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Hur lärande sker ses på olika sätt i olika teorier. Detta får till följd att tecken på 
att lärande sker eller har skett kan ses på olika sätt. Synen på kunskap och 
lärande blir således en avgörande faktor för hur läraren undervisar inom ämnet 
och hur läraren ser på kunskap och lärande hos eleverna. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur olika teoretiska utgångspunkter för lärande 
påverkar planering, genomförande och bedömning av kunskap. Studien har 
genomförts i två arbetsgrupper i en klass där eleverna har fått tagit del av olika 
undervisningsaktiviteter samt bedömningar med utgångspunkt i det 
sociokulturella- respektive det konstruktivistiska perspektivet. I resultatet av 
studien presenteras empiriska implikationer av en viss skillnad i planering, 
genomförande och bedömning utifrån de två teorierna. En slutsats utifrån 
studien är att en lärare bör ha en bred kompetens i teoriers syn på lärande och 
kunskap och måste vara medveten om hur de tillämpar dem för att en lyckad 
undervisning ska kunna ske. 

Nyckelord: Matematik, Planering, Undervisning, Bedömning, 
Konstruktivismen, Sociokulturell,  
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1 Inledning  

En matematiklärares syn på kunskap och lärande är en avgörande faktor för vad 
elever lär inom matematikämnet (Grevholm, 2014). Simon och Tzur (2004) menar 
att det kan vara svårt att introducera och lära eleverna nya matematiska procedurer. 
För att kunna möta dessa svårigheter som lärare är det viktigt att ha en god förståelse 
för lärande processen samt hur den matematiska proceduren fungerar i lärande 
processen. Det krävs att matematikläraren är medveten om vilken syn den har på 
kunskap och lärande, samt ställer detta i relation till olika lärandeteorier. Den 
lärandeteori läraren utgår ifrån, medvetet eller omedvetet, påverkar inte endast 
synen på lärande utan även undervisningens utformning (Grevholm, 2014; & Weber, 
Walkington och McGillard, 2015), bedömningen av elevernas kunskap och samtalen 
som förs i klassrummet. Samtalen som förs kan vara mer eller mindre inkluderande 
för eleven samt ger eleven mer eller mindre möjlighet att utveckla sitt kunnande 
inom matematik.  

Grevholm (2014) menare att matematik inte enbart innebär att räkna. Geometri till 
exempel, handlar om att utveckla kunskap i att orientera sig i sin omvärld, känna igen 
och identifiera riktning, form eller läge för olika objekt, vilket är förmågor som alla 
behöver. Denna förmåga är viktig att läraren kan hjälpa eleven att utveckla. Ett sätt 
att göra det på är att konversera och diskutera med eleverna och på så vis bilda en 
uppfattning om vad de egentligen kan. Samtalet inom matematik är en viktig 
utgångspunkt för att komma åt lärande. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
lärandet är en komplex fråga som skiljer sig åt från varje enskild individ.  

Illeris (2015) sammanställning av olika samtida lärandeteorier förmedlar en bild av 
flera olika synsätt som har en gemensam grund, i att lärande innebär en kognitiv 
förändring hos individen som påverkas av och i sociala sammanhang. De olika 
synsätten som förmedlas visar inte bara på olika sätt att se på kunskap och lärande 
utan även hur man i de olika teorierna ser olika tecken på att lärande sker eller har 
skett. Illeris beskriver Piagets konstruktivistiska syn på lärande där elevens intellekt 
bygger på tidigare erfarenheter och lärande sker genom utbyggnad av tidigare 
kunskap och erfarenheter. För läraren handlar det om att förstå elevernas kognitiva 
processer, hur den tänker. Enligt konstruktivismen äger därmed lärande rum i 
elevernas tänkande där tecken på lärande ses när eleven kan sammankoppla ny 
kunskap med tidigare kunskap och erfarenhet samt bygga vidare på det. En samtida 
lärandeteoretiker är Vygotskij och hans sociokulturella syn där han menar att 
människan lär genom sociala samspel med andra. Vilket betyder att den lärande lär 
genom att någon mer kunnig som med hjälp av frågor sätter fokus på det mest 
relevanta för lärandet. Därmed blir språket det viktigaste redskapet för lärande 
(Säljö, 2014a). Vilka implikationer får dessa lärandeteorier i 
undervisningssituationer? Vilken påverkan har lärarens synsätt för undervisningens 
utformning och bedömning av lärande hos eleverna?  
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Weber et al. (2015) demonstrerar hur valet av teoretiskt perspektiv påverkar 
upplägget av planering och genomförande av undervisningen samt bedömning av 
elevers kunskaper. De gör detta i ett hypotetiskt exempel utan empiri. Inspirerade av 
detta hypotetiska exempel vill vi empiriskt undersöka vilka skillnader och likheter vi 
upplever i planering av lektioner, genomförande av lektioner och bedömning av 
kunskaper, utifrån ett konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka hur olika teoretiska utgångspunkter för lärande 
påverkar genomförande av planering och undervisning samt bedömning av kunskap, 
utifrån planerade undervisningsmoment utformat av en konstruktivistisk syn på 
lärande samt av en sociokulturell syn på lärande. Syftet operationaliseras genom 
forskningsfrågorna; 
 
1) Vilka skillnader/likheter i genomförande av lektioner upplevdes av oss, utifrån 
konstruktivistisk respektive sociokulturell lärandeteori? 
 
2) Vilka skillnader/likheter i kunskapsbedömning upplevdes av oss, vid bedömning 
utifrån konstruktivistisk respektive sociokulturell kunskapssyn? 
 
I studien genomför vi alla planerade undervisningsmoment och därmed blir våra 
upplevelser av studiens undervisningsmoment och bedömningsmoment studiens 
resultat. I och med det blir vi studiens forskningsobjekt med inspiration av Weber et 
al. (2015) hypotetiska studie.  

2 Bakgrund 

Det här kapitlet inleds med en sammanfattad del med tidigare forskning som 
inspirerat oss till vår studie. Därefter kommer en djupare presentation av den 
konstruktivistiska lärandeteorin samt den sociokulturella lärandeteorin, dels hur de 
ser på kunskap och lärande och dels deras syn på bedömning. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av geometri som skolämne samt ur ett läroplansperspektiv.  

2.1 Tidigare forskning 

Weber et al. (2015) undersöker i deras hypotetiska studie vad som ses som lärande i 
olika lärandebanor och på vilket sätt de påverkar inlärningen utifrån den 
förbestämda lärandebanan. De diskuterar vad lärande egentligen innebär utifrån de 
olika synsätten på lärandebanor, hur utgångspunkt i olika lärandeteorier ger olika 
planering och innehåll i undervisningen då samma innehåll undervisas samt att man 
som lärare bör bygga en teoretisk grund för att utveckla elevers matematiska 
progression. De indikerar att det är viktigt att som lärare vara medveten om vilken 
teoretisk syn på lärande som används i undervisningen för att vara medveten om 
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elevernas progression i matematik. Studien mynnar ut i en hypotetisk 
klassrumssituation utifrån de olika perspektiven på lärande. Det är dessa hypotetiska 
klassrumssituationer som inspirerat oss till vår studie. 

En liknande studie som Weber et al. har även Simon et al. (2004) genomfört. I 
studien undersöks hur olika hypothetical learning trajectories (HLT) kan se ut och 
utformas utifrån olika lärandeteorier. Även denna studie genomför endast 
hypotetiska undervisningssituationer. Deras slutledning är att lärare kan ha nytta av 
att använda sig av HLT i sin planering och undervisning. Det krävs dock att läraren 
förstår olika lärandebanor och olika teoriers syn på lärande då lärandebanor och 
genomförandet av lektionerna får olika karaktär beroende på vilken teoretisk 
utgångspunkt läraren väljer, men innehållet är detsamma.  

Hagman (2013) beskriver vad som kännetecknar en god kvalitativ 
matematikundervisning och vilka roller och ansvar det innebär för lärare och elever. 
Resultatet indikerar att det är svårt att definiera vad som är kvalitativ god 
matematikundervisning, då elevernas olika bildade och sociokulturella bakgrunder är 
en avgörande faktor i utbildningssammanhang. Hagman påpekar istället att 
undervisningen ska utgå från elevernas tidigare kunskaper och fortsätta byggandet av 
dessa kunskaper. Undervisningen bör bygga på olika teorier och med en varierad 
teknik. Resultatet visar också på att det är lärarens uppgift att erbjuda eleverna detta 
och elevernas uppgift blir dels att tillsammans med klasskompisar bygga ut 
tankebanor och uppfattningar, dels att uppnå en konceptuell förståelse hellre än att 
uppnå aritmetiska och algoritmiska färdigheter.  

2.2 Dimensioner av lärande 

Illeris (2015) benämner lärande som ett samspel mellan en individ och dess omvärld 
och menar att mycket av det lärande vi idag tillägnar oss inte hade varit möjligt för 
hundra eller tusen år sedan. Detta på grund av att lärande är beroende av 
omgivningens social och materiella egenskaper. Det är dock inte bara i samspelet 
mellan individen och dess omvärld vi kan prata om lärande. För att lärande ska äga 
rum måste det finnas ett innehåll att lära. Detta innehåll kan vara allt från kunskaper 
och färdigheter till insikter och åsikter. Lärandet består därmed alltid av ett objekt 
och ett subjekt, med andra ord någon som lär sig något. Utöver individ, omgivning 
och innehåll krävs dessutom en drivkraft hos individen för att lärande ska uppnås. 
Det krävs alltså något som sätter igång tillägnelseprocessen och som dessutom 
genomför den. Drivkraften kan vara allt från inre och yttre drivkraft. Drivkraften 
sätter inte bara igång lärandeprocessen utan är en del av själva lärandet. Dessa tre 
dimensioner av lärande beskrivs olika i olika lärandeteorier.  

2.2.1 Lärande och Piaget – Konstruktivismen 

Både (Illeris, 2015; & Säljö, 2015) beskriver Piagets konstruktivistiska synsätt som en 
teori som innebär att människan genom kunskap och lärande konstruerar sin 
förståelse av omvärlden själva. En individualistisk syn på lärande, vilket gör den 
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kognitiva kompetensen till en förutsättning för lärande. Illeris menar att det synsätt 
Piaget hade på lärande, utesluter alla föreställningar om att lärare överför sina 
kunskaper på eleverna och de i sin tur endast lär genom någon sorts 
”påfyllnadsprocess”. I teorin framkommer att han främst fokuserat på lärandets 
strukturella aspekter som kan liknas vid Illeris innehållsdimension. 

