningen av svaren underlättas (Bryman, 2002). Eleverna 

som intervjuats benämns i texten som informanter. Studien har en induktiv ansats genom att 

teorierna har valts för att stödja resultatet. 

 

För att åstadkomma de bästa förutsättningarna för att finna rätt frågor och därmed erhålla bra 

empiri genomfördes en pilotintervju. Processen att finna rätt frågor inleddes med inläsning av 

intervjumetodik och utifrån problemställningen sammanställa en frågeguide (Rienecker & 

Jørgensen, 2008). Frågornas utformning har stor påverkan på resultatet av en kvalitativ studie 

och flera författare (Bryman, 2002 och Stukát, 2005) beskriver vikten av att lägga mycket tid 

på förberedelsen av frågorna och omformulera dem flera gånger innan genomförandet av 

huvudundersökningen sker, med målet att varje fråga ska vara relevant för undersökningen 

samt kunna ge tolkningsbara svar som är hållbara och giltiga. Detta är en förutsättning för 

forskningsintervjuer (Bryman, 2002 och Stukát, 2005). Pilotintervjun genomfördes med en 

informant som inte har särskilt stöd i matematik, men ligger på gränsen till att nå målen för 

godkänt betyg. Samtalet spelades in och redan under intervjutillfället förändrades en del 

frågor. Efter intervjun justerades frågeguiden. Denna första intervju transkriberades aldrig, 

istället genomfördes en ny pilotintervju med en annan informant, som riskerar att inte nå 

målen och har särskilt stöd. Även denna intervju spelades in, men till skillnad från den första 

så transkriberades den. Efteråt lades ytterligare någon följdfråga till frågeguiden, men 

eftersom några större förändringar inte gjordes fick intervjun ingå i huvudstudien. 

 

Intervjufrågorna bestod av två delar; den första innehöll frågor där endast ett svar förväntades 

medan den andra delen besvarades med stöd av geometriska uppgifter (bilaga 1 och 2), där 

möjlighet att använda papper och penna fanns. Dessa uppgifter är hämtade från läromedlet 

Matematikboken X, Y, Z (Undvall, Olofsson & Forsberg, 2001), och valdes för att 

uppgifterna skulle vara kända för informanterna, då det är läromedlet som används på skolan. 

Informanterna har stött på alla eller några av uppgifterna under åren på högstadiet i prov- eller 

diagnossituationer, då de är konstruerade som sådana frågor av läromedlets författare. 
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Då studien undersöker informanternas begreppsliga aspekter runt vinklar, rektangel, triangel 

och cirkel fördelades uppgifterna om respektive geometriska figur på var sitt A4. Två figurer 

(rektangel och cirkel) innehöll endast textuppgifter, medan övriga två utöver texten även 

innehöll bilder. Detta förfarande gjorde det möjligt att se om uppgifternas utformning 

inverkade på svaren. 

 

För att en kvalitativ undersökning ska ha hög reliabilitet gäller det att redovisningen av 

studien är fullständig och tillgänglig i alla faser av processen. Då det handlar om informanter i 

utveckling är det svårt att påstå att man får samma resultat om man gör om exakt samma 

undersökning. Det är dock positivt för reliabiliteten att intervjuerna utfördes av en och samma 

person, genom att det minskar risken för att frågorna ställs på olika sätt och det minskar risken 

för den felkälla som då kan uppstå. Å andra sidan påverkas undersökningens reliabilitet 

negativt av att denna enda person kan göra en ensidig tolkning av resultatet utifrån dennas 

erfarenheter, tolkningen kan omedvetet bli subjektiv. Med insikten att det inte går att nå 

fullständig objektivitet genom intervjuer är det viktigt att intervjuaren ändå 

försöker ”säkerställa att han eller hon handlat i god tro” (Bryman, 2002, s 261), och inte låtit 

informanterna påverkas av personlig värdering eller teoretisk inriktning. För att minimera 

detta granskades genomförda pilotundersökningar ur det perspektivet. Genom att intervjua 

semistrukturerat, fanns dessutom möjlighet att ställa följdfrågor som kunde förtydliga 

informantens svar (Stukát, 2005), vilket höjer studiens validitet.  

 

4.2 Urval 

Då studien begränsar sig till elever med särskilt stöd i matematik i skolår 9, intervjuades 

elever med dessa förutsättningar på en högstadieskola med cirka 350 elever. Till huvud-

undersökningen intervjuades sex elever, varav fyra ingår i en mindre grupp som får all sin 

undervisning exkluderat från övriga klassen. De övriga två får periodvis exkluderat stöd i 

matematiken, men deltar också i den ordinarie klassrumsundervisningen. Urvalet grundar sig 

på ett icke-sannolikhetsurval, som Bryman (2002) benämner ”bekvämlighetsurval” (s 114), 

dvs informanterna var tillgängliga. Tillsammans med pilotintervjun grundar sig under-

sökningen på sju informanter. Ingen hänsyn har tagits till informanternas kön, då det inte är 

relevant för undersökningens syfte.  
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Att intervjuaren är känd av informanten kan påverka validiteten både positivt och negativt 

beroende på hur informanten upplever situationen. Hos en av informanterna kunde en viss 

påverkan märkas av att dennas undervisande lärare höll i intervjun, vilket drar ner validiteten, 

men hos de övriga syntes inga tecken på att svaren påverkades av intervjuarens undervisande 

roll. Informanterna upplevdes som avslappnade och ärliga under intervjun och förmedlade en 

känsla av uppriktighet i sina svar och de var nyfikna på vad svaren på frågorna skulle 

användas till, vilket påverkar undersökningen validitet positivt.  

 

Uppgifterna som användes som diskussionsunderlag togs från de läromedel eleverna använder 

i skolan för att igenkänningsfaktorn skulle vara hög. De kategoriserades i fyra områden i 

progression, i ett försök att leda eleven utmed en röd tråd inom ett ämne de har svårt för. 

Validiteten påverkas av att låta läromedlet styra innehållet i uppgifterna, då det kan saknas 

uppgifter som bättre kan visa hur begreppsliga aspekter inverkar. Fördelen med att 

informanten kunde känna igen sig i formuleringarna bedömdes dock som viktigare, för att inte 

brist på igenkänning skulle påverka deras svar.  

 

4.3 Empiri; insamling 

Eleverna fick information en och en om undersökningens syfte och varför den genomförs, 

enligt Patel & Davidssons (1994) och Brymans (2002) rekommendationer. Trots att 

informanterna är 15-16 år inhämtades elevens målsmans samtycke. Dessa kontaktades via 

mejl med ett missivbrev. Det gjordes innan intervjun i de fall det var möjligt (bilaga 3), övriga 

kontaktades i efterhand (bilaga 4).  

 

Intervjuerna genomfördes i en lektionssal på skolan. Denna miljö valdes för att den gav 

möjlighet att samtala ostört, samt att miljön är känd för eleverna, vilket är viktigt (Bryman, 

2002 och Stukát, 2005).  

