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Får jag ställa en fråga om din resonemangsförmåga? 
En studie om vilka uppfattningar elever i årskurs 4 har om geometriska figurer. 
 
May I ask you a question about your reasoning ability? 
A study about what perceptions learners in grade 4 have about geometric figures. 
 
Abstrakt 
Syftet är att undersöka vilka uppfattningar som synliggörs när elever i årskurs 4 
samtalar om geometriska figurer utifrån matematikuppgifter som berör detta 
matematiska innehåll.  Vi har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod där 38 
elever genomför en diagnos samt blir intervjuade i grupp.  
 
Resultatet analyseras med hjälp av van Hieles abstraktionsnivåer samt de fem 
matematiska förmågorna. I resultatet framkommer det att elevernas tankar, som blir 
synliga genom resonemang, placeras på nivå 1-3. Resultatet synliggör även områden 
som eleverna visar svårigheter inom och de matematiska förmågorna har här en 
betydande roll. Slutsatsen med studien är att de elever som deltagit i undersökningen 
har en begränsad förmåga att formulera sina tankar muntligt och att svårigheter finns 
inom området geometri.  
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Geometri, matematiska förmågor, resonemang, van Hiele 
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1 Inledning 
Elever i svensk skola ska idag kunna sätta ord på sina kunskaper och ta ett stort ansvar 
kring sin egen kunskapsinlärning. Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) kräver skolan idag att 
elever har en djupare förståelse för matematiken och elever behöver lära sig tänka 
matematiskt som underlag för lärandet. Van Hiele (1986) menar att läraren behöver 
skapa rätt förutsättningar för sina elever genom att undervisa på en nivå som alla förstår. 
Eleverna får ofta lära sig att härma en procedur och kan på så sätt beräkna uppgifter på 
en högre nivå men svaren grundar sig då inte i någon djupare förståelse. Det uppstår 
därför problem när eleven inte kan lösa uppgiften på något annat sätt än genom att 
upprepa en metod.  
 
Under vår utbildning har vi i möte med olika skolor sett att elever överlag har svårt att 
sätta ord på sina tankar, använda korrekta begrepp och matematiskt redogöra för sina 
tankegångar. Idag kan en elev inte få ett högre betyg enbart genom att behärska 
matematiska uträkningar utan måste också kunna kommunicera och föra matematiska 
resonemang. Kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) betonar vikten av att elever 
ska utveckla tilltro till sin egen förmåga samt förtrogenhet med de olika matematiska 
förmågorna; problemlösning, begrepp, resonemang, kommunikation och metod. De fem 
förmågorna är förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla och arbeta med 
genom hela matematikundervisningen. De är också förmågor som elever ska hantera för 
att nå upp till minst betyg E i årskurs 6. Vår uppfattning är att elever inte kan redogöra 
för sina tankar och resonera kring begrepp, beräkningar och metoder i tillräckligt stor 
utsträckning vilket är oroande med tanke på kursplanens krav. 
 
För att elever ska kunna föra resonemang krävs det enligt Kilpatrick m.fl. (2001) att de 
känner till innehåll och sammanhang väl. Detta fick oss att tänka på det matematiska 
området geometri som idag verkar fungera som ett isolerat område ute på skolorna. Vår 
uppfattning är att eleverna arbetar med geometri under en begränsad tidsperiod för att 
sedan gå vidare med ett nytt område. Det matematiska innehållet kopplat till området 
riskerar då att försummas fram tills eleverna stöter på området längre fram i sin 
utbildning. Enligt våra erfarenheter har många elever glömt en stor del av innehållet 
sedan de senast arbetade med geometri. Den internationella studien TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) undersöker och jämför elevers kunskaper 
i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Den senaste undersökningen gjordes i 
maj 2015 men kommer inte att presenteras förrän i slutet av december 2016. De senast 
dokumenterade undersökningarna från 2007 och 2011 visade att elever i årskurs 4 
uppnådde en lägre nivå än genomsnittet i EU/OECD-länderna. Geometri visade sig vara 
ett av de områdena i matematik där svenska elever underpresterade (Skolverket, 
2008;2012). Under våra VFU-perioder på olika skolor har vi observerat att det finns 
elever med både missuppfattningar och kunskapsluckor inom geometri vilket gjorde oss 
intresserade av att undersöka hur elever redogör för sina tankegångar om geometriska 
figurer för att visa sin kunskap. Vår förhoppning är att vi som blivande lärare ska 
fördjupa vår kunskap inom detta område och även att resultatet av studien ska hjälpa 
verksamma lärare att utveckla och förbättra sin undervisning.  
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2 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka uppfattningar som synliggörs när elever i årskurs 4 
samtalar om geometriska figurer utifrån matematikuppgifter som berör detta 
matematiska innehåll.  
 