Säljö (2015) skriver om begreppen assimilation och ackommodation som har centrala 
roller inom konstruktivismens lärande. Assimilation grundar sig i att individen får 
intryck och erfarenheter som sedan integreras med sin redan utvecklad kognitiva 
strukturer och scheman. Således tillägnas erfarenheter som har en koppling till 
tidigare kunskaper och erfarenheter. Ackommodation menas att individen ändrar sitt 
egna sätt att tänka, vilket gör att de kognitiva schemana ändras. Detta sker när vi tar 
till oss ny kunskap eller erfarenhet som inte stämmer överens med det vi redan vet. 
Piaget menar att dessa två begrepp är synvinklar på vårt tänkande och båda 
processerna är närvarande i vårt lärande. Säljö beskriver de olika utvecklingsstadier 
som även de ses ha en central roll inom konstruktivismens lärande, med dem menas 
att människan från födseln till puberteten genomgår en rad olika utvecklingsstadier. 
Dessa stadier kommer i en ordningsföljd och är bestämda efter ålder. Det aktuella 
stadiet för eleverna i denna studie är; ”Den konkret-operationella fasen från 6/7 till 
ca 11/12 år” (s.45). Säljö påtalar att enligt teorin är det lönlöst att lära ett barn något, 
om det befinner sig på en lägre utvecklingsfas. Utvecklingsfaserna är inget som går 
att skynda, utan varje fas har sin tid. Utvecklingen kommer enligt Piaget före 
lärandet, vilket står i motsats till det sociokulturella perspektivet som menar att 
utveckling sker genom lärandet. 

Claesson (2007) beskriver att människan skapar förståelse och lärdom genom 
sammanhang som hen ingår i. Hon beskriver även några huvuddrag inom 
konstruktivismen där lärarens roll är att ”tillhandahålla erfarenheter som gör det 
möjligt för eleverna att skapa mening” och elevernas ”konstruerar aktivt mening”. 
Deras intellektuella tillstånd ”omfattar ofta starka idéer som bygger på tidigare 
erfarenheter” och lärandet är beroende av ”den yttre lärandemiljön och elevernas 
idéer och erfarenheter” och att lära är ”att justera eller byta existerande idéer”. 
Claesson nämner sju punkter som är viktiga för en lärare att tänka på i sin 
konstruktivistiska undervisning, dessa är; ”Att uppmuntra och acceptera elevers 
självständighet och initiativ. Tillåt elevers svar att dominera en lektion, använd 
rådata, interaktiva läromedel m.m. Engagera elever i experiment som kan vara 
motsägelsefulla och diskutera dem. Ta reda på hur elever uppfattar 
undervisningsinnehållet innan de delar med sig av sin egen förståelse. Engagera 
elever i dialoger, såväl med varandra som med läraren. Till sist uppmuntra elever att 
reflektera över vad de lärt sig.”(ss. 29-30). Dessa sju punkter i 
undervisningssituationer nämns ofta i sammanhang med ett ”portfolio” där eleven 
samlar sina arbeten. När en tid av arbetet utförts kan eleven och läraren tillsammans 
titta på det som genomförts och diskutera elevens utveckling och lärandeprocess. 
Tanken bakom ett portfolio arbete är att eleven och läraren ska kunna reflektera över 
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den lärandeprocess som ägt rum hos eleven. Det Claesson beskriver har inspirerat 
vårt val av metod. 

2.2.2 Lärande och Vygotskij – Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2015) skriver att människan i det sociokulturella perspektivet beskrivs födas 
med hjärna, sinnen och kropp som påverkas av omgivningen till att bli en 
sociokulturell varelse. För att utvecklas och lära tar individen hjälp av intellektuella, 
språkliga och materiella redskap som finns för att förstå omvärlden. Claesson (2007) 
skriver om att lärandet inom det sociokulturella sker i interaktioner mellan 
människor, vilket gör att lärandet blir en social process där människan formas i 
samspel med sin omgivning. Inom det sociokulturella perspektivet betonar Säljö 
(2014a) att kunskap är något som växer fram ur samspel mellan elev – elev samt elev 
– lärare. Lärande inom detta perspektiv ses som en del av mänsklig samvaro och 
därmed blir skolans funktion att skapa delaktiga elever i samhället. Skolan, inom det 
sociokulturella perspektivet, ses vara en viktig funktion där elever kommer i kontakt 
med och  erbjuds appropriera kunskaper som de i vardagen inte kan tillägna sig. 
Kunskaper ses därmed inte som något som kan överföras mellan människor, utan 
genom delaktighet i pedagogiska förlopp. 
 
Säljö (2015) och Claesson (2007) påtalar språket som ett av det viktigaste redskapen 
för att utveckling och lärande ska kunna ske. Genom språket tar människan till sig sin 
omvärld och lär sig den. Språket hjälper till att beskriva världen, formulera 
erfarenheter och dela erfarenheter i samspel med varandra. De menar att när 
människor delar med sig av sina erfarenheter kan ett socialt eller kollektivt minne 
konstrueras som blir till en resurs i en grupp eller ett samhälle. Claesson förklara 
detta med att när vi möts av nya saker och vi lär oss blir så småningom det mer 
välkänt och begripligt. Detta sätt att lära sig kan beskrivas som en kollektiv process 
där kunskapen kommer med erfarenheten som samlas i ett kollektivt minne. Utifrån 
resonemanget kan man, inom det sociokulturella synsättet, inte skilja kognitiva 
processer från sociala processer. 

Säljö (2015) beskriver en av den grundläggande metaforen för lärande inom 
sociokulturella perspektivet som appropriering. Det är proceduren att “ta till sig”, 
“låna in” och sedan “ta över och göra till sitt”. Vi människor möter ständigt ny 
information och kunskap i interaktioner med andra, dessa kunskaper synliggörs med 
hjälp av kommunikation. Genom samtal och annan kommunikation i interaktioner 
med andra tar människan till sig nya kunskaper och erfarenheter. Genom 
appropriering blir dessa kunskaper och erfarenheter sedan delar av den enskilda 
människans tänkande. Lärandet i klassrummet kan ses som något som sker genom 
kommunikation och interaktion blir meningsskapandet en viktig del. Dysthe (2003)  
påtalar att eftersom lärandet inte handlar om en överföring av kunskap eller 
inlärning utan om att lärandet sker genom sociala processer där eleven har en aktiv 
roll, så krävs det att undervisningen är meningsfull för eleverna. För att skapa en 
meningsfull undervisning krävs det en aktiv insats från både lärarna och eleverna, 
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som då tillsammans skapar ett lärande kring det som undervisas. Det Säljö och 
Dysthe beskriver har inspirerat till vårt val av metod. 

2.3 Bedömning utifrån de teoretiska perspektiven 

Begreppet bedömning är ett komplext begrepp som kan innebära olika saker på olika 
individer. Därför vill vi klargöra hur bedömning skall förstås i denna studie.  
Enligt Grevholm (2014) är bedömning något som finns överallt där vi lär oss, 
framförallt i skolans värld. Det kan förklaras som en följeslagare till undervisningen 
för att en utveckling och ett fortsatt lärande ska ske. Bedömningen ses som något som 
ska stödja och stimulera elevernas lärande. Detta genom att elevens kunskaper 
analyseras och sedan sker återkoppling som gör att eleven utvecklas i sitt lärande.  

Eftersom varje individ, enligt det konstruktivistiska synsättet på lärande och 
kunskap, skapar sin egen uppfattning om sin omvärld menar Claesson (2007) att 
förståelsen och uppfattningen för ett begrepp skiljer sig från elev till elev. Därmed blir 
det intressanta för en lärare, inom det konstruktivistiska synsättet, att förstå elevens 
kognitiva process, hur den tänker. Att kunna och vad kunskap är ses utifrån ”att 
kunna relatera (och komma ihåg) och använda i nya situationer” (s.26) och ”något 
som konstrueras hos varje individ” (s.26). En lärare behöver lyssna in sina elever för 
att skapa sig en förståelse för hur eleven tänker och konstruerar sin verklighet, 
därifrån kan läraren sedan utmana eleven i sin utveckling. Problemet som uppstår 
dock är att en lärare inte har tid eller möjlighet att lyssna och förstå varje enskild 
elevs, i klassen, unika världsbild 

Gipps (1999) skriver att bedömningen inom det sociokulturella ses som en interaktiv 
och praktiskt aktivitet. Där bedömningen sker i lärandeprocesser som innehåller 
samarbete, som betyder samarbete mellan elever eller samarbete mellan elev och 
lärare. Säljö (2015b) förklarar att man inte kan förstå elevens tillägnade kunskaper 
endast genom att studera elevernas tänkande, utan att man bör studera elevernas 
handlingar och kommunikation. Genom att höra elevens resonemang, se hur de löser 
problem, hur de handlar och vilka redskap de använder sig av i uppgifterna. Detta gör 
att bedömningen bör ske där eleverna är kommunikativa praktiker. Bedömningen ska 
inte heller bara fokusera på vad eleven kan utan även vilken potential eleven påvisar i 
sin förståelse och sitt agerande. Vilket innebär att bedömningen bör vara på vad 
eleven kan med rätt stöd. Det innebär också att lärandet blir mer som en process, där 
bedömningen fungerar som ett pedagogiskt stöd. 

2.4 Geometri och läroplanen 

Skolverket (2011) har i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet fastställt en rad kunskapskrav som eleverna efter årskurs 3 förväntas 
kunna. Inom geometrin förväntas eleverna känna till grundläggande geometriska 
begrepp och lägesord och deras inbördes relationer, hos bland annat fyrhörningar, 
trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock. Dessutom förväntas de även 
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kunna enkla geometriska formers egenskaper för att kunna konstruera dem.  
Eleverna bör även tillägna sig kunskapen att utöva enkla mätningar, jämförelser och 
uppskattningar av längder, massor, volymer och tider samt ska de kunna använda sig 
av vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. 