 

Intervjuerna, som genomfördes med en informant i taget, tog mellan 12 och 20 minuter. De 

inleddes med några frågor om matematik och avslutades med några konkreta uppgifter som 

eleven fick diskutera kring. Intervjuerna spelades in på video, dels för att lättare notera 

bakgrundsfakta och dels för att kunna transkribera och analysera. Fördelarna med att spela in 
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intervjuerna är att man förbättrar minnet av vad som sägs, att det underlättar analysen då 

forskaren kan gå igenom materialet flera gånger, materialet blir offentligt och att man kan 

bemöta eventuell kritik som uppstår. Nackdelarna är att det tar lång tid, ger stora datamängder 

samt att informanten kan känna sig hämmad av att samtalet spelas in (Bryman, 2002). Av det 

senare märktes inget, tvärtom var alla informanter tillmötesgående och delade gärna med sig 

av sina erfarenheter. Kameran riktades mot bordet där uppgifterna låg, vilket upplevdes som 

positivt av informanterna. Genom den kameravinkeln förbättrades möjligheten att analysera 

eventuella pekningar och anteckningar som gjordes under intervjun. 

 

4.4 Empiri; bearbetning 

Ambitionen med en kvalitativ bearbetning av en undersökning är att finna en djupare kunskap 

om fenomenet och ”förstå och analysera helheter” (Patel & Davidsson, 1994, s 99). Man 

måste vara medveten om att den präglas av den person som genomför undersökningen. 

Författarna rekommenderar därför att man under arbetets gång för löpande analyser, inte 

minst för att skapa ett förhållande till sitt material.  

 

Då alla intervjuer genomförts transkriberades de snarast för att kunna analyseras fortlöpande. 

Varje intervju färgkodades efter transkriberingen utifrån undersökningens två frågeställningar; 

begreppsliga aspekter och övriga faktorer för inlärning. Färgerna, dvs. kategorierna, samlades 

sedan ihop och redovisades i underrubriker. Omkrets, area, volym samlades under 

geometriska begrepp. Övriga faktorer krävde två underrubriker; yttre och inre faktorer, som i 

sin tur delades in i grupper. Informanternas samlade svar beskrevs och exemplifierades med 

autentiska citat. I mån av behov omformulerades vissa citat till ett mer lättläst språk utan att 

innehållet ändrades, eftersom direkt citerat talspråk vara svårt att läsa i skrift. Dessutom kan 

obearbetad data uppfattas som oetiskt av den citerade (Trost, 2005). Därefter analyserades 

varje underrubrik mot de teorier som valts. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskning har fyra huvudkrav att ta hänsyn till, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppnå dessa krav informerades informanterna innan intervjun om vad intervjun skulle 

användas till, att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst var fria att avsluta 
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intervjun. Deras anonymitet säkerställs genom att inga identifierande detaljer om deras person 

finns att läsa i texten. För att ytterligare försvåra identifikation benämns alla informanter med 

feminint genus. Då samtliga informanter var över 15 år är målsmans tillåtelse inte nödvändig, 

men de informerades ändå för att ges möjlighet att förhindra användandet av empirin. 

 

5. Resultat och analys 

Undersökningens första frågeställning behandlar vilka aspekter av geometriska begrepp som 

elever i matematiksvårigheter kan behöva utveckla för att nå målen i år 9. Dessa aspekter 

redovisas och analyseras i underrubrikerna omkrets och area respektive volym, utifrån de sju 

informanternas svar. 

 

Att namnge några geometriska begrepp tagna ur ett sammanhang visade sig vara svårt för fyra 

av informanterna. Övriga tre kunde med viss osäkerhet benämna omkrets, area, volym, 

hypotenusa, basarea, Pytagoras sats och diameter. Däremot kunde informanterna använda 

geometriska begrepp i korrekta meningar när de senare dök upp i ett sammanhang i form av 

uppgifter.  

 

-Där kan man ju få ut diametern också. 

-Där är radien (ritar en radie). 

 

Begreppens namn kunde dock inte alltid kopplas till ett korrekt innehåll, dvs. förståelsen för 

begreppet var svagt eller fanns inte alls.  

 

-Då är det basen gånger höjden, alltid…eller? 

 

Vinklar var det område som av flest informanter ansågs som visuellt lättast och vid diskussion 

kring begreppen framkom att deras kunskaper låg i nivå med målen för år nio. Då dessa 

begrepp inte behöver utvecklas för att nå målen redovisas inte informanternas svar i studien.  

 

-Vinklar tycker jag inte är så där jättesvårt. Det är ganska logiskt, eller vad man ska säga. 

 



 

16  

Undersökningens andra frågeställning behandlar vilka andra påverkansfaktorer elever kan 

benämna i geometrisk inlärning, då det inte endast är förståelsen för matematiska begrepp 

som påverkar. Resultatet redovisas i yttre faktorer (som påverkas av något eller någon annan 

än eleven själv) och inre faktorer (som eleven själv kan påverka medvetet eller omedvetet). 

Varje resultat åtföljs av en analys. 

 

5.1 Resultat: Omkrets och area 

De första två till tre frågorna på uppgiftsbladen handlade om omkrets och area för rektangel, 

triangel respektive cirkel (se bilaga 2; rektangel uppgift 1-2, triangel uppgift 1-3 och cirkel 

uppgift 1-2). En informant var osäker figuren rektangel.  

 

-En rektangel, vad är det nu igen? Är det en sån som har två långa sidor och två korta 

sidor, eller? 

 

Efter att ha fått ett jakande svar på frågan kunde hon beskriva hur en beräkning av omkretsen 

går till. En annan informant berättade att hon visste att man kunde beräkna något genom att 

lägga ihop sidorna på en rektangel, men kunde inte skilja på begreppen omkrets och area.  

 

-Omkrets är ju runt om? Eller area? Jag vet faktiskt inte. 

 

Viss förståelse fanns att finna hos två informanter gällande triangelns omkrets då dessa kunde 

beräkna omkretsen på figurerna. En annan adderade sidorna, men dividerade sedan med två, 

dvs. hon blandade ihop beräkningarna för omkrets och area. 

 

-Omkretsen är ju det runt om, så man tar alla dom och plussar ihop. 

-Omkretsen är bara att plussa ihop sidorna. 

-Först tar jag 12 plus 5 plus 13, då kan jag räkna ut en hel box. Men sen tar man delat på 2, då får jag 

hälften. Om jag sträcker ut den hade det blivit en hel så jag tar hälften, delat på 2. 

 

Fem av informanterna diskuterade kring cirkelns omkrets, men ingen av dem kunde beräkna 

den. Två kunde benämna radie och diameter, samt visste att pi var ett avgörande begrepp. 
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- Alltså, jag vet inte riktigt hur man räknar omkretsen, men det är nånting… Radien, det är mitten på 

cirkeln. Jag tror i alla fall att om detta är cirkeln, då är det radien (visar på en ritad cirkel). Och det är 

4,5… Jag har ingen aning om hur man räknar ut det… 

-Jag är inte alls säker, men omkretsen… Det är något med pi i alla fall. 

 

När det gällde rektangelns area gjorde en informant en korrekt beräkning, och en hade inga 

förslag då hon inte visste vad area var. 

 

-För att räkna ut arean hade jag tagit 4,5 gånger 3,2. 

-Det är det jag gör mest fel på. Jag vet inte om area är den runt om eller om det är omkrets. 

 

En informant klarade att beräkna triangelns area, dock utan att känna sig säker på att det blev 

rätt. Två informanter multiplicerade ihop basen och höjden, men missade att dividera med 2. 

En trodde att arean var detsamma som höjden. 

 

- För man kan ju inte göra likadant som man gjorde med omkretsen. Då måste det vara basen gånger 

höjden, för så gör man på alla andra figurer. Men sen var det nåt speciellt med den där triangeln, och då 

delar man det med 2. Ungefär. 