2.1 Frågeställningar 

• Vilka tankar blir synliga när elever i årskurs 4 resonerar kring geometriska figurer? 

• Vilka svårigheter går att identifiera i elevernas svar? 
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3 Tidigare forskning 
3.1 Förutsättningar för lärande 
Det är eleverna, läraren och det matematiska innehållet som tillsammans skapar en 
miljö där lärande kan ske. Lärare och elever har med sig olika kunskaper och 
erfarenheter in i klassrummet vilket ligger till grund för vilka normer som bildas i den 
gemensamma miljön. Normerna ligger sedan till grund för vilka förutsättningar för 
lärande som skapas och några av dessa normer är specifika för matematiken, 
exempelvis vad som anses vara en godtagbar matematisk förklaring. Relationen mellan 
lärare, elev och det matematiska innehållet kan beskrivas med hjälp av en figur (figur 1) 
som utformats med inspiration från Jäders didaktiska triangel (Jäder, 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Bild över hur relationen mellan lärare, elev och det matematiska innehållet skapar 
förutsättningar för lärande.  
 
Beroende på undervisningens innehåll påverkas vad som blir möjligt att lära. Hur 
innehållet presenteras och hur mycket tid som ska användas till det är också faktorer 
som ger skilda förutsättningar för elevers lärande (Kilpatrick m.fl., 2001).  
 
3.1.1 Lärarens betydelse 
Undervisning i matematik ställer inte enbart krav på att läraren ska behärska det 
matematiska innehållet utan även på att hen ska vara lyhörd för sina elevers behov och 
utforma undervisningen på ett genomtänkt sätt (Kilpatrick m.fl., 2001). 
 

Knowledge of students and how they learn mathematics includes general knowledge of 
how various mathematical ideas develop in children over time as well as specific 
knowledge of how to determine where in a developmental trajectory a child might be. It 
includes familiarity with the common difficulties that students have with certain 
mathematical concepts and procedures, and it encompasses knowledge about learning and 
about the sorts of experiences, designs, and approaches that influence students’ thinking 
and learning[...] Knowledge of instructional practice includes knowledge of curriculum, 
knowledge of tasks and tools for teaching important mathematical ideas, knowledge of 
how to design and manage classroom discourse, and knowledge of classroom norms that 
support the development of mathematical proficiency. (Kilpatrick m.fl., 2001, s. 371-372) 

 
Läraren har en avgörande roll i hur undervisningen planeras och genomförs och är en av 
de starkaste faktorerna för vad som påverkar lärande. Detta är dock inget som skapas 
utan ansträngning utan lärandet sker som bäst under förutsättningarna att läraren är 
engagerad, påverkande, kan ge instruktioner och är omtänksam (Hattie, 2014). De 
normer som finns i klassrummet gällande matematik tolkas av lärare och elever. 
Beroende på om dessa tolkningar är lika eller skiljer sig från varandra kan utvecklingen 
av lärandet ta olika lång tid (Jäder, 2015). 
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En rad förutsättningar måste vara uppfyllda för att lärare skall kunna bedriva en 
framgångsrik undervisning med bevarat självförtroende. Läraren behöver vara väl insatt 
i det matematiska innehåll som ska undervisas, veta vilken nivå eleverna befinner sig 
på, använda räknestrategier som är relevanta inom det specifika området och även vara 
lyhörda inför elevernas behov. Det är bland annat viktigt att ta tillvara på elevernas 
resonemang, vilket i sig kan vara en utmaning för många lärare. De följdfrågor som 
väljs måste kunna rätta eventuella missuppfattningar samtidigt som de ökar elevernas 
tilltro till sin egen förmåga (Kilpatrick m.fl., 2001). 
 