Grevholm (2014) skriver att de flesta barn redan har viss erfarenhet av geometrin 
innan skolstart. Dessa erfarenheter ser olika ut för varje enskild individ, men de flesta  
har byggt, skapat och konstruerat geometriska objekt med hjälp av olika material och 
tekniker. De flesta elever har också bakat och lagat mat, som gjort dem bekanta med 
de olika måtten. Detta innebär att eleverna använt och utvecklat förmågan under 
flera år, så en förförståelse kan antas finnas när geometrin undervisas i årskurs två.  
Undervisningen ska syfta till att ge eleverna tillfälle att utveckla den tidigare 
förståelsen. Grevholm redogör vikten av att läraren har en bred kunskap i det aktuella 
arbetsområdet, på så vis kan läraren använda begreppen och göra lärandet lustfyllt 
och meningsfullt. Geometrin ger undervisningen möjlighet till att använda flera olika 
representationsformer till exempel kan arbetet med geometri äga rum genom 
praktiska klassrumsövningar dessutom finns möjligheter att lätt integrera det 
vardagliga livet i undervisningen.  

3 Metod 

I kommande kapitel presenteras våra val av metoder samt redogörs urvalet och vårt 
etiska ställningstagande. 

3.1 Metodologi  

Vi valde som metod till vår datainsamling att planera och genomföra sex lektioner 
med en utvald klass på en kommunal skola i en större stad i mellansverige. Hälften av 
lektionerna planerades och genomfördes utifrån konstruktivistiskt synsätt på lärande 
samt andra hälften av lektionerna planerades och genomfördes utifrån sociokulturellt 
synsätt på lärande. Lektionerna är inspirerade av de två olika teorierna och elevernas 
lärobok Favorit matematik 2B och Mera favorit matematik 2B, har fungerat som ett 
redskap i planeringen. I de konstruktivistiskt inspirerade lektionerna låg fokus på 
elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Lektionerna gav eleverna möjlighet att 
utveckla sitt kognitiva lärande. I de sociokulturellt inspirerade lektionerna låg fokus 
på att eleverna i samspel med varandra och oss lärare vidareutveckla sina kunskaper 
inom geometri. Detta kommer att presenteras mer övergripenade under 
datainsamlingsmetod 3.3.1 samt i lektionsplaneringarna (bilaga 1). 

3.2 Urval  

Urvalet gjordes utifrån Bryman (2011) bekvämlighetsurval, då det var en skola och en 
klass vi tidigare haft kontakt och tillgång till. Vi valde att genomföra studien 
tillsammans i den tilldelade klassen. Klassen som var en årskurs tvåa, bestod av 20 
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elever dock deltog endast 18 elever i studiens undervisning. Vi valde att planera och 
genomföra vår studie utifrån vad klassen för närvarande arbetade med i matematik 
vilket resulterade i geometri, kvadrater och rektanglar, 2D och 3D former samt volym 
med måttenheterna liter och deciliter.  

3.3 Arbetsmetod och datainsamling  

Eleverna som deltog i studien undervisades av oss båda gemensamt för att undvika 
att den egna undervisningsstilen påverkade studiens resultat. Klassen delades in i två 
befintliga grupper varav den ena undervisades utifrån det sociokulturella synsättet 
och den andra utifrån det konstruktivistiska synsättet. De två befintliga grupper som 
klassen var indelad i besitter samma färdigheter rent kunskapsmässigt. 
Undervisningen ägde rum under tre dagar med lektioner på 40-50 minuter samt en 
dag för genomförande av eftertest på undervisningens innehåll. Även testerna var 
utformade utifrån de två lärande teorierna. I fortsatt beskrivning av studien kommer 
de två grupperna benämnas som grupp S för den sociokulturellt inspirerade 
undervisningen, och grupp K för den konstruktivistiskt inspirerade undervisningen.  

3.3.1 Datainsamlingsmetod 

För att skapa en förståelse för vad eleverna tidigare arbetat med och hur, arrangerades ett 
möte med den utvalda klassens ansvarige lärare. Under detta möte framgick det att 
eleverna i årskurs ett arbetat med geometri och de geometriska formerna under en kort 
period. Nu, i årkurs två, hade de tidigare berört vissa delar av geometrin. Då studien 
anpassades efter att följa klassens planering så överläts området med de geometriska 
formerna och liter och deciliter helt till oss undervisare av studien.  

Till alla lektionerna hade vi utifrån det olika synsätten framställt lektionsplaneringar 
som stödjs av centrala styrdokumenten samt våra teoretiska perspektiv. Dessa 
planeringar syftade till att ge oss undervisare en tydlig struktur och fick oss att känna 
en trygghet med att rätt metoder och arbetssätt användes till rätt synsätt. 
Lektionsplaneringarna var också en viktig del så att vi kunde göra det tydligt för 
eleverna vad de skulle göra och att tiden på lektionen användes så effektivt som 
möjligt. I planeringen hade vi även möjlighet att ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar samt de ramfaktorer som kunde påverka undervisningen. Till 
exempel ägde två av lektionerna rum direkt efter en idrottslektion, vilket medförde 
att vi var medvetna i vår planering att eleverna kunde vara uppe i varv när de anlände 
till lektionen. Vi var också tvungna att ta hänsyn till vilket material som fanns och 
klassrummets utformning när vi planerade våra lektioner.  

Varje lektion hade en inledning, ett huvudpass och ett avslut, allt anpassat med 
hänsyn till vilken lärandeteori som undervisades. Till två lektioner hade vi skapat 
arbetsblad som var anpassat till lektionerna. Dessa samlades in bladet efter för att se 
hur eleverna tillägnat sig kunskapen. För att bedöma hur eleverna tillägnat sig den 
nya kunskapen utformades två typer av eftertester (bilaga 2). Eftertestet var baserat 
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på innehållet från de tre lektionerna och konstruerade efter de två lärandeteoriernas 
syn på hur kunskap tillägnas och bedöms.  

3.3.2 Arbetsmetod – konstruktivismen 

3.3.2.1 Lektion 1 

Lektionen startades med en presentation av lektionens syfte och mål där eleverna satt 
enskilt vid sina bänkar. Syftet med lektionen var att ge eleverna möjlighet att ”välja 
och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter,” och ”föra och följa matematiska resonemang,[…]” (Skolverket, 2011, 
s.63) genom ett konstruktivistiskt synsätt. Därefter lästes tre huvudräkningsuppgifter 
upp som eleverna skrev ned svaren på enskilt i sina arbetsböcker. Lektionen gick 
vidare med en kort presentation av lektionens arbetsuppgift på smartboarden. Sedan 
fick eleverna arbeta enskilt i sina böcker med att identifiera månghörningar, 
fyrhörningar, kvadrater och rektanglar dels genom att färglägga dessa med olika 
färger och dels att kryssa för rätt former till de som efterfrågas i boken. Vartefter 
eleverna arbetat klart med föregående uppgifter, tilldelades de ett arbetsblad (bilaga 
3) med tillhörande uppdrag där de skulle hitta olika rektanglar och kvadrater i 
klassrummet. 

3.3.2.2 Lektion 2  

Även denna lektion startades upp med att eleverna introducerades för lektionens 
syfte och mål. Lektionen syftade till att utifrån ett konstruktivistiskt synsätt få 
möjligheten att ”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp,” (Skolverket, 2011, s.63). För att sedan introduceras för kvadrat, rektangel 
och cirklar i 2D- och 3D form samt dess namn. Eleverna satt enskilt vid sina platser 
när de sedan tilldelades olika geometriska former i 2D- och 3D form för att 
undersöka dess likheter och skillnader. Därefter fick de presentera vilka likheter och 
skillnader de upptäck som skrevs upp på en whiteboard tavla i klassrummet. 
Elevernas nästa uppgift var att med ryggarna mot varandra förklara ett geometriskt 
objekt i taget för sin kompis som utifrån beskrivning, gissa vilket geometriskt objekt 
som beskrevs. 

3.3.2.3 Lektion 3 

Lektion tre startades upp som föregående lektioner genom att syfte och mål 
presenterades. Lektionen syftade till att, genom ett konstruktivistiskt synsätt, ge 
eleverna möjligheten att tillägna sig ”[…] kunskaper om matematik och 
matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 
till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (Skolverket, 2011, s.62). 
Vidare fick eleverna berätta vilka måttenheter de kände till sedan tidigare, dessa 
skrivs upp på tavlan tillsammans med dess förkortning. Eleverna introducerades 
sedan för måtten liter och deciliter samt enheternas volym. Eleverna hade blivit 
informerade om att ta med sig föremål hemifrån för att undersöka dess volym i liter 
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och deciliter. För att genomföra undersökningen fick eleverna ett arbetsblad (bilaga 
4) där de ställde en hypotes kring föremålets volym, testa sin hypotes för att sedan 
uppge det rätta svaret. Eleverna fick sedan presentera vad det kommit fram till i sina 
undersökningar. 

3.3.3 Arbetsmetod – Sociokulturell 

3.3.3.1 Lektion 1 

Den här lektionen började med att vi alla samlades på mattan för att gå igenom 
lektionens syfte och mål. Lektionens syfte var att genom ett sociokulturellt synsätt ge 
eleverna ”möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer 
och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 
matematiska sammanhang.” (Skolverket, 2011, s.62). Därefter tittade vi tillsammans 
på en samtalsbild med frågor kopplade till arbetsområdet. Lektionen fortsatte sedan 
med att eleverna tillsammans formade geometriska objekt med hjälp av sina kroppar. 
Då identifierade vi också vilka objekt som var månghörningar, fyrhörningar, 
kvadrater och rektanglar. Eleverna fick i par ett arbetsblad (bilaga 3) med tillhörande 
uppdrag, uppdragen syftade till att eleverna skulle söka efter kvadrater och rektanglar 
i klassrummet.  

3.3.3.2 Lektion 2  

Lektion två började även den med samling på mattan för att gå igenom syftet och 
målet med lektionen. Genom ett sociokulturellt synsätt på undervisningen var den 
utformad att ”[…] ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 
matematiska mönster, former och samband.” och ”Eleverna ska genom 
undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens 
uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 
vardagliga och matematiska sammanhang.” (Skolverket, 2011, s.62). Sedan fortsatte 
lektionen med att eleverna fick diskutera de geometriska objekten kvadrat och 
rektangel som vi arbetat med förra lektionen samt cirkel som de arbetat med innan 
våra lektioner. Vidare fick eleverna undersöka hur objekten ser ut och vad de heter 
om de är i 3D. Tillsammans diskuterades objektens egenskaper samt likheter och 
skillnader mellan objekten i 2D och 3D. Efter detta fick eleverna i par med ryggarna 
vända mot varandra och med ett geometriskt objekt i handen beskriva egenskaperna 
på objektet, samtidigt som den andre eleven som lyssnade skulle gissa vilket 
geometriskt objekt som beskrevs.  