-Arean, då tar man basen gånger höjden. Hur var det sen? Just det, basen gånger höjden delat på 2. 

-Area är basen gånger höjden. 

-Ok, basen gånger höjden. Så det är 12 gånger 15. 

-Jag tror att arean är den som går rakt upp (pekar på triangelns höjd). 

 

Ingen av de fem informanter som pratade om cirklar hade något konkret förslag på hur man 

kan beräkna cirkelns area.  

 

-Jag vet inte om det var på omkrets eller area, men radien ska man i alla fall gångra med pi.  

 

5.1.2 Analys: Omkrets och area 

Av de undersökta begreppen var omkrets det som uppfattades som lättast, särskilt hos 

geometriska figurer med raka kanter. Informanterna kunde i flera fall göra korrekta 

beräkningar, men då de inte kunde omsätta omkretsbegreppet till att även gälla cirkeln verkar 

förståelse för innehållet saknas, en observering som även Hedrén & Hellström (red) (1988) 

gjort. 
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Arean ställde till problem då det var oklart för informanterna vad begreppet betydde. Då det 

inte var tydligt för informanterna vad en areaberäkning avser att mäta, försökte de komma 

ihåg en formel de någon gång lärt sig, men nu hade glömt. Informanterna hade inte tillräckliga 

erfarenheter inom området eller var inte mogna att förstå innehållet i geometri. Istället 

försökte de flytta siffror, vilket blir omöjligt om eleven inte kommer ihåg formeln. Löwing 

(2002) menar att mognaden som krävs för att elever ska lyckas lära sig matematiska begrepp 

påverkas inte bara av elevens ålder, utan också av dess erfarenheter. Trots att studiens 

informanter är på väg att avsluta sin grundskoleutbildning har de varken tillräckliga 

erfarenheter av geometriska begrepp så att de har kunnat skapa ett innehåll till dem eller ett 

språk för att kunna bilda sig en begreppsuppfattning, vilket Magne (1994) menar att de måste 

ha. Bristen på begreppsinnehåll påverkar elevens begreppsuttryck och enligt Høines (2000) är 

begreppet därmed ofullständigt eller saknas helt.  

 

Informanternas osäkerhet på skillnaden mellan omkrets och area påverkade deras förmåga att 

göra beräkningar. Förvirringen och risken att förväxla dessa begrepp kan enligt Kilborn (1992) 

bero på att båda begreppen utgår från ett slutet område. Då informanterna bevisligen inte har 

skapat sig en förståelse av begreppen är det en aspekt som måste utvecklas för att målen 

skolår nio (Skolverket, 2008c) ska uppnås . 

 

5.2 Resultat: Volym 

Den sista frågan på varje arbetsblad behandlade volym för rätblock, prisma och klot (se bilaga 

2; rektangel uppgift 3, triangel uppgift 5 och cirkel uppgift 3). När ytterligare en dimension 

tillkom ansåg alla informanter att det blev ännu svårare. Två informanter förväxlade volym 

med begränsningsarea, en hade ett förslag på lösning men inget korrekt tillvägagångssätt och 

övriga hade inga idéer alls. 

 

- Jag vet inte om det är rätt figur för att räkna, men det kan ha varit att 3 gånger 5, gånger 3 gånger 

4, 2 gånger 3 gånger 5… Nej, så var det nog inte…Det var nog nåt annat. Man skulle ta och gå 

runt och gångra… och sen ta 3 gånger 5 gånger 2, och så nästa gång hoppar jag över 4… 

-Jag är inte säker, jag kan testa i alla fall. Då är det också 3,5… gånger 4,2… gånger 2. I och med 

att det är flera sidor, det är ju inte bara dom sidorna. Och sen är det också 3,5 gånger 3 och sen 

också gånger 2, i och med att den har både lock och botten…Så skulle jag ha gissat på den om den 

kom på ett prov. 

-Man kan få hjälp av formeln. Det är väl likadant, basarean gånger höjden. 
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- Jag vet inte den. 

- Jag kan inte, jag kan ingenting om volym. 

 

5.2.1 Analys: Volym 

Begreppet volym hade inget innehåll för informanterna, de flesta gav upp utan att ens försöka. 

Endast en informant visste att hon kunde kan ta hjälp av en formel för volymberäkning, men 

stor osäkerhet rådde kring vad hon egentligen beräknade. Övriga informanter hade glömt hur 

man gjorde, upplevde att de inte hade arbetat med den typen av uppgifter eller blandade ihop 

volym med begränsningsarea (gällande rätblock). De menade att det finns två möjliga svar när 

det gäller rätblock och är inte det ena rätt så provar man med det andra. Kilborn, (1992) menar 

att problem med begreppsförståelse försvinner efter de första skolåren, men för denna studies 

informanter har problemen kvarstått genom hela grundskolan. Hedrén & Hellström (red) 

(1988) skriver att elever påverkas av att orden har olika betydelser i vardagssammanhang och 

matematiska sammanhang. Genom att ytterligare en dimension lades till i uppgifter gällande 

volym ökade komplexiteten, vilket gjorde att informanterna försökte komma ihåg en formel 

de kunde flytta siffrorna efter och förståelsens inverkan betydde allt mindre för eleven, vilket 

överensstämmer med Löwing (2002). Formlers innebörd och användningsområde är en aspekt 

som informanterna behöver utveckla för att nå målen för skolår nio. 

 

5.3 Resultat: Yttre faktorer – läraren och språket 

Alla informanter menade att läraren på olika sätt var viktig i inlärningssituationen, det 

handlade både om att läraren skulle vara duktig i sina ämneskunskaper och sin pedagogiska 

förmåga för att de skulle lyckas med sin matematiska utveckling.  

 

-Det är ju alltid bra att börja med lite genomgång. För jag glömmer, även om jag har gjort det hur 

många gånger som helst innan, så får jag såna här blackouter så jag bara glömmer.  

-(Läraren) går ju alltid igenom på tavlan först, och sen får vi jobba lite själva. Sen får vi hjälp med 

det vi behöver hjälp med. Och (läraren) håller alltid på med en massa vatten, och lekar och… 

trianglar, och… fyrkanter, och figurer och grejor. 

-Ibland kommer man på efteråt så där… För stunden (gällande laborativa uppgifter) kanske man 

tänker ”Ah, men shit, hallå, varför sitter jag här för?” Men sen, när man sitter vid ett prov, då 

kanske man kommer ihåg… Så då är man ganska tacksam över det… 



 

20  

-Så man förstår och man har ju roligt. Man hittar på kreativa saker. Vi hällde ju vatten i kannor och 

sånt, och vi delade upp en liter. Man lär sig lite mer. Man ser ju liksom i verkligheten hur man 

häller upp och så. 

-Det är väl genomgångar på tavlan. Både såna där (läraren) tar med…  cylindrar och… fyrkantiga 

grejer med vatten i. Då ser man det ju framför sig.  

-Min lärare brukar gå igenom lite grann vad det handlar om så att alla förstår. 

-Det beror på vad det är för lärare. (En bra lärare) förklarar saker bättre, mycket tydligare. 

-En lärare som kan förklara för mig, det är klart.  

 

Men några poängterade också vikten av att läraren finns tillgänglig för individuell hjälp när de 

fastnade på någon uppgift och att det var arbetsro i gruppen. 

 

-Då gäller det att det är tyst och att läraren kan hjälpa en om man behöver hjälp, för oftast gör han 

ju inte det. 