3.1.2 Läromedels betydelse 
I många klassrum spelar läromedel en central roll i matematikundervisningen. Eleverna 
ser det som en självklarhet att de ska arbeta med uppgifter i sina böcker och lärarna 
planerar sin undervisning utifrån läromedlets instruktioner (Sidenvall, 2015). I en studie 
som gjorts i 12 länder kring vilka förutsättningar uppgifter i läromedel ger att föra 
matematiska resonemang, visade det sig att läromedelsuppgifter inte gav möjlighet att 
resonera utan uppmuntrade snarare eleverna att imitera en lösning (Jäder, 2015). När en 
uppgift ska lösas genom en procedur som eleven känner till sedan tidigare signalerar 
detta att uppgiften ska lösas snabbt. För mycket av denna typ av uppgifter gör att 
eleverna inte får möjlighet att utveckla sin resonemangs- och problemlösningsförmåga i 
den utsträckning som önskas (Sidenvall, 2015). Strukturen på många läromedel är till 
stor del likadan. Ett område inleds med en kort introduktion med några exemplifierande 
uppgifter följt av uppgifter som eleverna själva ska göra och då använda sig av den 
strategin som ges i exemplet (Liljekvist, 2014). När eleverna arbetar med de olika 
områdena som läromedlet tar upp skapar de en bild av vad matematik är och vilket 
innehåll som är viktigt utifrån detta innehåll (Jäder, 2015).  
 
3.1.3 Elevens förutsättningar 

      En viktig faktor i lärandeprocessen är att eleven har en uppfattning om sitt eget vetande 
och vad som ytterligare behöver läras vilket även innebär att eleven behöver få 
förståelse för de mål som ska uppfyllas (Pettersson, 2010). Vidare skriver Sadler (1989) 
att det behöver finnas en likvärdig uppfattning mellan elev och undervisande lärare i 
vad som är godtagbar kunskap. Eleven behöver även veta vilken kunskap hen vill sträva 
mot och jämföra sin kunskapsnivå med den eftersträvade för att skapa strategier som 
gör avståndet mellan den befintliga kunskapsnivån och den som eftersträvas mindre. 

       
Det finns ett flertal faktorer som påverkar elevers förmåga att lösa matematiska problem 
eller ta sig an ett matematiskt innehåll vilka är faktorer som kan vara både utmanande 
och ansträngande. Det krävs att eleven kan finna strategier samt bearbeta och 
strukturera sina tankar för att fatta hållbara beslut (Häggblom, 2013). Lester (1996) 
visar upp fem faktorer som påverkar förmågan att möta matematiska problem och de 
påverkas även av varandra. Den första faktorn rör förståelsen för matematiska uttryck 
och begrepp som kan ställa till problem om eleven inte förstår betydelsen. Enstaka ord i 
textuppgifter som eleven saknar förståelse för kan leda till att eleven inte förstår 
problemet alls eftersom ett enskilt ord begränsat eleven. Vidare skriver Lester att 
förståelse och kunskap om definitioner och uttryck utgör grunden för att kunna lösa 
matematiska problem. Svårigheter kan framförallt skapas inom området geometri som 
innehåller terminologi med många specifika begrepp och uttryck. Lester framhåller att 
elever behöver behärska läsning vid textproblem men elever behöver även behärska 
förmågan att räkna. Den andra faktorn handlar om att ha kontroll över sin lösning vilket 
betyder att den behöver planeras och analyseras. Här poängterar Häggblom (2013) 
att  elever som har kontroll över sin lösning och reflekterar över den försöker med andra 
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metoder om den första inte fungerar medan en elev som inte har den färdigheten har 
svårt att tänka om och hitta andra strategier då detta är tålamodskrävande. Den tredje 
faktorn som Lester (1996) beskriver berör elevers uppfattningar om matematikämnet. 
Det kan gälla en elevs förståelse, känslor, erfarenheter och intresse. Elever behöver 
därför få förstå nyttan med att lösa matematiska problem och erbjudas positiva 
upplevelser vilket inte minst ställer krav på läraren. I den fjärde faktorn beskrivs hur 
elevers attityder har inverkan på hur de presterar i matematik. Om elever får arbeta med 
intresseväckande matematiska problem kan dessa minska elevers misstro till 
problemlösning. Den sista faktorn berör elevers inlärningsmiljö och omgivning där 
förväntningar, skola, hem, lärare och klasskamrater kommer att vara avgörande för 
elevers inlärning. Pettersson (1990) visar dessutom att individers beteenden och 
uppfattningar inte är statiska utan förändras över tid och utvecklingen ser olika ut för 
olika individer. Förändringen som sker är beroende av individens utvecklingsnivå och 
möjligheter i miljön men även av ett samspel mellan de två delarna. 