3.3.3.4 Lektion 3  

Som de andra lektionerna så startar även den här lektionen på mattan för genomgång 
av syfte och mål med lektionen. Lektionen syftade till att, genom ett sociokulturellt 
synsätt, ge eleverna möjligheten att tillägna sig ”[…] kunskaper om matematik och 
matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 
till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (Skolverket, 2011, s.62). 
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Sedan fick eleverna berätta om vilka måttenheter de kände till samt vart de används 
sig av dem. Dessa skrevs upp på tavlan tillsammans med sina förkortningar. Eleverna 
introducerades för måtten liter och deciliter samt enheternas volym. Sedan väntade 
en undersökning av volymer där eleverna i grupper om fyra undersökte olika 
föremåls volymer. Alla grupper fick ett arbetsblad (bilaga 4) där de tillsammans 
ställde en hypotes om föremålets volym samt uppgav den rätta volymen efter deras 
undersökning. Grupperna fick sedan presentera vad de kommit fram till i sin 
undersökning. Vi avslutade lektionen med att räkna och mäta några uppgifter 
tillsammans. 

3.4 Analysmetod  

I bearbetningen av våra lektioner har vi efter varje genomförd lektion samt efter 
bedömningsmomentet diskuterat och reflekterat med varandra över våra upplevelser 
i momenten, samt de likheter och skillnader vi upplevde i momenten utifrån de två 
olika teorierna. Dessa upplevelser dokumenterades i ett samlingsdokument som 
användes efter varje genomfört undervisningstillfälle. Detta genererade en mängd 
data. Med vår insamlade data valde vi att göra en narrativ analysmetod. Denna 
analysmetod beskriver Bryman (2011) som en metod som fokuserar på upplevelser av 
tidsmässiga sekvenser där resultatet bör beaktas som en berättelse. I det här fallet 
blir det vår berättelse med egna upplevelser av det som hände och skedde i 
klassrummet under de olika lektionerna som ligger till grund för resultatet. 

3.5 Forskningsetiska överväganden  

För att säkerställa att studien genomförs korrekt har de fyra forskningsetiska 
principerna varit aktuella genom hela arbetet. De fyra principerna är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Dessa principer kändes relevanta att tillämpa i studien för att säkerställa att 
deltagarna vågar uttrycka och agera naturligt i undervisnings sammanhang. Om det 
under studiens gång hade uppdagas att en av de två elevgruppernas undervisning 
utgjorde ett markant bättre resultat, hade studien avbrutits och den bättre 
undervisningen undervisats för de båda grupperna. Informationskravet har vi 
förhållits oss till genom att eleverna och dess vårdnadshavare har tillhandahållits ett 
informationsbrev (bilaga 5) som klassläraren skickade ut innan vår studie 
påbörjades. I informationsbrevet gavs elever och vårdnadshavare information om 
syftet med studien samt att deltagandet är frivilligt och de har rätt till att avbyta sin 
medverkan när som helst i studiens gång. Genom informationsbrevet som skickades 
ut fick dessutom eleverna och deras vårdnadshavare ta del av samtyckeskravet, 
genom att godkänna deras medverkan då eleverna är under 15 år. 
Konfidentialitetskravet kommunicerades även de genom informationsbrevet genom 
att informera om att både skolans- och deltagande elevers namn inte går att 
identifieras i studien, detta påmindes även för eleverna vid varje lektionerna. Den 
fjärde forskningsetiska principen, nyttjandekravet, som innebär att studien eller 
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forskningens resultat endast kommer att läsas och användas av författarna samt 
några klasskompisar samt handledare och examinerande lärare, delgavs i 
informationsbrevet även det (Vetenskapsrådet, 2011, referens i Tivenius, 2015). 

4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet utifrån planering och genomförandet av 
undervisningsmomenten samt hur bedömningen av kunskaper har genomförts. Det 
empiriska materialet har analyserats utifrån en narrativ analysansats, där resultatet 
ska förstås och läsas som våra berättelser kring upplevelserna av genomförande och 
bedömningen utifrån de konstruktivistiska och sociokulturella lärandeteorierna.  

Nedan kommer den konstruktivistiska gruppen benämnas som grupp K och den 
sociokulturella gruppen som grupp S. 

4.1 Planering och genomförande 

Alla lektioner startades, för båda grupperna, med att beskriva syftet och upplägget för 
lektionen. Syftet med detta var att göra eleverna medvetna om och delaktiga i 
lektionens syfte, innehåll och form. Under första lektionen introduceras båda 
grupperna för de geometriska objekten kvadrat och rektangel. I grupp K fick eleverna 
dela med sig av sina kunskaper om formernas egenskaper, såsom hörn och sidor. 
Elevernas egna tankar, erfarenheter och tidigare kunskap var de som styrde 
genomgången. Även i grupp S fick eleverna framföra sina kunskaper men de delar 
som var extra viktiga lyftes genom att vi som lärare ställde frågor som syftade till att 
stödja elevernas tankar och leda dem vidare. Detta gjorde att genomgången även i 
grupp S utgick från elevernas förkunskaper och erfarenheter men till skillnad från 
grupp K så baserades denna även på att leda eleverna vidare i deras tankar.  

Vidare fick eleverna i grupp K en kortare genomgång kring arbetsuppgifterna som 
skulle lösas enskilt i läroboken och även en kortare förklaring kring arbetsbladet de 
skulle arbeta med vartefter de blev klara med uppgifterna i läroboken. Uppgifterna 
syftade till att låta eleverna undersöka och upptäcka egenskaper om de geometriska 
objekten. Eleverna visade sedan sina genomförda uppgifter för oss och fick förklara 
hur de tänkt. Till skillnad från grupp K:s lektion som baserades på att låta eleverna på 
egen hand upptäcka de geometriska objektens egenskaper, så gick grupp S lektion ut 
på att eleverna tillsammans skulle upptäcka och undersöka de geometriska objektens 
egenskaper. Detta gjordes genom att eleverna fick dra ett geometriskt objekt ur en 
burk, det dragna objektet skulle de sedan tillsammans forma med sina kroppar 
liggandes på mattan, eleverna fick dessutom lösa antalet elever som behövdes för att 
skapa det geometriska objektet. När objektet var skapat fördes en diskussion gällande 
dess sidor och hörn samt om utseendet stämde överens med bilden.  

Efter att eleverna i de två olika synsätten gjort sig bekanta med kvadrater och 
rektanglars egenskaper, fick de i båda grupperna ett arbetsblad samt uppdrag som 
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gällde att hitta något i klassrummet som hade formen av de som efterfrågades i 
uppdraget. Skillnaden i det här momentet är att eleverna som undervisades efter det 
grupp K löste uppdragen och arbetsbladet enskilt medan eleverna i grupp S fick lösa 
uppdragen och svara på frågorna i par. Vi upplevde att eleverna i grupp S genom 
samtal och diskussion med varandra vågade tänka ”utanför boxen”. Istället för att 
hitta givna föremål som böcker och sudd, hittade de t.ex. golvplattornas form som en 
kvadrat. De började också reflektera över vilka geometriska former som de kunde 
hitta i föremål på skolgården och hemma. En elev konstaterade att ”Det finns ju 
geometriska former överallt!”. 

Den andra lektionen i studien syftade till att i båda grupperna, bygga vidare på de 
kunskaper eleverna tillägnat sig från lektionen innan, genom att arbeta med de 
geometriska objekten i både 2D form och 3D form. Grupperna presenterades för de 
geometriska objekten och eleverna fick dela med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper om objektens egenskaper, detta skrevs samtidigt upp på tavlan. En av 
eleverna utbrast vid presentation av kub ”Precis som i rubikskub” (personlig 
kommunikation, 20 maj 2017). Skillnaden var att genomgången i grupp K lät vi helt 
styras av elevernas tankar och funderingar kring objekten när egenskaperna skulle 
skrivas ner. För grupp S belyste vi som undervisare olika föremål som var relaterade 
till elevernas verklighet som hade dessa former för att eleverna skulle kunna beskriva 
egenskaperna ännu mera. Det ställdes även stöttande frågor, där vi ansågs att det 
behövdes. Vi upplevde att beskrivningarna av egenskaper hos objekten var många fler 
till en början i grupp S, eftersom de gavs stöttning av oss lärare genom beskrivningar 
och frågor dock uppmanades eleverna i grupp K att tänka efter och gavs mer tid till 
det. Det resulterade i att beskrivningarna på egenskaper i de båda grupperna blev 
snarlika varandra men processen fram dit såg olika ut.   

Efter att grupperna hade fått bekanta sig med objektens egenskaper fick eleverna 
undersöka vilka likheter och skillnader som fanns mellan objekten i 2D- och 3D form.  
Detta gjordes genom att eleverna i grupp K blev tilldelade konkret material, till 
exempel ett spelkort och en parfymkartong. De skulle sedan själva undersöka vilka 
likheter och skillnader som gick att upptäcka. Vid det undersökningstillfället utbrast 
en elev ”De som gjorde den här parfymförpackningen visste nog inte att de gjorde ett 
rätblock.” (Personlig kommunikation, 20 maj 2017). De likheter och skillnader som 
eleverna sedan kom fram till sammanfattades på tavlan, där de stod kvar till 
nästkommande moment i lektionen. I grupp S presenterades istället de konkreta 
materialen i helklass på mattan, där likheterna och skillnaderna diskuterades fram av 
alla gemensamt.  

Lektionens avslutning genomfördes genom samma aktivitet i båda grupperna, med 
att eleverna två och två skulle förklara ett geometriskt objekt med hjälp av dess 
egenskaper för sin kompis som utifrån beskrivningen skulle lista ut vilket objekt som 
beskrivits. Vi upplevde inte någon skillnad mellan elevernas förklaringar och 
beskrivningar, trots att grupperna undersökt föremålen enskilt respektive 
tillsammans. 
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Vid det tredje och sista undervisningstillfället syftade lektionen till att introducera 
eleverna för volym med måttenheterna liter och deciliter. Båda grupperna samlades 
på mattan så blev de tillfrågade av oss undervisare vilka måttenheter de redan kände 
till.  