-Ja, alltså vi är rätt så stor klass, så det är svårt att få hjälp. Man får typ sitta en halvtimme och 

räcka upp handen, så oftast brukar jag fråga nån kompis om hon (läraren) inte är i närheten… 

 

5.3.1 Analys: Yttre faktorer – läraren och språket 

Då alla informanter tog upp läraren som en del av deras matematiska utveckling, är denna en 

viktig faktor för en positiv utveckling. Skolverket (2003) beskriver läraren som den enskilt 

viktigaste faktorn och även Sjöberg (2006) menar att läraren kan vara vändpunkten för en elev 

med negativ utveckling. Detta speglades i undersökningen genom informanternas svar på hur 

läraren hanterar inlärningssituationen och att det får betydelse. De menade att det är viktigt 

med konkret och tydlig undervisning. Språk och kommunikation kan få en avgörande 

betydelse för att den geometriska utvecklingen ska bli positiv och enligt Löwing (2002) är det 

läraren som påverkar detta. Informanterna poängterade att de är viktigt att läraren kan förklara 

så att de förstår, dvs. kommunikationen måste fungera genom ett gemensamt språk på en 

individuell nivå med ett syfte att nå framåt. Detta är något som både Høines (2000) och 

Löwing (2004) förmedlar och de förtydligar att språket avgör lärarens förmåga att hjälpa 

eleven. Även Pettersson (1990) är övertygad om detta genom att skriva att det är genom 

språket läraren kan förklara nya matematiska begrepp på ett sätt som eleven kan tillgodogöra 

sig. Detta insåg även undersökningens informanter i sina kommentarer, även om de inte alltid 

fick den efterfrågade hjälpen och då sökte svar på annat håll.  
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Flera informanter talade om betydelsen av konkret material för att ha något att hänga upp 

kunskapen på i senare sammanhang, t.ex. i provsituationer. Löwing (2004) menar att all 

matematik borde läras in med utgångspunkt i det konkreta, för att fördjupas och bli mer 

abstrakt efter hand. Men att konkretisera matematiken innebär inte bara att ett material tas 

fram, utan fortfarande är lärarens agerande avgörande genom det sätt hon använder det 

konkreta materialet på. Detta arbetssätt stöds av läroplanen, där ett av målen är att eleven ska 

kunna använda sina grundläggande matematiska kunskaper i vardagslivet (Skolverket, 1998). 

 

Läraren har även stor påverkan hur arbetsron är i klassen. En informant menade att arbetsron 

är viktig för att inlärning ska ske och Sjöberg (2006) bekräftar att detta är särskilt viktigt för 

elever med svårigheter i matematik. Mer än hälften av eleverna i TIMSS 2007 (Skolverket, 

2008a) uppgav att de upplever arbetsro i klassrummet på en direkt fråga. Då informanterna i 

denna undersökning själva fick benämna påverkansfaktorer kom arbetsron inte upp mer än en 

gång, därför kan TIMSS-rapportens resultat varken bekräftas eller motsägas genom denna 

undersökning. Däremot bekräftas bilden av att lärargenomgång följt av individuell hjälp är 

den metod som dominerar dagens undervisning i år 7-9, vilket är en bild som Skolverket 

(2003) förmedlar. 

 

5.4 Resultat: Yttre faktorer - tiden 

Fyra av informanterna tog upp tidsaspekter i olika former. Två kommenterade att det var 

jobbigt att momenten i matematiken följer så snabbt på varandra. En av dessa påpekade 

dessutom att genomgångar inte får vara för långa, då tappar hon koncentrationen. Samma 

tanke hade även övriga två. 

 

-Eller jag tänker lite så här, att det kommer nya uppgifter som jag inte kan. Och då tänker jag så 

här, att precis när jag har lärt mig det nya, så går man över till nåt annat. Det är lite jobbigt. 

-Då kändes det som…Vi hade precis kommit in på det, när vi hoppade på nästa. 

-Dock inte för länge (om genomgångar), för då lägger jag av, lägger mig ner och dör. Ungefär. 

-Man slutar (om en perfekt lektion)! 

-Den är bara en halvtimme lång (om en perfekt lektion)! 
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5.4.1 Analys: Yttre faktorer - tiden 

De två informanter som tyckte att de olika matematiska begreppen introducerades för snabbt 

efter varandra, utan att de hunnit befästa kunskaperna, kan vara de elever som Pettersson 

(1990) beskriver som elever med en långsam inlärningstakt. TIMSS 2007 visade att Sverige 

ägnar förhållandevis lite tid åt matematik i allmänhet och därav dessutom mindre tid åt 

geometri, jämfört med andra länder (Skolverket, 2008a). Dessa resultat innebär att en utökad 

timplan skulle kunna gynna elever med svårigheter i matematik om orsaken till svårigheterna 

är en förhållandevis långsam inlärningstakt. 

 

Denna undersökning visar att momenten i inlärningssituationen inte får vara för långa och bör 

varieras, vilket även Sjöberg (2006) beskriver. Även Skolverket (2003) anser att lektionstiden 

bör anpassas efter elevens individuella behov för att minska den passiva väntan som mycket 

av lektionstiden går åt till. Organisationen med långa arbetspass ger möjlighet till mer 

varierad undervisning, men då individuell räkning dominerar som undervisningsmetod blir det 

istället mer tid till just detta, vilket Sjöberg (2006) menar passar dåligt för elever med svårig-

heter i matematik, något som studiens informanter också ger signaler om.  

 

5.5 Resultat: Yttre faktorer - kompis 

Fem informanter hade som strategi att fråga en kompis när de behövde hjälp. 

 

-Och kompisarna hjälper en om man inte förstår. 

-Så oftast brukar jag fråga nån kompis om (läraren) inte är i närheten… 

 

 

5.5.1 Analys: Yttre faktorer - kompis 

Övervägande delen av informanterna sökte hjälp hos kompisar, både för att få hjälp med 

förståelsen och för att läraren inte hade tid. Detta såg även Sjöberg (2006) och han menar att 

förfarandet är vanligare bland elever med matematiksvårigheter än andra. Han menar att 

anledningarna till att de söker kompisars hjälp före lärarens är inte bara att läraren inte har tid 

att hjälpa, utan i minst lika hög grad för att de anser att läraren inte lyckas förklara så att de 

förstår.  
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5.6 Resultat: Yttre faktorer - läromedel 

Tre av informanterna menade att de kunde gå till bokens förklaringar och söka hjälp där när 

de fastnade på uppgifter. 

 

-(Det) som står precis innan kapitlet i boken. Dom beskrivningarna som är där. 

-Man sätter väl sig och lär sig, antingen läser man igenom kapitlet och försöker se vad det handlar 

om, eller så är det ju genomgång på tavlan. 

-Och kolla i boken också… Dom har såna där förklaringssidor med exempel, där kan man oftast 

kolla. 

 

Två av arbetsbladen innehöll endast text (cirkel och rektangel) och de andra två inkluderade 

även figurer (vinklar och triangel). När informanterna skulle välja vilket arbetsblad som såg 

lättast respektive svårast ut fick de motivera sina val. Genom detta framkom att de antingen 

valde utifrån hur de tyckte att uppgifterna såg ut vid första anblicken (utformning) eller 

utifrån sin erfarenhet av innehållet då de först ögnade igenom uppgifterna innan de valde 

(innehåll). Några angav en kombination av båda alternativen. I tabell 1 framgår vilka 

informanternas motiv var.  