 
3.2 Förebygga missuppfattningar 
3.2.1 Att använda rätt begrepp 
När eleven lär sig ett nytt begrepp sker detta utifrån ett begrepp som är känt sedan 
tidigare. Eleven får chans att erfara det nya begreppet ofta eller mer sällan vilket skapar 
olika förutsättningar för att befästa begreppet. Ett begrepp som används mer sällan och 
som eleven inte förstår fullt ut kan skapa missuppfattningar och det kan saknas 
precision i elevens egen definition. Om eleven däremot stöter på begreppet oftare är 
sannolikheten större att eleven får en djupare förståelse för begreppet och kan använda 
det i sammanhang när det passar (Bentley & Bentley, 2011).  
 
Det är viktigt att använda sig av relevanta begrepp i all undervisning, inte minst i 
matematik. Om läraren pratar om en kvadrat kan inte ordet fyrkant användas och en 
cirkel kan inte kallas för en rund grej. Ett slarvigt använt språk kan leda till att eleverna 
missförstår eller får en otillräcklig förståelse av begreppens innebörd. I skolan stöter 
eleverna på problemet att de måste gå från sitt vardagliga språk till det mer 
vetenskapliga och formella språket i matematiken (Löwing, 2004).  
 
Om eleven från början missuppfattar ett begrepp eller en procedur finns stor risk att 
detta påverkar elevens fortsatta inlärning. De felaktiga uppfattningar som eleven har kan 
ställa till problem vid övergången till nästa moment eller ännu längre fram. Det är 
därför viktigt att inte enbart ta reda på vad eleven kan utan även att följa upp vad eleven 
inte kan och på vilket sätt missuppfattningen har uppkommit. Orsaken till misstagen 
måste uppmärksammas eftersom det väldigt sällan är gynnsamt för en elev att fortsätta 
arbeta på detta sätt (Bentley & Bentley, 2016).  
 
3.2.2 Laborativt material och konkretisering 
I de första skolåren är det inte nödvändigt för elever att behärska ett korrekt matematiskt 
språk men längre upp i skolåren krävs ett mer matematiskt språkbruk eftersom 
matematiken blir mer abstrakt. För att skapa förståelse för en mer abstrakt matematik 
kan konkretisering vara ett sätt som underlättar förståelsen. Vid konkretisering av 
matematikens innehåll är det av vikt att vara medveten om hur och varför det 
konkretiseras. Om konkretisering är möjlig och görs på rätt sätt kan det ge fler elever 
möjlighet att ta till sig av det matematiska innehållet. Konkretiseringen ska ha ett tydligt 
syfte och fungera som ett hjälpmedel för att elever ska förstå innebörden av ett begrepp 
eller en beräkning snarare än att vara en aktivitet som eleverna bara gör utan 
genomtänkt syfte. Laborativt material kan vara till hjälp vid konkretisering av ett 
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matematiskt innehåll men först då det används konkretiserande och verkligen 
underlättar för förståelsen, annars kan det vara ett hinder för eleven (Löwing och 
Kilborn, 2002).  
 
För att elever ska få förståelse för ett mer abstrakt matematiskt innehåll kan de behöva 
möta varierade arbetsformer. Ett sätt att ge eleverna möjligheter att uppfatta och 
förklara hur tredimensionella geometriska figurer är uppbyggda är att låta eleverna 
laborera med dem som plana figurer. En förpackning uppbyggd som ett rätblock kan 
klippas isär och vecklas ut. När det är gjort kan eleverna få beskriva delarna i figuren 
och vika ihop den igen för att utveckla en förståelse för inbördes relationer. Läraren har 
här en viktig roll i att samtala med eleverna om att namn på delar skiljer sig beroende på 
om det är en tvådimensionell eller tredimensionell figur. En tredimensionell figur har 
kanter vilket en tvådimensionell figur inte har. För att arbeta med hur geometriska 
former är uppbyggda kan eleverna även få beskriva figurernas utseende och använda sig 
av begrepp som exempelvis hörn, sida, sidoyta och kant. Att kunna beskriva och 
redogöra för geometriska figurer, inbördes relationer och relationer mellan figurer utgör 
en grundförutsättning i att lösa problem kopplade till geometri. Detta kräver att eleverna 
har kunskap om figurernas struktur och inte enbart känner igen dem på deras utseende 
(Karlsson & Kilborn, 2015). 
 