”Det känns som att vi ska baka”  
 (Citat från en elev i grupp K, lektion 3, 25/4-17) 

Detta citat fick bli en del av utgångspunkten i grupp K:s genomgång. Även eleverna i 
grupp S fick presentera sina tidigare kunskaper kring volym och vilka måttenheter de 
kände till. Skillnaden var att grupp S fick föra en diskussion tillsammans med oss 
undervisare kring måtten och hur många deciliter som motsvarar en liter.  Detta 
moment genomfördes i grupp K genom att vi undervisare ställde frågor till eleverna 
om de visste hur många deciliter som ryms i en liter. Detta gjordes för att introducera 
eleverna för nästa uppgift och väcka elevernas egna tankeprocesser. Uppgiften var att 
undersöka olika, för eleverna vardagliga, föremåls volym med hjälp av måttenheterna 
liter och deciliter. Vi undervisare hade framstället ett arbetsblad (se bilaga 4) där 
eleverna först skulle uppskatta hur mycket varje föremåls volym var, för att sedan 
undersöka om hypotesen stämde. På arbetsbladet skulle de besvara om hypotes som 
ställts stämde eller inte samt skriva ned undersökningens resultat. 

Aktiviteten syftade i grupp K till att eleverna på egen hand skulle få upptäcka och 
undersöka måttenheterna liter och deciliter, för att sedan kunde omvandla volymen 
mellan liter och deciliter. Den här uppgiften var densamma i grupp S, men till 
skillnad från deras enskilda lärande så skulle eleverna i den här gruppen lära 
tillsammans i samspel. Detta gjordes i smågrupper om fyra elever som tillsammans 
undersökte och upptäckte svaren till arbetsbladet.  

Avslutande moment såg olika ut i de båda grupperna. I grupp K fick eleverna 
presenterna något av sina föremål och dela med sig av sin undersökning av volymen. 
Grupp S avslutandes istället genom att vi undervisare ställt iordning ett bord med två 
litermått och ett decilitermått. Till detta moment fanns fyra uppgifter på 
smartboarden, eleverna i gruppen fick komma fram och lösa med hjälp av det 
konkreta materialet. En av eleverna berättade för de andra eleverna under detta 
moment att till exempel 4 dl är samma sak som 0.4L. I båda grupperna läts eleverna 
sätta ord på sitt lärande, men det gjordes på olika sätt. I grupp K fick eleverna 
förklara sina tankeprocesser kring undersökningen högt för oss lärare. Eleverna i 
grupp S fick istället tillämpa sina kunskaper och förklara och beskriva för resten av 
gruppen med hjälp av uppgifterna. I grupp S var detta ett ypperligt tillfälle för oss 
som undervisare att kolla om någon inte tagit till sig kunskapen från lektionen. Då 
var även detta ett moment för möjlighet till lärande. I genomförandet av lektionerna 
upplevde vi att varje elev i grupp K påvisade och argumenterade till oss lärare om hur 
de tänkt kring uppgifterna. Detta befrämjades genom eleverna mestadels var 
placerade vid bänkarna och vi lärare framme i klassrummet. De gånger eleverna 
tilldelades ordet var genom handuppräckning. Medan eleverna i grupp S hade 
uppgifter som byggdes på att de argumenterade och påvisade hur det tänkte för 
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varandra, för att kunna lösa uppgifterna. Där fungerande vi lärare som en 
stöttepelare i samspelet.  

4.2 Bedömning 

Uppgifterna i eftertesterna utgick från samma innehåll och utformning för både 
grupp K- och S. Testernas genomförande var utformat så att grupp S:s test ägde rum i 
två grupper på fem elever och grupp K:s test ägde rum enskilt med varje elev, 10 
elever totalt. Grupp K:s eftertester skulle ge möjlighet till att ge eleverna större 
utrymme för det kognitiva, genom användande av sin kunskap och tankeverksamhet. 
Samtal med ett anpassat språk efter den enskilda elevens erfarenheter och 
förutsättningar gav dem möjligheten att framföra sina tankeprocesser, vilket gjorde 
att vi som bedömare kunde se hur eleven själv organiserade sina kunskaper efter det 
egna tänkandet. Erfarenheterna och kunskaperna sen tidigare byggdes vidare på vid 
användandet av de nya tillägnade kunskapen. Till skillnad från grupp K:s 
genomförande erbjöds eleverna i grupp S utrymme för samspel med varandra i 
processen att förstå och använda sin egna och andras kunskaper för att lösa 
uppgifterna. De olika erfarenheter och elevernas olika förutsättningar var något som 
tog tillvara på i grupperna vid bedömningstillfället genom att ge varje individ 
utrymme och möjlighet att påvisa sin kunskap vid varje uppgift. Vi som genomförde 
eftertesterna med eleverna upplevde att de i grupp K tillägnat och använde sig av ett 
flertal strategier och begrepp som ses som relevanta för geometrin. ”Man kan tänka 
att 3D formen ätit mycket godis och blivit tjock.” uttryckte en elev under 
bedömningsmomentet. Vilket vi ser som ny tillägnad kunskap hos eleverna utifrån 
det konstruktivistiska synsättet på bedömning av lärande. Däremot upplevdes att 
eleverna i grupp K behövde mer vägledning av oss undervisare för att förstå 
uppgifterna till skillnad mot eleverna i grupp S som vid påstötta problem fick 
vägledning av varandra för att förstå frågorna eller uppgifterna.  

Gemensamt för de båda grupperna i vår bedömning av dess kunskap var genom 
elevernas förklaringar och tankeprocesser. Dock låg ett större fokus på elevernas egen 
kunskap utifrån sin egen omgivning och erfarenhet hos grupp K. Ett hjälpmedel för 
eleven att utveckla sina resonemang och förklaringar samt för oss att förstå dess 
tankebanor, var att ställa öppna frågor på uppgifterna, där vi utifrån svaren kunde 
bedöma dess tillägnade kunskap. För grupp S fokuserades det i en större grad på 
elevernas språkliga framställningar av sina kunskaper både enskilt och i samspel med 
de andra gruppmedlemmarna. Genom deras resonemang och förklaringar för 
varandra samt för oss gavs vi möjligheten att bedöma den tillägnade kunskapen från 
de undervisade lektionerna från studien. Hos en del av eleverna i grupp K upplevdes 
och framkom en tydligare osäkerhet till att utrycka sin egen tillägnade kunskap inom 
området, dessa elever sökte efter vår bekräftelse att det som tänktes och sagts var 
korrekt innan de ville gå vidare i att presentera sina tankeprocesser. Detta var något 
som inte upplevdes förekomma hos grupp S:s elever, då de vid stundad osäkerhet fick 
bekräftelse hos sina kamrater att dess förklaring var korrekt, istället för att söka den 
hos oss bedömare. Vid ett par tillfällen under bedömningen av eleverna i grupp K 
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upptäckte de att de svarat fel på fråga a när vi gått vidare till fråga b och rättade 
därmed till sitt svar av fråga a. Det bör dock framföras att vi upplevde en 
jämbördighet av elevernas tillägnade kunskap utifrån studiens undervisningsmoment 
och de skillnader som framkom i bedömningen var marginella. 

4.3 Resultatsammanfattning 

De mest tydliga och konkreta skillnaderna i undersökningen var genomförandet av 
lektionernas syfte och mål. Inom den konstruktivistiska planeringen behövdes hänsyn tas 
till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper för att skapa lärandesituationer.  
I den sociokulturella planeringen lades ett större fokus på användningen av språket hos 
eleverna för att uppnå lärande. Dock upplevdes ett flertal likheter i lektionerna då de båda 
teorierna utgår från elevernas tidigare erfarenheter och omgivning, vilket tydligt kan 
urskiljas i lektionernas genomförande och elevernas reaktioner på innehållet och syftet.  

De mest centrala upplevelserna från genomförandet kan sammanfattas med att; eleverna 
utförde de olika uppgifterna i de tre lektionerna med varierande engagemang men där 
resultaten slutligen, trots det, blev likartade och skillnaderna i kunskapsutvecklingen hos 
eleverna var marginell. Inhämtandet av kunskapen i grupperna upplevde vi såg olika ut, i 
grupp S fick eleverna möjlighet till att ”tänka högt” med hjälp av stöttande frågor av oss i 
samspelet mellan dem, samtidigt som de i grupp K uppmanades att använda sig av sin 
kognitiva förmåga i lärande processen. I genomförandet upplevdes en viss skillnad i 
elevernas, hos grupp K och grupp S, förmåga att relatera det som undervisades till dess 
vardag. Dock varierade även detta från lektion till lektion, vilken av grupperna som 
reflekterade över att geometrin kan återfinnas i deras omgivning i och utanför skolan. I 
grupp S upplevde vi att eleverna i samspel med varandra vid vissa tillfällen vågade tänka 
utanför de givna och traditionella ramarna för matematik och därmed upptäcka samt 
förstå matematiken i dess omgivning.  

Planeringarna av eftertesterna skilde sig åt då perspektivens tecken på lärande ser olika ut. 
Inom den konstruktivistiska planerades testet enskilt genom uppgifter som byggde på att 
eleverna skulle kunna relatera och använda sin tillägnade kunskap. Grupp S test var istället 
planerat för att göras i smågrupper där eleverna skulle kunna påvisa sin kunskap genom 
sociala processer i interaktioner med varandra. De skillnaderna i genomförandet av 
bedömningen var att grupp K uppmanades att använda sig av sina kognitiva processer och 
tidigare kunskaper för att svara på uppgifterna. Utformningen för grupp S fokuserade på 
att eleverna i samspel med varandra skulle kom fram till ett gemensamt svar på 
uppgifterna, men med frågor som även riktade sig till de enskilda eleverna i gruppen. 
Fokus för oss bedömare under bedömningsmomentet av grupp S låg på elevernas samtal 
och diskussioner till skillnad mot grupp K där vi fokuserade mer kring elevernas 
tankebanor med en viss hjälp av öppna frågor av oss. Eleverna i den sociokulturella 
gruppen fann en upplevd trygghet av att tillhandahålla sina kamraters tankar och 
kunskaper i sin jakt på rätt svar, eftersom eleverna hela tiden kunde ta hjälp sina 
kamraters kunskap i sina matematiska resonemang. Detta alternativ fanns inte för elever i 
den konstruktivistiska gruppen och därmed upplevdes en större osäkerhet och rädsla att 
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göra oss bedömare besvikna med dess svar på uppgifterna. Genom elevernas resonemang 
och tankebanor i de både grupperna kunde vi se tecken på lärande. Eleverna i grupp K 
visade sin kunskap genom resonemang med sig själv och eleverna i grupp S påvisade sina 
kunskaper genom samspel med varandra, de hjälpte varandra fram till rätt svar genom att 
framföra sin egen kunskap kring uppgiften.  