 

Informant Visuellt lättast Visuellt svårast 

1 utformning + innehåll (v)  utformning (t) 

2 utformning (v) innehåll (c) 

3 innehåll (r) innehåll (c) 

4 utformning + innehåll (c) utformning (t) 

5 innehåll (t) innehåll (c) 

6 utformning (r) utformning (t) 

7 utformning (v) utformning + innehåll (c) 

v= vinkel (text och figur)       t= triangel (text och figur)        r= rektangel (endast text)       c= cirkel (endast 

text) 

Tabell 1: Skäl till att utse visuellt lätta respektive svåra uppgifter 

 

Två informanter (1 och 4) valde ut det lättaste bladet genom en kombination av hur 

utformningen var, med en samtida koll på vad de innehöll, medan den svårare helt valdes pga 

utseendet. 
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-Det är inte så många uppgifter (skratt)… Nej, jag vet inte. Alltså det och sen att jag kommer ihåg cirkel 

och rektangel sen förra kapitlet. 

-Det är en massa, överallt liksom… Siffror och figurer, och…text och..(suck)… ”Räkna ut den här 

uppgiften” och ”rita av det och det” och ”omvandla det till det” och bara… 

 

En (2) tyckte att utformningen gjorde det möjligt att avgöra vilken som såg lätt ut, men gick 

på innehållet för att välja den svåraste. 

 

-För att det är bilder så man ser. Man slipper att läsa och räkna och rita ut själv. Det är lättare om 

man ser, tycker jag. 

-För att det är en cirkel. Den är rund, det finns liksom inget stopp att räkna på (gör en cirkel i 

luften). 

 

Två informanter (3, 5) tittade först på innehållet i uppgifterna innan de bestämde sig, både på 

den lättaste och på den svåraste.  

 

-Ja, därför att jag kan inte riktigt det här med vinklar, och inte så jättebra med cirkel. Rektangel?  

Jo, det här är också rätt lätt, rätblock och kanter och räkna volymen. 

-För att jag kan inte det där med radien och det… 

-För att…jag har jobbat mycket med trianglar och area och omkrets, så det är ju enkelt, det är 

liksom bara 12 plus 5 plus 13. Det är liksom inte svårare än så. Och sen det här med volymen, jag 

har inte hunnit jobba med det heller. Jag förstår det nästan, men om det är enklast så är det nog 

omkrets och area… 

-Ja, area och omkrets, det vet jag ju hur jag räknar ut på vissa, men jag är inte säker på det med 

cirklar. 

 

Endast en informant (6) avgjorde den tänkbara svårighetsgraden genom att bara titta på själva 

utformningen, både när det gällde att avgöra vilken som var lättast och svårast.  

 

-Jag vet inte, för att det är mindre text, och dom har skrivit ner det så man fattar mer än vad det var 

på en bild. Tycker jag. 

-För att det är både text och… figur och… allt. (paus) Det ser mycket svårare ut. 

 

Den sista (7) valde den lättaste pga. utformningen, men kombinerade detta med innehållet för 

att välja ut den svåraste.  

 

-Minst text och uppgifter, men uppgifterna är nog så där. Men den ser enklast ut. 
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-Det är trianglarna och så kuberna inuti, där det står siffror… Alla måtten på dom och så gånger. 

Och så står det i uppgifterna att man ska beräkna och sånt. Avrunda till kubikcentimeter och sånt… 

 

5.6.1 Analys: Yttre faktorer - läromedel 

I undersökningen visade det sig att tre informanter valde att ta läromedlet till hjälp när de 

fastnade på en uppgift och då är det i högsta grad relevant att en kvalificerad bedömning av 

läromedlet görs. Läroboken tilldelas en stor roll i matematikundervisningen i Sverige, då vi 

enligt Skolverket (2003; 2008a) tillhör de länder som i högst utsträckning använder 

läromedlet som grund för undervisningen. Läromedel bör därför föregås av en noggrann 

genomgång för att säkerställa att det matematiska innehållet presenteras på ett ändamålsenligt 

sätt. Läraren behövs, vilket framkommit tidigare i denna undersökning, inte minst därför att 

det är svårt för elever att på egen hand göra matematiken meningsfull, enligt Skolverket 

(2003). 

 

Informanterna var inte eniga om vilken sorts uppgifter som var lättast respektive svårast. En 

knapp majoritet, fyra stycken, ansåg att en lätt uppgift innehöll både text och figur och lika 

många tyckte att endast textuppgifter såg svårast ut. Intressant är att två informanter ansåg att 

både de lättare och svårare hade samma utformning. Detta innebär att innehållet trots allt var 

det som avgjorde valet.  Men tittar man på resultatet är det bara informant tre och fem som 

uppger att innehållet styrde deras val. Informant sex menade att utformningen var med och 

påverkade valet i båda fallen. Förklaringen är att det var svårt att bortse från varken det ena 

eller det andra när valet gjordes. Det individuella resultatet gör att ingen generell slutsats kan 

dras, både innehåll och utformning påverkar skälen till att uppgifter ser lättare eller svårare ut. 

Det individuella perspektivet visade sig även när några av informanterna beskrev att det blev 

svårt när de ska hantera uppgifter med mycket information och flera matematiska moment. 

Detta såg även Pettersson (1994), men menar att även korta texter är svåra att hantera för 

elever med svårigheter i matematik jämfört med högre presterande elever. 

 

Andra informanter menade att utformningen spelade en viss roll, men att även innehållet i 

uppgifterna påverkade hur uppgifterna uppfattades. Enligt Skolverket (2008d) borde alla 

informanter ha pekat på utformningens betydelse och valt uppgifterna med både figur och text, 

då bilder kan förtydliga textinnehållet. Skolverket (2003) skriver att lusten att försöka lösa 
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uppgifter påverkas av innehållet, en uppgift som uppfattas som meningsfull och rolig kan 

eleven vilja lösa (se även kap 5.10), annars försöker hon bara få fram ett resultat för lärarens 

skull. De skriver även att det första intrycket av uppgifterna har visat sig ha betydelse för den 

inställning med vilken eleven går in för att lösa dem, då känslan måste vara att det går att lösa 

uppgifterna med en rimlig ansträngning för att viljan att engagera sig ska finnas.  

 

5.8 Resultat: Yttre faktorer - hjälpmedel 

Fyra av informanterna visste att de kunde ta hjälp av tillgängligt material och nämnde 

gradskiva, linjal och formelblad. De som talade om formelbladet var dock inte säkra på att de 

därigenom skulle lösa uppgiften, men menade att chansen ökade. 

 

-Vi har ju fått såna här tabeller (menar formelblad), alltså hur man räknar ut omkretsen. 

-Mm. Jaaa….det där hjälppappret, vi fick innan… Där ser man hur dom är upplagda och hur man 

kan räkna ut dom. 

-Om jag hade haft det (formelbladet) så att jag såg hur jag skulle räkna, så skulle det nog ha gått. 

-Vad heter den… Volym… Vad heter den? Ja, formel. 

 

5.8.1 Analys: Yttre faktorer - hjälpmedel 

Informanterna hade svårt att använda formler på rätt sätt, vilket även tidigare undersökningar 

visat (Pettersson, 1994). Formelbladet finns tillgängligt för dem, men är inte en så betydande 

faktor för informanterna att de vet vad det heter och det var inte heller något de frågade efter 

för att kunna ta sig an uppgifterna. De inser inte att formler kan hjälpa dem, då de inte har 

förståelse för hur de kommit till och hur de kan användas.  