3.2.3 Kända svårigheter inom geometri  
Elever blandar frekvent ihop begrepp inom geometri eller visar på brister i sin 
begreppsförståelse. En av de vanligaste missuppfattningarna kring geometri rör 
fyrhörningar där en felaktig uppfattning kan visa sig i att eleverna inte har förståelse för 
att en kvadrat är en variant av rektangel (Bentley och Bentley, 2016; Emanuelsson m.fl., 
1992). En annan missuppfattning kring fyrhörningarna är att eleverna ibland säger 
fyrkant istället för kvadrat vilket betyder att den då har fyra kanter istället för fyra hörn 
(Karlsson & Kilborn, 2015). 
 
Två- och tredimensionella figurer med tillhörande benämningar ställer ofta till problem 
för elever då de blandar ihop benämningar och har svårt att skilja dem åt. De ord som 
frekvent blandas ihop är kant och sida, kant och hörn, sida och sidoyta samt bas och 
basyta. Dessa misstag anses bero dels på läraren och dels på läromedlet som inte lägger 
tillräcklig betoning på skillnaderna mellan två- respektive tredimensionella figurer 
(Bentley & Bentley, 2016) 
 
3.3 Matematiska resonemang 
Matematikundervisningen bör inte i första hand handla om att räkna och komma fram 
till en korrekt lösning utan om att ha förmåga att redogöra för hur beräkningen gick till 
och varför ett visst tillvägagångssätt användes. För att detta ska vara möjligt krävs det 
att eleverna dels behärskar det matematiska språket för att kommunicera med andra men 
även för att föra inre resonemang med sig själv (Karlsson & Kilborn, 2015).  Det är när 
eleven sätter ord på sin kunskap som de utvecklar sin förmåga att resonera då de 
reflekterar över sina tankar och får möjlighet att korrigera eventuella tankefel (Ernest, 
1998). 
 
Elevers tankegångar kan inte observeras utan att de uttrycks muntligt eller skriftligt. 
Matematik är ett kognitivt krävande ämne som bygger på att elever kan ordna och 
strukturera sina tankar men för höga krav på användningen av ett korrekt matematiskt 
språk kan hindra tankeutvecklingen hos elever.  Om elever upplever användningen av 
ett korrekt språkbruk som besvärligt kan det resultera i att en förklaring uteblir. För att 
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visa på exempel säger elever ibland “Jag vet, men jag kan inte förklara” eller “Det är 
bara så” (s.13).  Det går att uttrycka sig på olika sätt och detta behöver elever ta hänsyn 
till för att alla ska känna sig trygga i olika situationer där ett muntligt resonemang krävs. 
Resonemang ska vara en naturlig del av undervisningen och inte bara något som 
används vid enstaka lektionstillfällen. Eleverna behöver till en början få mycket stöd i 
att sätta ord på sina tankar vilket kan ske med hjälp av frågor som uppmuntrar eleverna 
att utveckla sina resonemang (Häggblom, 2013).  
 
Adaptive reasoning, logiskt resonemang, är enligt Kilpatrick m.fl. den matematiska 
kompetens som håller samman matematikämnet. Det innebär att ha ett logiskt tänkande 
kring ett visst innehåll i en bestämd situation och används för att ta sig igenom 
matematiken och ta sig an problem som uppstår längs vägen. Elever som behärskar den 
här förmågan behöver inte kontrollera sitt svar med någon annan utan behöver i princip 
enbart vara medvetna om att de för ett giltigt resonemang. Det är tre faktorer som 
behöver vara uppfyllda för att elever ska kunna föra resonemang. Dessa tre faktorer 
innebär att elever behöver ha en tillräcklig kunskapsgrund, att uppgiften är begriplig och 
motiverande samt att sammanhanget i uppgiften är välkänt för eleven. För att bli bättre 
på att resonera behöver elever få möjlighet att göra detta upprepade gånger och i olika 
sammanhang (Kilpatrick m.fl., 2001). När elever resonerar matematiskt görs detta med 
olika syften, bland annat för att beskriva och känna igen objekt och symboler. För att 
resonera krävs att eleverna kan använda sig av argument för att ifrågasätta, ta beslut och 
övertyga andra. När eleverna blir bättre på att argumentera utvecklas förmågan att 
beskriva, förklara och bekräfta sina egna tankar men också förmågan att kritiskt granska 
andras tankar (English, 2004). 
 
3.4 Forskning kring matematiska kompetenser 
I internationella studier och projekt runt om i världen diskuteras olika perspektiv för att 
betrakta matematiklärandet. Sättet att se på matematikämnet och matematiklärandet har 
i huvudsak koncentrerats kring aspekterna kompetens, kunnande och förmågor. I de två 
perspektiven vilka presenteras nedan har forskning bedrivits kring matematiskt 
kunnande och matematiklärandet har analyserats utifrån vad elever, förutom kunskap 
om det matematiska innehållet, behöver förstå för att hantera matematiken (Häggblom, 
2013). 
 