5 Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera våra metodval för studien och även 
diskutera vilka konsekvenser resultatet kan föra med sig. Sist ges förslag till framtida 
forskning.  

5.1 Metoddiskussion  

Anledningen till att vi arbetade med en årskurs två var för att klassen var bekant för 
oss sen innan och vi kände oss trygga med att undervisa dem. Vi var också medvetna 
om vilka förutsättningar och behov som fanns hos individerna i klassen när vi 
planerade undervisningen. Valet av geometri berodde på att vi valde att anpassa oss 
efter vad eleverna i normala fall skulle arbetat med.  

Då vi genomfört en kvalitativ studie där resultatet är baserat på våra egna upplevelser 
kan en yttre generaliserbarhet inte uppnås. Med kopplingen till Webers et.al (2015) 
studie och Simon et al. (2004) kan en inre generaliserbarhet ändå påtalas eftersom 
vår undersökning på flera sätt överensstämmer med det artiklarna har som oprövad 
hypotes.  

Planeringen av lektionerna påverkades av de två olika teoriernas syn på hur lärande 
går till och hur det går att se tecken på lärande. För att kunna planera, genomföra och 
bedöma utifrån de två olika perspektiven läste vi in oss på de olika teorierna. För att 
kunna genomföra undervisningen behövde den också vara anpassad och baserad på 
elevernas tidigare erfarenheter och kunskap. För att få den informationen 
anordnades ett möte med klassläraren där vi gick igenom vad de arbetat med innan i 
det aktuella arbetsområdet. Vår vision var att göra ett förtest på eleverna för att ta 
reda på deras förkunskaper, men på grund av ett skollov och flera helgdagar räckte 
inte tiden till, vilket gjorde att mötet genomfördes. Att sedan undervisningen vara 
anpassad kontrollerades genom att varje lektion fick eleverna börja med att berätta 
och beskriva vad de kunde. Alla lektioner var planerade och anpassade efter elevernas 
kunskapsnivåer, vilket resulterade i att alla lektionernas genomförande gick som 
förväntat och vi nådde syftet med lektionerna vid alla tillfällen.  

Grevholm (2014) skriver om att elevens uppfattningar om matematiken spelar en stor 
roll för lärandet. Med en positiv syn på matematiken blir eleverna aktiva och har en 
vilja för att tillämpa sig ny kunskap. Lektionerna var varierade med undersökande 
och spännande uppgifter vilket gjorde att båda grupperna upplevde ett lustfyllt 
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lärande. Eleverna utryckte glädje och var positiva i genomförandet av lektionerna.  
En elev utryckte under en lektion:  

”Det här var den roligaste matematiklektionen vi haft!”  
(Citat från en elev i grupp K, lektion 2, 20/4-17) 

 
Trots våra lektionsplaneringar (bilaga 1) blev det tydligt att genomförandet av lektion 
2 i grupp S och lektion 3 i grupp K var för optimistisk planerade, då tiden för ett bra 
och tydligt avslut med reflektioner blev knapp. Grevholm (2014) påtalar att tiden är 
en svår faktor att väga in i planeringen. Som lärare får man planera för att ett visst 
tidssvinn kommer att ske. Vi tror dock inte att tidsbristen för avsluten påverkade 
elevernas lärande nämnvärt vid dessa tillfällen.  

Vid genomförandet av lektionerna hade vi medvetet placerat eleverna i klassrummet 
för att det skulle gynna lärandet utifrån de två olika perspektiven. I grupp K där de 
flesta lektioner genomfördes i enskildhet med fokus på elevernas kognitiva processer. 
Baserat på det både Illeris (2015) och Säljö (2015) beskriver om att den 
konstruktivistiska synen på kunskap och lärande skapas genom att individen själv 
konstruerar en förståelse för de som lärs. För att främja detta valde vi att placera 
eleverna vid ett varsitt bord, både vid genomgångar och aktiviteter. Detta 
underlättade undersökningarna och uppgifterna som också syftades till att lösas i 
enskildhet. Grupp S var istället placerade på mattan vid samtalen och 
genomgångarna, under aktiviteterna rörde de sig sen fritt runt i klassrummet med 
fria placeringar. Detta inspirerades av Claessons (2007) beskrivning av lärandet i det 
sociokulturella, då lärandet ses som en social process där människan formas i 
samspel med sin omgivning och språket är det viktigaste redskapet för lärande. Att 
placera eleverna på mattan öppnade upp för kommunikation och att eleverna skulle 
dela med sig av sina erfarenheter och kunskap för varandra. Att de sedan fick röra sig 
fritt berodde på att samspelet mellan eleverna skulle kunna ske.   

När det sedan var dags för bedömningen av elevernas kunskap gjordes det genom 
eftertester. Vi hade skapat förutsättningar för eleverna genom att basera upplägget på 
eftertestet på samma vis som lektionernas upplägg. Bedömningen skedde i två 
grupper om fem i grupp S och enskilt i grupp K. Detta påverkades av de två teoriernas 
tecken på lärande där Claesson (2007) beskrivning om att förstå elevens kognitiva 
process var det som låg i fokus i den konstruktivistiska bedömningen. Medan den 
sociokulturella bedömningen syftades till Säljös (2014b) beskrivning om bedömning 
med att se var eleven kan genom handlingar och kommunikation.  

Under eftertesten användes konkreta material i båda testerna för att stödja elevernas 
matematiska resonemang och lösning på uppgifterna. I grupp K genomfördes 
testerna enskilt vilket gjorde det enkelt för oss som bedömare att förstå elevens 
tillägnade kunskap genom elevens lösningar och resonemang. I grupp S där 
bedömningen skedde i grupper om fem var vi tydliga innan med att alla eleverna 
skulle få komma till tals lika mycket. Men genom de gemensamma lösningarna och 
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matematiska resonemangen var det i vissa tillfällen komplicerat för oss som 
bedömare att förstå varje enskild elevs tillägnade kunskap. För att bedöma de elever 
som var mindre aktiva kontrollerades deras tillägnade kunskap genom frågor riktade 
till dem. Tillfället för eftertestet i det sociokulturella perspektivet gav också en chans 
till ännu ett lärandetillfälle för eleverna. Grevholm (2014) skriver om ett samarbete 
mellan elever med olika god förmåga gör lärandet framgångsrikt och gynnsamt för 
alla deltagare. Den som ännu inte tagit till sig den nämnda kunskapen får chans att 
höra andras elevers strategier och lösningar medan de elever som har kunskapen får 
möjlighet att sätta ord och förklara sin kunskap.  

I studien har vi strävat efter att i största mån vara så tydliga vi kan i våra 
metodbeskrivningar samt bifogat bilagor för att kunna uppnå en hög grad av 
transparens av studien. Genom studiens transparens stärks också dennes validitet.  

För att förstå vårt resultat analyserade vi vår sammanställning, den insamlade data.  
Sammanställningen med våra upplevelser av genomförandet och bedömningen 
gjorde empirin överskådlig, vilket medförde det möjligt för oss att ställa oss objektiva 
till våra egna upplevelser och resulterade till de relevanta delarna som ligger till 
grund för vårt resultat. Utifrån denna diskussion kan vi konstatera att våra val av 
metoder var gynnsamma för insamlandet av empirin.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka den upplevda inverkan av ett konstruktivistiskt 
synsätt samt ett sociokulturellt synsätt har på planering, genomförande och 
bedömning inom matematik. I resultatet av föreliggande studie presenteras 
empiriska implikationer av att undervisningens tillvägagångsätt som den mest 
centrala skillnaden i den konstruktivistiska och sociokulturella teorin. Det kan 
förklaras genom att de två teorierna å ena sidan menar att kunskap inte kan överföras 
mellan människor. Å andra sidan i den sociokulturella teorin tillägnas kunskap 
genom delaktighet i pedagogiska förlopp, samtidigt som kunskap ses tillägnas genom 
den egna kognitiva kompetensen i den konstruktivistiska teorin (Säljö 2014b, 2015). 
Eleverna i de två gruppernas kunskapsinhämtning skiljde sig marginellt. Om det 
emellertid inte gjort det, utan vi undervisare upplevt en markant skillnad i 
elevgruppernas tillägnade kunskap, hade studien avbrutits och den bättre 
undervisningen undervisats till båda grupperna. 

Vår studie indikerar en rad upplevda skillnader i både undervisning och bedömning av 
lärande utifrån de olika lärandeteorierna som överensstämmer med Weber et al. (2015) 
och Simon et al. (2004) påvisar i sina studier att de haft som hypotes att undervisningens 
planering, genomförande och bedömning påverkas olika av olika teorier. Vilket skapar en 
validitet för vår studies resultat. Dessa empiriska implikationer framträder tydligast genom 
att vi upplevde att eleverna i den konstruktivistiskt inspirerade lektionsgruppen krävdes 
mer på deras kognitiva processer och påbyggande av tidigare kunskaper samt erfarenheter. 
I dessa lektioner fokuserades det på att öka elevernas egna kognitiva förmåga. Claesson 
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(2007) menar att en lärares viktigaste uppgift utifrån ett konstruktivistiskt synsätt är att 
erbjuda eleverna erfarenheter som ger dem möjlighet att skapa mening och där elevernas 
viktigaste uppgift blir att aktivt konstruera mening. Lärandet för eleven är beroende av 
dess yttre lärandemiljö samt deras erfarenheter och idéer. Empirin påvisar att våra 
upplevelser av undervisningen i den sociokulturella inspirerade lektionsgruppen 
fokuserade mer på samtal och resonemang dels mellan elev – elev och dels mellan 
undervisare – elev.  Av den orsak att kunskap är något som växer fram ur samspel mellan 
elev – elev och elev – lärare betonar Säljö (2014b) för det sociokulturella synsättet på 
lärande. Samspelet mellan elev – elev och elev – lärare skapar lärande och blir därmed en 
social process där eleven formas i samspel med sin omgivning (Claesson, 2007).  