 

5.9 Resultat: Inre faktorer - självbedömning 

Efter att ha valt vilka uppgifter som såg lättast respektive svårast ut fick informanterna 

bedöma hur säkra de kände sig efter att uppgifterna diskuterats. Resultatet kan utläsas i tabell 

2. 
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Informant Visuellt lättast Visuellt svårast 

1 Osäker (v) Osäker (t) 

2 Säker (v) Osäker (c) 

3 Osäker (r) Osäker (c) 

4 Osäker (c) Osäker (t) 

5 Både säker och osäker (t) Osäker (c) 

6 Osäker (r) Säker (t) 

7 Osäker (v) Osäker (c) 

 

v= vinkel (innehöll text och figur)    t= triangel (innehöll text och figur) 

r= rektangel (innehöll endast text) c= cirkel (innehöll endast text) 

Tabell 2: Informanternas självbedömning av uppgifterna 

 

Alla informanter kände sig alltså överlag osäkra, både på de uppgifter de tyckte såg lättast ut 

och de uppgifter de tyckte såg svårast ut vid första anblicken. Informant 6 kände sig säker på 

de svåra uppgifterna, men hade inte begreppen klara för sig och svarade inte rätt på frågorna. 

 

-Ganska så säker, eller alltså så där, lite. Jag vet hur jag ska göra för att få fram svaret. Sen är det 

inte alltid säkert att det jag räknar ut blir rätt. 

-Ganska säker, det kändes som om jag hade glömt det lite nu, men… 

-Nja, cirkel är ju lite jobbig… 

-Alltså, jag förstår inte frågan! 

-Halvsäker, jag bara pratar säkert, för att… Jag vet (om att hon låter säker), men jag är inte hundra 

procent säker. 

-Ja, nu är jag faktiskt rätt säker på den. Det finns två saker man kan göra ut med rätblock, jag tror 

att det är den. 

-Någorlunda säker… 

-Arean är jag tusen procent säker på, eller vad säger jag, omkretsen är jag säker på, det är jag alltid. 

Men arean, det är lite så där. Men jag antar att jag har rätt i alla fall. 

-Jaa… inte arean fortfarande, men omkretsen är jag säker på. 

-25 procent (som svar på frågan hur säker han känner sig). 

-Nej, jag är inte säker på den. 

-Det är typ, seg panik. 

 

De orsaker informanterna nämnde som anledning till sin egen osäkerhet var att de ännu inte 

hunnit dit i boken eller inte hade jobbat tillräckligt länge med det, dvs. saknade 

färdighetsträning.  
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-Jag tror mest det beror på att jag inte hann göra så mycket på just det kapitlet. 

-Jag tror att det också står i boken, jag har inte riktigt kommit dit, så… 

-Som sagt, jag har inte kommit in på det så mycket än, så att jag har jobbat med det, men jag har 

fått hjälp av en kompis… 

-Ja, du vet cirkel är helt nytt. Vi har precis börjat lite grann med volymer och så, så jag har inte fått 

in det än. 

 

5.9.1 Analys: Inre faktorer - självbedömning 

Informanternas stora osäkerhet inför geometriska uppgifter påverkar deras möjlighet att 

faktiskt lösa dem, vilket Skolverket (2010) skriver om. Skolverket (2008c) skriver även att det 

är skolans uppgift att se till att eleven känner tilltro till sin egen förmåga, men i intervjuerna 

framkom mestadels osäkerhet. TIMSS-rapporten (Skolverket, 2008a) visade att svenska 

elever har ett gott självförtroende när det gäller matematik, vilket motsägs av denna studie.  

Skolverket (2003) och Sjöberg (2006) menar att ansvaret för att elever ska lösa uppgifterna 

läggs i deras egna händer genom att läromedlet och räkning på egen hand dominerar 

undervisningen. En del av informanterna verkar hålla med om detta då de trodde att mängden 

uppgifter de hinner räkna är nyckeln till säkerhet. Endast en antydde att förståelsen är 

betydelsefull genom sin kommentar att hon inte fått in det än.  

 

5.10 Resultat: Inre faktorer - inställning till ämnet 

Även den inställning till ämnet som eleven har inverkar på utvecklingen. De kommentarer 

som kom fram avslöjade att både lektioner och provsituationer kändes jobbiga.  

 

-Jag är alltid lite nervös. Eller inte nervös, man tänker inte så jättemycket på det. Det är mest på 

proven man blir nervös… För frågorna och att det inte ska gå bra och så. Det är ju lite pinsamt att 

få IG… 

 

En informant menade att de svårigheter hon upplevt och erfarenheter hon gjort i matematiken 

har påverkat hennes nuvarande inställning. 

 

-Alltså, jag har alltid haft lite svårt för matte, så jag tycker ju… I och med att jag alltid haft svårt 

för det, så tycker jag ju inte att det är roligt med matte. 
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En tyckte att matematikens innehåll avgjorde känslan. 

 

-Då (om man kan innehållet) är det ju så att man blir skitglad… (Om inte) nej, men då får man stå 

ut. 

 

En uppvisade ganska starka negativa känslor inför matematikämnet som sådant. 

 

-Det är segt, men det måste göras. Matte är allmänt tråkigt. 

-Jag hatar matte! 

 

5.10.1 Analys: Inre faktorer - inställning till ämnet 

Alla informanter uttryckte olustkänsla gällande matematiken som ämne, någon påpekade att 

det endast var glädjefyllt om hon redan förstod innehållet. Undersökningens informanter såg 

inte något positivt i utmaningen med att lära sig ett nytt matematiskt innehåll. Pettersson 

(1990) menar att det finns en särskild koppling mellan oro och matematik och den olust 

informanterna ger signaler om kallar Sjöberg (2006) för math anxiety. Denna behöver arbetas 

bort för att kunna skapa den lust att lära som skolans styrdokument eftersträvar. Att skapa 

tilltro till den egna förmågan, vilket kräver självtillit, är ett av strävansmålen med 

undervisningen, enligt kursplanen (Skolverket, 2008c). Detta visar informanterna att de ännu 

inte har och en utveckling behövs. Informanternas inställning till matematikämnet 

sammanfaller med NCMs (2001) åsikt att elever uppfattar ämnet som problematiskt, tråkigt 

och obegripligt. Pettersson (1990) påpekar att detta även kan påverka elever på andra 

områden än matematiken, då matematik är ett statusämne som det är viktigt att lyckas inom. 

Detta är ytterligare en anledning till att arbeta med informanternas math anxiety. 

 

5.11 Resultat: Inre faktorer - egen arbetsinsats 

De informanter som nämnde sin egen arbetsinsats ansåg att de eventuellt kunde försöka 

minnas tidigare genomgångar, chansa på ett sätt och om det blev fel försöka igen på något 

annat vis, samt anstränga sig själva. En informant menade att om bara läraren och gruppen var 

rätt så skulle hon automatiskt lära sig, hon såg inte att hon kunde påverka sin utveckling själv. 

 

-Vad jag har lärt mig innan. Så här ”hur var det nu jag gjorde det nu igen? Jo, men det var nog”…  
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-Alltså man kan ju sitta och fundera över hur jag gjorde på det där Betygslyftet, för då kunde jag 

detta. 

-Och sen sitta och prova lite, se hur jag får fram svaret. Om inte det blir rätt så gör jag väl på det 

andra sättet, och så kanske jag får fram vad katetern är. 