3.4.1 Adding it up 
I ramverket Adding it up: Helping Children Learn Mathematics som är framtaget av 
Mathematics Learning Comittee presenteras fem kompetenser som karakteriseras av 
matematisk kunskap. De fem kompetenserna kan liknas vid ett rep där varje kompetens 
är en tråd och de fem kompetenserna bör samverka för att bilda en helhet (Kilpatrick 
m.fl. 2001). De fem kompetenserna består av begreppsförståelse, räknefärdighet, 
strategisk kompetens, logiskt resonemang och positiv inställning. Orsaken till att de 
matematiska kompetenserna ska synliggöras är att elever ska lära sig att tänka 
matematik och nå en djupare matematisk kunskap. Att de olika kompetenserna blivit 
synliga i fler länder beror på att delarna i ett komplext matematiskt kunnande ska bli 
synligt (Häggblom, 2013).  
 
3.4.2 KOM-projektet 
I ett projekt från Danmark, det så kallade KOM-projektet finns en modell framtagen 
som visar på åtta matematiska kompetenser vilka ligger till grund för en ny läroplan i 
Danmark. Kompetenserna berör kunskap, förståelse, användning samt matematikens 
koppling till andra sammanhang och är indelade i två grupper (Häggblom, 2013). Enligt 
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Helenius (2006) tillhör tankegångskompetensen, problemlösningskompetensen, 
modelleringskompetensen och resonemangskompetensen den produktiva delen. Till den 
undersökande delen hör representationskompetens, symbol- och formalismkompetens, 
kommunikationskompetens och hjälpmedelskompetens. Trots indelningen hör alla de 
åtta kompetenserna ihop och kompetenserna uttrycker matematikens komplexa innehåll 
och värde. 
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4 Teoriavsnitt 
Teoriavsnittet består av definitioner av studiens bärande begrepp samt van Hieles 
vetenskapliga teori.  
 
4.1 Geometri 
Ordet geometri har sitt ursprung i grekiskans geōmetreia där geo betyder jord och 
metreia betyder mätning (Nationalencyklopedin, 2000). Thompson (1991) definierar 
geometri på detta sätt: “Den huvudgren av matematiken som behandlar rummets natur 
och form, storlek och andra egenskaper hos figurer” (s.143). Geometri som 
matematikområde behandlar figurer och kroppars egenskaper vilket enligt Löwing 
(2011) kräver att eleverna har förståelse för grundläggande begrepp och kan 
kommunicera det språk som är specifikt för matematiken för att förståelsen ska 
synliggöras. 
 
4.1.1 Geometri i Lgr 11 
I det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska eleverna inom området geometri i slutet av 
årskurs 3 ha behandlat grundläggande geometriska begrepp, skala vid enklare förstoring 
och förminskning. Eleverna ska kunna olika lägesord och förstå begreppet symmetri. 
Slutligen kommer uppskattningar av storheter och mätning av bland annat längd, massa, 
volym och tid. I årskurs 4-6 ska innehållet inom geometriska begrepp, skala och 
symmetri fördjupas samtidigt som bestämning av storheter även innefattar vinklars 
storlek. Även begreppen area och omkrets undersöks hos tvådimensionella figurer. Det 
centrala innehållet för årskurs 4-6 är en fördjupning av det centrala innehållet för 
årskurs 1-3 med skillnaden att det tillkommit några nya delar, bland annat begreppen 
omkrets och area (Bentley & Bentley 2011). 
 
4.2 De fem matematiska förmågorna 
De fem förmågorna som finns synliga i kursplanen för matematik i Lgr 11 och som 
eleverna ska ges möjlighet att utveckla definieras och presenteras nedan. I denna studie 
kommer resonemangsförmågan att vara i fokus men då förmågorna är starkt 
sammankopplade med varandra behövs en presentation av samtliga. Häggblom (2013) 
liknar de fem förmågorna vid ett nätverk där förmågorna hör samman vilket gör det 
svårt att separera dem vid exempelvis en bedömning.  
 
4.2.1 Begreppsförmåga 
“Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp 
och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2011a, s.63). I Kommentarmaterialet till 
kursplanen i matematik framgår det att i en utvecklad begreppsförmåga ska eleven gå 
från att ha förståelse för någon aspekt av ett begrepp till att se flera aspekter av det 
såsom samband och inbördes relationer. Att se likheter och skillnader mellan begrepp 
hör också till begreppsförmågan men även kunskap kring hur olika uttrycksformer kan 
fördjupa förståelsen (Skolverket, 2011b). 
 