Även indikerar resultatet i studien på att våra upplevelser av rollen som undervisare får 
olika betydelser i genomförandet utifrån de två teorierna. Weber et al. (2015) påvisar ur ett 
hypotetiskt fall att olika teoretiska utgångspunkter resulterar i olika vägar mot samma 
kunskapsmål. De menar att för varje lärandeteori har läraren en specifik roll i sitt 
förmedlande av kunskap till eleverna vilket resulterar i att uppgifter och synen på 
lärandebanor ser olika ut, i föreliggande studies fall konstruktivismens och den 
sociokulturella teorin. Under lektionerna utifrån den sociokulturella teorin, riktades ett 
större fokus på att skapa ett samspel mellan elevernas kunskaper och erfarenheter. Detta 
genomfördes genom att vi undervisare ställde öppna frågor som hjälpte eleverna att 
fokusera på det mest relevanta i lektionerna. En grundläggande aspekt i den sociokulturella 
teorin enligt Säljö (2015) är appropriering, där människan tar till sig, lånar in för att sedan 
ta över och göra till sin kunskap. Appropriering äger rum i interaktion mellan människor 
där kommunikation och information utbytts. I de konstruktivistiska lektionerna 
fokuserades undervisningen på elevernas kognitiva förmågor. Det genomfördes genom att 
vi undervisares utgick från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att de sedan 
själva fick möjligheten att med hjälp av sin kognitiva process utveckla sitt lärande.  

Resultatet i studien antyder att bedömningsmomentets planerande och genomförande 
upplevdes av oss, vara de mest huvudsakliga skillnader i den konstruktivistiska och 
sociokulturella teorin. Den enskilda individen menar Claesson (2007), i detta fall elev, 
skapar en förståelse utifrån sin omvärld där begrepp och uppfattningar kan skilja sig åt 
från elev till elev. Därför blir det en intressant aspekt för läraren att förstå en elevs 
kognitiva processer i syfte att göra en bedömning av den tillägnade kunskap i det 
konstruktivistiska synsättet. Vad gäller det sociokulturella synsättet på bedömning skriver 
Säljö (2014b) fokuseras det inte enbart på vad eleven kan utan även vilken potential som 
visas vad gäller sin förståelse och sitt agerande i en bedömningssituation.  

Hagman (2013) menar att en kvalitativ god undervisning inte kan bygga på enbart en teori 
utan det bör finnas en variation. Det grundas i elevernas olika samhälleliga och bildade 
olikheter och erfarenheter. Utan en kvalitativ god undervisning bör erbjuda eleverna 
möjligheten till att vidga sina tankebanor och uppfattningar samt uppnå en konceptuell 
förståelse heller än aritmetiska och algoritmiska färdigheter. Föreliggande studie 
presenterar empiriska implikationer på att en lärare bör tillhandahålla en bred kompetens 
vad gäller olika lärandeteoriers utformning av planering, genomförande och bedömning. 
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För att dels kunna vara observant på elevernas olika sätt att visa tecken på lärande och dels 
kunna planera en undervisning som är varierande samt fångar ett intresse hos majoriteten 
av eleverna. Detta är något vi upplever att lärarutbildning missar i undervisningen av olika 
lärandeteorier. Därmed kan vår studies resultat bli viktig för den yrkesutövande läraren 
genom att en reflektion över vilken teori moment och undervisningssituationer bygger på 
för att kunna genomföra en rättvis bedömning och se tecken på lärande. Weber et al. 
(2015) menar, genom att använda sig av en konstruktivistisk syn på undervisning men en 
sociokulturell syn på bedömning finns möjligheter att missa elevernas utveckling rent 
kunskap- och erfarenhetsmässigt. Därmed blir vår slutsats att den undervisande läraren 
bör vara medveten om sitt metodval och vilken metodteori den bygger på. Vår studie visar 
upplevda empiriska implikationer som överensstämmer med Weber et al. och Simon et al. 
(2004) hypotetiska implikationer gällande lärandeteoriers inverkan på en lärares 
planerade och genomförda lektioner samt hur bedömning bör göras av eleverna kunskaper 
och lärandebanor utifrån den aktuella teorin.  

5.3 Framtida forskning 

Denna studie lägger en grund för framtida forskning där en fördjupning kring olika 
lärandeteoriers inverkan på planering, genomförande och bedömning inom matematik kan 
undersökas ur ett större perspektiv. I vårt resultat konstaterades att Piagets konstruktivism 
och Vygotskijs sociokulturella perspektiv upplevdes i flera fall likna varandra det kan i 
framtida forskning vara intressant att fördjupa sina kunskaper i hur några lärandeteorier 
som i större utsträckning skiljer sig åt, inverkar på planering, genomförande och 
bedömning inom matematik. Det kan dessutom vara av intresse att genomföra studien 
med ett bredare urval för att se om resultatet skiljer sig åt från klass till klass. Det kan även 
vara intressant att intervjua och observera några aktiva lärare som sägs arbeta utifrån en 
viss teori gällande hur de planerar, genomför och bedömer utifrån sin metodteori.   
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Bilaga 1 

Onsdag 19/4 Rektangel och kvadrat 
Konstruktivistisk LPP geometri 
Vad? 
De geometriska objekten ”rektangel” och ”kvadrat” samt mäta dess sidor. 
Hur?  

• Lektionen startas med att vi tillsammans med eleverna tittar på lektionens 
syfte/mål och arbetsgång på smartboarden. 

• Lektionen går vidare med att vi läser huvudräkningsuppgifterna som finns i 
matematikboken som eleverna svara på enskilt i sina böcker.  

• Därefter får eleverna arbeta självständigt med de geometriska formerna 
genom att hitta och identifiera månghörningar, fyrhörningar, rektanglar och 
kvadrater. Därefter färglägga rektanglar, kvadrater och andra fyrhörningar. 

• Vartefter de blir klara med sina uppgifter, får eleverna små uppdrag med att 
undersöka och mäta olika geometriska former i klassrummet.  

Varför? 
Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att ”välja och använda lämpliga 
matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  ” och ” föra 
och följa matematiska resonemang,[…]”(Skolverket, 2011, s.63) genom ett 
konstruktivistiskt synsätt.  
 
Sociokulturell LPP geometri  
Vad? 
De geometriska objekten ”rektangel” och ”kvadrat” samt mäta dess omkrets. 
Hur?  

• Lektionen börjar med att vi tillsammans med eleverna samlas på mattan som 
finns i klassrummet framför smartboarden, där vi går igenom lektionens 
syfte/mål och upplägg.  

• Därefter tittar vi på samtalsbilden på smartboarden och ställer frågor som 
öppnar upp för samtal och diskussioner med eleverna, vilket det kommer vara 
ett större fokus kring under hela lektionen. 

• Lektionen fortsätter med att vi tillsammans med eleverna ska forma och skapa 
geometriska former med hjälp av våra kroppar. Eleverna kommer att tilldelas 
olika arbetsuppgifter, observatör och deltagare. Vi diskuterar under tiden, 
vinklar, hörn och sidor på de geometriska formerna vi skapar.  

• Därefter går vi vidare med att eleverna ska genom uppdrag undersöka och 
mäta olika geometriska former i klassrummet tillsammans med en eller två 
kompisar. De geometriska formerna de hittar skriver eleverna sedan ned samt 
dess mått.  

Varför? 
Lektionens syfte är genom ett sociokulturellt synsätt möjliggöra för att ”Eleverna ska 
genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 
matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 
matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” (Skolverket, 2011, s.62). 
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Torsdag den 20/4 Rektangel, rätblock, kvadrat, kub, cirkel, klot 
Konstruktivistisk LPP Geometri 
Vad?  
Geometriska objekt, rektangel, rätblock, kvadrat, kub, cirkel och klot, samt 
grundläggande egenskaper hos dessa objekt.  
Hur?  

• Lektionen börjar med en presentation av syftet och upplägget av lektionen. För 
att sedan gå vidare med en kort genomgång av de olika geometriska formerna 
och vad de heter.  

• Därefter tilldelas varje elev de 6 stycken aktuella geometriska objekten i form 
av konkret material. Rektangel → Rätblock, Kvadrat → Kub , Cirkel → Klot. 
Eleverna får sedan själva undersöka föremålens egenskaper samt upptäcka 
likheter/skillnader i 2D-formerna och i 3D-formerna.  

• Sedan får varje elev motivera och förklara sina idéer om formerna för en eller 
två kompisar. Därefter byter de plats och den andra personen får motivera och 
förklara sina idéer utifrån undersökningen.  

• Efter detta ska eleverna i par hitta ett geometriskt föremål i klassrummet (2D 
el. 3D) När alla grupper funnit ett föremål får de presentera föremålet och 
förklara föremålets geometriska form och dess egenskaper samt motivera hur 
det tänkt i valet av föremål, med hjälp av frågor från oss (lärare).  

Varför?  
Lektionen syftar till att utifrån ett konstruktivistiskt synsätt få möjligheten att ” 
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, ” 
(Skolverket, 2011, s.63). 
 
Sociokulturell LPP Geometri 
Vad?  
Geometriska objekt, rektangel, rätblock, kvadrat, kub, cirkel och klot, samt 
grundläggande egenskaper hos dessa objekt.  
Hur?  

• Eleverna får information om syftet och upplägget av lektionen. Sedan 
fortsätter lektionen med en kort genomgång av de olika objekten och deras 
namn. Tillsammans undersöker vi sedan objektens egenskaper och jämför 
likheter/skillnader mellan 2D-formerna och 3D-formerna. Efter undersökning 
förs ett samtal och en diskussion kring vad eleverna fann för likheter och 
skillnader. 

• Eleverna får sedan i par ett varsitt föremål i handen som det ska förklara med 
ord för sin kompis som inte får se föremålet. Med hjälp av beskrivningen ska 
eleven som inte ser föremålet kunna gissa sig till vilken geometrisk form 
föremålet har.  

• Vi fortsätter sedan lektionen med att eleverna får instruktioner med mått om 
hur de ska mäta och klippa ut kvadrater och rektanglar på färgat papper. Allas 
former klistras upp på ett stort rektangulärt papper där eleverna tillsammans 
skapar en stor kvadrat och rektangel tavla. Vi undersöker sedan tillsammans 
hur många geometriska former vi fått plats med i den stora rektangeln. 

Varför? 
Genom ett sociokulturellt synsätt på undervisningen ska den”[…] också ge eleverna 
möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former 
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och samband.” och ”Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att 
utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 
användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang.” (Skolverket, 2011, s.62). 
 
Tisdag den 25/4 Liter och deciliter 
Konstruktivistisk LPP Geometri 
Vad? 
Volym, enheter, liter och deciliter samt att lära sig förkortningarna l och dl. 
Hur? 

• Lektionen börjar med en kortare genomgång om vilka måttenheter eleverna 
känner till. Därefter presenteras lektionens innehåll samt syfte och mål.  