-Jag försöker, mer och mer, eller vad man ska säga… 

-En bra lärare… och lugn i klassen. 

 

5.11.1 Analys: Inre faktorer - egen arbetsinsats 

Informanterna i denna undersökning uttryckte inte tankar om sin egen möjlighet att förändra 

sin matematiksituation genom ett annat agerande, utan var inne på den egna förmågan att 

komma ihåg eller prova sig fram. Den sistnämnda informantens bristande självinsikt kan 

försvåra hennes möjligheter att skapa en förbättring då en förändring i inställning och 

ansvarstagande är en mycket betydelsefull faktor för att en förbättring ska komma till stånd, 

allt enligt Skolverket (2003).  

 

Genom informanternas information att de sitter och funderar och provar sig fram innebär att 

de kan se verksammare ut än de egentligen är, vilket påverkar lärarens möjlighet att förstå att 

de behöver hjälp. Detta beskriver Skolverket (2003) när de skriver att den egna arbetsinsatsen 

hos elever med svårigheter i matematik är påfallande låg och ineffektiv och att detta inte alltid 

uppmärksammas av läraren. Sjöberg (2006) menar att elever i vissa fall endast arbetar en 

fjärdedel av tiden och hinner med en tiondel av uppgifterna, vilket får konsekvenser för 

elevens matematiska utveckling. 

 

6. Diskussion och slutsats 

6.1 Geometriska begrepp 

Ur ett ämnesperspektiv kan jag genom denna undersökning konstatera att geometri verkligen 

är ett svårt matematiskt område för elever med särskilt stöd i matematik och att resultatet 

stöder TIMSS-rapporten. Studien behandlar endast de vanligaste förekommande begreppen 

(omkrets, area och volym) för de tre vanligaste geometriska figurerna (rektangel, triangel, 

cirkel, rätblock, prisma och klot), trots det fick informanterna problem när de skulle förklara 

hur de angriper uppgifter med geometriskt innehåll. Det var mycket intressant att se att ju 

komplexare en uppgift var desto mer tenderade informanterna att leta i minnet efter en formel 
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de kunde använda sig av. Förståelsen var av sekundär betydelse och formeln i sig hade ingen 

förankring i deras erfarenhet, så den hade snabbt glömts. Enligt gällande läroplan ska eleverna 

kunna jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor och volymer, men undersökningen 

visade att begreppen inte har ett tillräckigt innehåll hos eleverna för att de ska förstå dem och 

därmed kunna använda dem till det målen avser. De behöver utveckla begreppsinnehållet för 

att kunna skapa ett begreppsuttryck de kan använda. Utan ett begreppsuttryck finns ingen 

förståelse för begreppet och det blir svårt att använda det i ett praktiskt sammanhang. 

Utvecklingen måste ske både konkret och abstrakt, då det är omöjligt att nå kunskapsmålen i 

matematik för en elev som inte har förstått innebörden av begreppen. Det abstrakta arbetet 

kan föregås av konkreta situationer för att förståelsen runt begreppen ska öka och att eleven 

får erfarenhet av vad det egentligen är man mäter; sträcka, yta eller innehåll, samt hur 

geometriska figurer ser ut. Först då kan förståelsen för innehållet utvecklas och befästas. 

Därutöver bör eleven även lära sig innebörd och hantering av olika formler vid beräkningar 

samt ges chansen att utveckla sin förmåga att kommunicera begreppen för att läraren ska 

kunna hjälpa eleven vidare i sin strävan att nå uppnåendemålen. Utvecklas dessa aspekter 

finns det stora möjligheter för eleven i matematiksvårighet att nå målen i geometri för skolår 

nio. 

 

För att nå dit anser jag anser undervisningen i matematik måste genomgå en utveckling och 

vridas mot en lärarstyrd undervisning istället för en läromedelsstyrd sådan. Lärare har 

förutsättningar att ge elever ett begreppsinnehåll som är varaktigt och relevant, vilket en 

lärobok endast i under gynnsamma förhållanden kan lyckas med. Då negativa upplevelser av 

matematikundervisningen även spelar in i andra sammanhang för eleven, t.ex. i form av 

bristande självkänsla, är det en faktor att ta i beaktande. Att vara duktig i matematik ger hög 

status, men på samma sätt ger svagheter i matematisk förmåga en låg status. Därför går det 

inte att bortse ifrån matematikens betydelse för individen och dess framtid. Lärare måste hitta 

nya sätt att undervisa och bedöma elever med särskilt stöd och ge dem möjlighet att på olika 

sätt visa vad de kan, då dessa har svårt att lyckas i provsituationer. Om bedömning endast sker 

vid provtillfällen blir det också det som är viktigt för eleven. Det som är lättast att mäta blir 

också det viktigaste att kunna, trots att matematikämnet innehåller så mycket mer än att utföra 

beräkningar på ett korrekt sätt. Att ämnesinnehållet måste göras begripligt och omgärdas av 

förståelse gäller för samtliga elever i matematiska inlärningssituationer och är allmängiltigt. 
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6.2 Påverkansfaktorer för inlärning 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv har undersökningen bekräftat att inlärning är ett 

komplext fenomen. Många faktorer har en roll i inlärningssituationen, men vilka dessa är och 

hur stor påverkan de har för varje elev är individuell. Den faktor som alla informanter 

benämnde var läraren. Genom att bryta den undervisningsmetod som uppenbarligen 

dominerar dagens skola kan och bör lärare återta initiativet i undervisningen och genom detta 

säkerställa en effektivare inlärning under lektionerna där förståelsen prioriteras före antalet 

uppgifter i läromedlet. Variation i undervisningen, känsla av delaktighet och verklighets-

förankring är förslag på andra förändringar som kan påverka individens matematikutveckling 

i positiv riktning. Kanske är det specialläraren som ska gå i spetsen för detta trendbrott och 

därigenom minska behovet av särskilt stöd i mindre grupper.  

 

Liksom inlärning är lärarrollen ett komplext fenomen och innefattar en mängd olika 

kompetenser. Kommunikation på ett sätt som eleven har möjlighet att förstå är en central 

faktor då begrepp ska befästas och är avhängigt den lärare som undervisar. Ämneskunskaper 

och förmåga att skapa självtillit hos eleven är andra kompetenser som behövs och det finns 

förmodligen ytterligare aspekter på en framgångsrik yrkesutövning.  

 

Att kompisars betydelse var den faktor som i denna undersökning kom på andra plats kan 

bero på att den vanligaste undervisningsformen är individuell räkning i boken. Då finns 

kompisar närmast till hands att fråga om hjälp. Tidens inverkan på inlärning, i form av längd 

på genomgångar och lektioner, samt möjligheten att ta till hjälpmedel var också något som 

belystes. Även läromedlet sågs som en påverkansfaktor, då det är till den många vänder sig 

för att försöka få klarhet när de stöter på problem när de utför beräkningar. Detta kan, liksom 

kompisars betydelse, ha sin förklaring i att undervisningen många gånger är läromedelsstyrd.  

 

De faktorer som lyftes i undersökningen är inte heltäckande då de bara speglar de faktorer 

som kom fram utan att specifika frågor ställdes i intervjun, vilket var undersökningens andra 

frågeställning. 

 



 

33  

6.3 Metoddiskussion 

Undersökningen grundar sig på sju semistrukturerade intervjuer, en metod som fick fram 

svaren på de frågeställningar som ställdes. En faktor som kan ha påverkat resultatet är att 

intervjuaren var känd för informanterna, för några till och med som den undervisande läraren. 