Enligt Wyndhamn (1990) är begrepp grunden till vårt tänkande och nödvändiga för att 
bygga upp matematiken till en sammanhängande helhet. Att ha förståelse för begrepp är 
nödvändigt inom matematik för att kunna skapa en god grund i matematiskt kunnande. 
För att skapa en god begreppsförståelse i inlärningsprocessen framhåller Häggblom 
(2013) att elever behöver komma i kontakt med begrepp i flera representationsformer 
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vilka enligt Behr m.fl. (1992) är: verklighet, språk, symboler, bildmodell samt konkret 
modell.  
 
4.2.2 Metodförmåga 
“Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska 
metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 2011a, s. 63). I 
Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik framhålls det att elever behöver 
utveckla en förståelse för metoder, hur de används och ha kunskap om när olika 
metoder ska användas. Detta innebär även att kunna ta ett beslut om metoden är lämplig 
för uppgiften (Skolverket, 2011b). 
 
Metodförmågan, eller räkneförmågan som Häggblom (2013) benämner den, innebär att 
elever ska kunna följa en arbetsgång, tillämpning och metod för att nå fram till rätt svar. 
Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) ska det finnas en reflektion över när och hur en metod ska 
användas samt förmåga att använda lämplig metod på ett effektivt och noggrant sätt. 
Mosers (1988) benämning på denna förmåga är räknekompetensen och i liknelse med 
räkneförmågan behöver elever ha insikt om när och varför en viss metod ska användas 
samt reflektera över om metoden är lämplig. Eleven behöver även visa noggrannhet vid 
användningen av metoden för att undvika felsteg. Vidare skriver Häggblom (2013) att 
en färdighet i att räkna tillhör en av grunderna i matematisk kunskap.  
 
4.2.3 Resonemangsförmåga 
“Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang” 
(Skolverket, 2011a, s. 63). I Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik betonas 
det att resonemangsförmågan ingår i den matematiska kommunikationen och det finns 
ett starkt samband med kommunikationsförmågan. Att resonera matematik innebär att 
kunna motivera och argumentera sin kunskap. Att redogöra för innehåll, begrepp och 
metoder är av stor vikt för inlärningsprocessen (Skolverket, 2011b). 
 
Resonemangsförmågan bygger på att kunna motivera och argumentera för lösningar till 
olika problem och förmågan tar tillvara på elevers bakomliggande tankar. Istället för att 
lägga vikt vid att eleven presenterar korrekt svar kan fokus flyttas till att se olika 
lösningar och förklaringar. Dessa moment skapar bättre lärandetillfällen för alla 
elever.  Med en utvecklad resonemangsförmåga kan eleven använda sitt matematiska 
språk för att reflektera över och formulera sina tankar för att på det sättet utveckla sin 
egen kunskap och göra den synlig. Resonemangsförmågan kan visas både skriftligt och 
muntligt i elevers lösningar. För att bedöma hur väl en elev behärskar 
resonemangsförmågan behöver kvaliteten, strategierna, uppfattningar och 
medvetenheten analyseras i elevens tankegång. Genom att analysera elevers 
resonemang kring uppgifter skapas nya möjligheter att ge stöd och se 
utvecklingsmöjligheter i lärandet (Häggblom, 2013). 
 
4.2.4 Kommunikationsförmåga 
“Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att 
samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” 
(Skolverket, 2011a, s. 63). Att kunna samtala med ett matematiskt språk hör till 
kommunikationsförmågan. När eleverna har utvecklat sin förmåga att kommunicera 
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matematik och förstår dess funktion kan det matematiska innehållet få en innebörd 
vilket syns i Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b).  
 
Språket har en stor betydelse och funktion i det matematiska lärandet vilket rör 
matematikens innehåll så som begrepp och uttrycksformer, språket hos den enskilda 
individen samt förmågan att sätta ord på tankar både muntligt och skriftligt. Kunskapen 
blir begriplig då eleven får samtala om matematik och ger också möjlighet till att visa 
på ett mer utvecklat språkbruk. Kommunikationsförmågan är sammankopplad med 
begreppsförmågan eftersom ett korrekt matematiskt språk med begrepp, uttrycksformer 
och symboler visar på en högre kvalitet. För att eleverna ska utveckla sin 
kommunikationsförmåga är det av vikt att ett korrekt matematiskt språk används i 
undervisningen för att eleverna ska kunna använda det vilket sätter krav på läraren, 
läromedlet och eleven själv (Häggblom, 2013). 
 