• Eleverna får med hjälp av de föremål de tagit med sig hemifrån samt de vi 
undervisare med tagit, var och en för sig, först skriva en hypotes för vilken 
volym föremålen har. Efter att hypoteserna är skrivna får de därefter börja 
mäta volymen med hjälp av vatten och skriva ned svaret de fick.  

• När de är klara med uppgiften får de torka och städa undan på sina bänkar för 
att sedan arbeta vidare med utvalda uppgifter där de uppmuntras till att visa 
sina tankebanor i sina uträckningar.  

Varför? 
Lektionen syftar till att genom ett konstruktivistiskt synsätt ge eleverna möjligheten 
att tillägna sig ”[…] kunskaper om matematik och matematikens användning i 
vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang. ” (Skolverket, 2011, s.62) 
 
Sociokulturell LPP Geometri 
Vad? 
Volym, enheter, liter och deciliter samt att lära sig förkortningarna l och dl. 
Hur? 

• Lektionen börjar med en kortare genomgång om vilka måttenheter eleverna 
känner till. Därefter presenteras lektionens innehåll samt syfte och mål.  

• Eleverna kommer att arbeta i grupper på tre till fyra personer i varje grupp. 
• Vid gruppens bord kommer det finnas ett antal föremål som de ska mäta dess 

volym med hjälp av vatten.  
• I grupperna ska de först skriva en hypotes för vilken volym föremålen de tror 

har. Efter att hypoteserna är skrivna får de därefter börja mäta volymen med 
hjälp av vatten, litermått och decilitermått och skriva ned svaret de fick.  

• När eleverna är klara och har plockat undan ska vi tillsammans räkna och 
mäta några uppgifter med hjälp av konkret material, där det förs ett 
matematiskt resonemang kring deras uträkningar och svar på uppgifterna. 

• Ex. på uppgift: Eleven har en liter vatten i en kanna. 3 dl hälls bort (eleven 
häller över 3 dl i en cylinderformat mätinstrument). Hur mycket återstår i 
kannan?  

Varför? 
Lektionen syftar till att genom ett sociokulturellt synsätt ge eleverna möjligheten att 
tillägna sig ”[…] kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen 
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och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang. ” (Skolverket, 2011, s.62). 
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Bilaga 2 

Eftertester 

Med uppgifterna i testen vill vi skapa förutsättningar för att förstå elevernas lärande. 
Uppgifternas syfte blir att kontrollera att eleverna tagit till sig den kunskapen som vi 
förväntar att de gjort efter våra tre lektioner, samt ger oss information om elevernas 
kunskapsnivå och få klarhet i elevernas kvalitéer i lösningarna, detta anpassat efter 
det två olika kunskapssynerna.    

Konstruktivismen   

Uppgifterna i det konstruktivistiska eftertestet kommer vara anpassade för att 
eleverna ska kunna använda sin egen kunskapsnivå och kreativitet.  
Beskrivning av tillvägagångssätt: Vi tar båda ut en varsin elev i taget. Då eleven 
tilldelas kreativt anpassade uppgifter, en uppgift i taget. Eleverna ges tid att tänka och 
lösa uppgiften, sedan följer ett samtal med frågor som syftar till att förstå elevens 
kunskap. Vid det enskilda samtalet har vi också möjlighet att anpassa vårt samtal och 
frågor utefter de olika individerna och nivån blir då utefter deras erfarenheter. Eleven 
får också en snabb återkoppling utav oss med formativ bedömning.  
 
Uppgift 1 
Rita de geometriska objekten kvadrat och rektangel.  
Frågor:  
Hur tänkte du när du ritade objekten?  
Kan du beskriva några av kvadratens egenskaper?  
Kan du beskriva några av rektangelns egenskaper?  
 
Uppgift 2 
Eleven ges två olika föremål i 2D och 3D, antingen kvadrat och kub, rektangel och 
rätblock eller cirkel och klot. Eleven får undersöka föremålen, genom att titta, 
klämma och känna. Sedan får eleven till uppgift att beskriva de två föremålen. 
Frågor:   
Vilka figurer är det olika föremålen?  
Vilka likheter/skillnader finna det mellan figurerna?  
 
Uppgift 3 
Eleven ges ett glas (3dl) och en flaska (1l) fyllda med vatten, de ska sedan undersöka 
hur mycket vatten som finns i de två föremålen genom att använda sig av måtten dl 
och l.  
Frågor:  
Hur mycket vatten fanns det i glaset/flaskan? 
Vart fanns det mest vatten?  
Hur mycket mer vatten fanns det i flaskan än i glaset?  
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Sociokulturismen  

Uppgifterna i det sociokulturella testet kommer göras i små grupper där eleverna får 
tillämpa och sätta ord på sina kunskaper.  
Beskrivning av tillvägagångssätt: Vi delar upp gruppen i små grupper om fyra-
fem elever, eleverna får sedan små uppdrag eller frågor att besvarar, med fokus på 
kommunikationen, alltså samtalet och frågor.  
 
Här blir det vår uppgift som lärare att undersöka och förstå hur eleverna tillämpat sig 
kunskapen, detta genom att ge olika elever uppdrag eller frågor som besvarar detta. 
Det blir också ett ytterligare tillfälle för elevernas lärande av geometri.  
Även här får eleverna återkoppling med en formativ bedömning.  
Uppdrag 1  
Två elever får i varsin uppgift att rita de geometriska objektet kvadrat respektive 
rektangel.  
De får sedan dela med sig om hur det tänkte när det ritade objekten.  
Frågor att rikta till de elever som varit passiva under uppdraget:  
Kan du beskriva några av kvadratens egenskaper?  
Kan du beskriva några av rektangelns egenskaper?  
Hur kan man se om ett geometrisk objekt är en kvadrat eller en rektangel ?  
 
Uppdrag 2 
Tre elever ges två olika föremål i 2D och 3D, antingen kvadrat och kub, rektangel och 
rätblock eller cirkel och klot. Eleverna får undersöka föremålen, genom att titta, 
klämma och känna. Sedan får eleverna till uppgift att beskriva de två föremålen det 
får undersöka. 
Frågor att rikta till de elever som varit passiva under uppdraget:  
Vilka figurer är det olika föremålen? (Välj ut två att visa.)  
Vilka likheter/skillnader finna det mellan figurerna?  
 
Uppgift 3 
En eleven ges ett glas (3dl) och en elev ges en flaska (1l). Båda är fyllda med vatten, de 
ska sedan undersöka hur mycket vatten som finns i de två föremålen genom att 
använda sig av måtten dl och l.  
Frågor att rikta till de elever som varit passiva under uppdraget:  
Hur mycket vatten fanns det i glaset/flaskan? 
Vart fanns det mest vatten?  
Hur mycket mer vatten fanns det i flaskan än i glaset?   
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Bilaga 3  

 

Namn: ____________________
   

Uppdrag 1:  
Vilket föremål hittade du/ni?  

 

 

Hur långa var sidorna på ditt/erat föremål?  

 

 
Var alla sidor lika långa?  
____________________________________________ 

 

Uppdrag 2: 

Vilket föremål hittade du/ni?  

 

 
Hur långa var sidorna på ditt/erat föremål? 

____________________________________________ 

 
Var alla sidor lika långa?  
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Uppdrag 3:  

Vilket föremål hittade du/ni?  

 

 
Hur långa var sidorna på ditt/erat föremål?  

____________________________________________ 

Vilken geometrisk form har föremålet? 

 

 
Uppdrag 4:  

Vilket föremål hittade du/ni?  

 

 

Hur långa var sidorna på ditt/erat föremål?  

 

 
Vilken geometrisk form har föremålet?  

____________________________________________ 
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Bilaga 4 

Liter = l   Deciliter = dl 

Föremål 1 
Vad är det för föremål du/ni testar?  

__________________________________________________ 

Din/er hypotes?  

____________________________________________ 

 
Stämde din/er hypotes?  

Ja  ☐  Nej   ☐   

Vilken volym hade föremålet? 
____________________________________________ 

 

Föremål 2 
Vad är det för föremål du/ni testar?  

__________________________________________________ 

Din/eran hypotes?  

____________________________________________ 
Stämde din/er hypotes?  

Ja  ☐  Nej   ☐   

Vilken volym hade föremålet? 

____________________________________________ 

 



 33 

Föremål 3 
Vad är det för föremål du/ni testar?  

__________________________________________________ 

Din/er hypotes?  

____________________________________________ 

 
Stämde din/er hypotes?  

Ja  ☐  Nej   ☐   

Vilken volym hade föremålet? 
____________________________________________ 

 

Föremål 4 
Vad är det för föremål du/ni testar?  

__________________________________________________ 

Din/er hypotes?  

____________________________________________ 

 
Stämde din/er hypotes?  

Ja  ☐  Nej   ☐   

Vilken volym hade föremålet? 

____________________________________________ 
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Bilaga 5 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Linnea och Amanda från Mälardalens Högskola, som för 
närvarande skriver vår C-uppsats. I vår uppsats har vi valt att fördjupa våra 
kunskaper kring hur elever lär och hur lärande kan ses utifrån två olika 
undervisningsmetoder.  
För att inte röra till undervisningen för eleverna har vi valt att utgå från det område 
de arbetar i just nu i Favorit Matematik, alltså geometri. 

Vi kommer att undervisa eleverna i matematik onsdag och torsdag v.16 samt tisdag 
v.17, de kommer att undervisas av oss båda studenter i halvklass. Eftersom vårt syfte 
med studien är att se på lärande och undervisning utifrån två olika metoder, kommer 
de två grupperna att undervisas på olika sätt. Eleverna kommer utöver 
undervisningen även få genomföra ett kort för- och efter-test på området vi 
undervisar i. Detta är endast till för oss, för att säkerställa vårt resultat av våra 
lektioner och metoder.  

Skolan och eleverna kommer i undersökningen att vara anonyma och deltagandet är 
frivilligt. De kommer dessutom ha möjligheten att när som helst avbryta sitt 
deltagande under processens gång. De som väljer att inte delta eller avbryta sitt 
deltagande kommer erbjudas annan undervisning. 

De resultat och information vi får under studien kommer att användas i vår uppsats 
som några lärare och klasskamrater kommer ha tillgång till. 

Vid frågor och funderingar gällande vårt arbete får ni gärna kontakta oss på: 
lsn14005@student.mdh.se 

 

Tack för ert förtroende! 

Med vänlig hälsning, 

Linnea Sverin och Amanda Landor 

 

  

 