Det kan finnas en risk för att informanten därför vill hålla sig väl med intervjuaren och ger 

svar som de tror att hon vill höra. Detta hade kunnat undvikas om undersökningen genomförts 

på en annan skola. Å andra sidan hade informanterna lätt att känna sig bekväma i situationen, 

vilket kan vara positivt för resultatet. Som tidigare nämnts är det också en nackdel att 

analysen genomförs av endast en person, då tolkningen färgas av den personens erfarenheter 

och kompetens. Detta hade kunnat undvikas om undersökningen genomförts av två personer. 

Å andra sidan genomfördes varje intervju på ett likartat sätt, vilket inte hade skett om två 

personer hade stått för undersökningen.  

Undersökningens resultat stöder den forskning som gjorts tidigare, men jag hoppas att den 

belyser frågorna på ett lite annorlunda sätt genom den elevnära empiriinsamlingen, där 

eleverna själva fick möjlighet att förklara och förtydliga sin begreppsuppfattning såväl som 

vilka andra faktorer som påverkar dem i deras inlärning. Resultatet av den här studien kan i 

första hand påverka de lärare som arbetar med elever som har särskilt stöd i matematik, men 

även klass- och ämneslärare kan utvidga sina undervisningsmetoder genom att ta del av vad 

elevernas upplevelser om geometri och vilka faktorer som är betydelsefulla för eleverna vid 

inlärning av geometriska begrepp. Därigenom kan de lättare hjälpa eleven att behålla eller 

återupprätta motivationen att lära.  

 

7. Fortsatt forskning 

Under arbetet med undersökningen har flera intressanta frågeställningar dykt upp, varav några 

formuleras nedan.  

Hade valet av lätta respektive svåra uppgifter blivit annorlunda om arbetsbladen hade saknat 

rubrik?  

Hur stor skillnad gör det för eleven om en annan elev står för förklaringen jämfört med om 

läraren gör det?  

Kan elever se metakognitivt på sin inlärningssituation och påverka den? Vilket resultat skulle 

det ge i ett långt perspektiv? 
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Bilaga 1: Frågeguide 

1. Tänk dig att din lärare talar om för dig att ni ska gå igenom ett nytt kapitel, tex 

geometri. Beskriv vad du känner och tänker. 

2. Beskriv hur det går till när du ska lära dig ett nytt kapitel i matten. 

3. Hur vill du att en perfekt lektion ska vara för att du ska lära dig nya saker bäst?  

4. Kan du ge exempel på några matteord som hör till geometri?  

5. Jag har tagit med några uppgifter från din matematikbok. Vilket av dom tycker du ser 

lättast ut? Varför valde du just det? 

6. Vi ska titta på uppgifterna, en i taget. Du ska inte lösa några uppgifter. Hur skulle du 

göra för att lösa den? Känner du dig säker? Varför, varför inte? 

7. Vilka av de resterande uppgiftsbladen tycker du ser svårast ut? Varför? 

8. Vi ska titta på uppgifterna, en i taget. Du ska inte lösa några uppgifter. Hur skulle du 

göra för att lösa den? Känner du dig säker? Varför, varför inte? 

9. Ändras din uppfattning om vilken som var lättast och svårast när vi tittat på 

uppgifterna? 

10. Vill du lägga till eller förtydliga något av det du sagt? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 



    

Bilaga 2: Uppgifterna som diskussionsunderlag 

Vinklar 

1. Mät vinklarna. Gradtalen ska sluta på 0 eller 5. 

 

 

2. Hur stor är vinkeln v?    

    

 

 

 

3. Hur stor är vinkeln v?     

 

4. Hur stor är vinkeln u? 

 

    



    

Rektangel 

 

1. En rektangel har sidorna 6 cm och 8 cm.   

a) Vilken omkrets har rektangeln? 

b) En kvadrat har lika stor omkrets som rektangeln. Hur långa är kvadratens 

sidor? 

 

2. Rita en rektangel med sidorna 4,5 cm och 3,2 cm.  

Beräkna rektangelns area. 
 

 

3. Ett rätblock har kanterna 4,5 cm, 6 cm och 5 cm. Beräkna volymen. 

 

 

 



    

Triangel 

1. Beräkna triangelns omkrets och area.     

 

  

 

2. Beräkna triangelns omkrets och area.    

       

 

 

3. En gräsmatta är triangelformad med basen 15 m och höjden 12 m.   

Hur stor är gräsmattans area?  

4. Beräkna längden av sidan x. Avrunda till en decimal.  

 

 

 

5. Beräkna volymen av prismat. Avrunda till hela kubikcentimeter. 

 

 



 

 

 

Cirkel 

 

1. Beräkna omkrets och area av en cirkel med radien 4,5 cm.   

Avrunda till heltal.  

 

 

2. En cirkels diameter är 12 cm. Beräkna omkretsen och arean.   

Avrunda till heltal. 

 

3. I ett klot är radien 2,5 cm. Beräkna klotets volym.  

Avrunda till hela kubikcentimeter.  

 



    

Bilaga 3: Missivbrev 

 

   

 

Hej! 

 

Jag läser just nu den sista kursen i min utbildning till speciallärare i matematik 

på Linnéuniversitetet. Denna avslutande kurs innehåller en undersökande del, 

där jag försöker ta reda på hur elever upplever matematiken i skolan. I min 

undersökning kommer jag att intervjua ett antal elever, varav ditt barn kan vara 

en, om han/hon vill. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som så 

småningom kommer att publiceras. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum under v 12-14 och de kommer att spelas in. 

Alla som blir intervjuade avidentifieras i rapporten och det kommer inte att gå 

att avgöra vem som har sagt vad. Medverkan är helt frivillig. Materialet kommer 

endast att användas till denna undersökning och inget annat.  

 

Om du inte vill att ditt barn ska delta i intervjun är jag tacksam om jag får reda 

på det senast den 22 mars 2010.  

 

 

Mvh 

Marie Pettersson, lärare på Xskolan 

marie.pettersson@xxxxx.se 

 

 

 

Handledare är universitetsadjunkt Helena Roos  

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik; helena.roos@lnu.se 

mailto:marie.pettersson@xxxxx.se


    

Bilaga 4: Föräldrainformation   

   

   

Hej! 

 

Jag läser just nu den sista kursen i min utbildning till speciallärare i matematik 

på Linnéuniversitetet. Denna avslutande kurs innehåller en undersökande del, 

där jag försöker ta reda på hur elever upplever matematiken i skolan. I min 

undersökning intervjuar jag ett antal elever och idag har jag pratat med ditt barn. 

Resultatet av alla intervjuer kommer att sammanställas i en rapport som så 

småningom kommer att publiceras. 

 

Alla som blir intervjuade avidentifieras i rapporten och det kommer inte att gå 

att avgöra vem som har sagt vad. Medverkan är helt frivillig. Materialet kommer 

endast att användas till denna undersökning och inget annat.  

 

Om du/ni inte vill att intervjun ska användas som underlag för undersökningen 

är jag tacksam om jag får reda på det senast den 10 april 2010.  

 

 

Mvh 

Marie Pettersson, lärare på Xskolan 

marie.pettersson2@xxxxxx.se 

 

 

 

Handledare är universitetsadjunkt Helena Roos  

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik; helena.roos@lnu.se 

mailto:Marie.pettersson2@edu.karlskrona.se
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