4.2.5 Problemlösningsförmåga 
“Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av 
matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011a, s. 63). 
Matematiska problem definieras i Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
som uppgifter vars lösningar inte är synliga direkt och där eleverna behöver pröva sig 
fram. Eleverna ska i problemlösningsförmågan utveckla strategier för att lösa problem 
men även att kunna formulera problem. I årskurs 1-3 ska problemen vara av enkel 
karaktär med kopplingar till välkända situationer och erfarenheter. I årskurs 4-6 ska 
problemen utvecklas till att innefatta vardagliga situationer vilka kan vara av mer 
komplex karaktär. De vardagliga situationerna behöver inte vara välkända av eleverna 
men vara något som finns i deras närhet och som de skulle kunna ställas inför 
(Skolverket, 2011b).  
 
Pólya har tagit fram en metod att följa vid problemlösning vilken kan användas som 
checklista (Karlsson & Kilborn, 2015). Metoden innehåller fyra steg där eleven först 
och främst behöver förstå problemet, vad som eftersöks, vilka förutsättningar som finns 
och vad som är känt utifrån uppgiften. Det andra steget innebär att eleven skapar en 
plan för hur problemet ska lösas och reflekterar över om tidigare erfarenheter kan 
komma till användning, om hen stött på liknande problem tidigare, om vilken metod 
som är lämplig att använda samt om planen är genomförbar för att lösa hela uppgiften. I 
det tredje steget genomförs planen där eleven kontrollerar steg för steg i sin lösning för 
att se så det stämmer. Det fjärde och sista steget handlar om att reflektera över 
lösningen för att avgöra om lösningen är rimlig, diskutera sin lösning med andra, 
reflektera över om något hade kunnat göras annorlunda samt om metoden är användbar 
för andra problem (Pólya, 2004). Enligt Karlsson och Kilborn (2015) kan det fjärde och 
sista steget vara det mest betydelsefulla eftersom det är där eleven verkligen får 
reflektera över sitt lärande. I diskussion med lärare och klasskamrater kan lärandet 
fördjupas, elever ges möjligheter att se fler aspekter av problemet och möjligheter 
skapas för att lösa nya typer av problem. 
 
Förmågan att kunna lösa problem är viktig inte bara i skolan utan även i elevernas 
vardagsliv menar Häggblom (2013). Ahlberg (1992) poängterar betydelsen av att knyta 
an till elevers vardagsliv vid undervisning i problemlösning eftersom det inte ska 
betraktas skilt från varandra. Läraren behöver ta hänsyn till att elever uppfattar problem 
på olika sätt. En uppgift kan upplevas som ett problem för en elev medan en annan elev 
ser det som en rutinuppgift.  Enligt Lester & Lambdin (2006) är det i undervisning 
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genom problemlösning viktigt att eleverna får arbeta med uppgifter som driver dem till 
att tänka djupare, reflektera och koppla samman tidigare kunskaper för att en djupare 
förståelse för matematiken ska nås. När eleverna tänker på ett mer djupgående plan kan 
även förståelsen öka eftersom de lär sig utveckla och bearbeta sina tidigare kunskaper.  
 
4.3 Van Hieles teori 
Holländaren Pierre van Hiele har bedrivit forskning inom matematik och tagit fram ett 
ramverk för att undersöka vilka tankar elever har kring området. Van Hiele beskriver i 
sin teori fem nivåer i vilka tankarna kategoriseras utifrån abstraktionsgrad 
(Emanuelsson m.fl., 1992). Den första versionen av teorin presenterade Van Hiele 
tillsammans med sin fru Diana van Hiele-Geldof redan 1955 och de fem nivåerna 
delades in i nivå 0-4. Efter sin frus död fortsatte van Hiele att arbeta med och förbättra 
teorin. Från början hade den nivå som han kallade 0 inte verkat särskilt viktig men van 
Hiele insåg att den visst spelade en avgörande roll i hur elever lär sig geometri. Den nya 
versionen av teorin och den teori som denna studie vilar på är den som presenterades 
1986. Van Hiele hade då gjort om systemet och kallade nivåerna 1-5 (Van Hiele, 1986). 
Teorin bygger på att alla elever startar på nivå 1 för att successivt arbeta sig uppåt nivå 
för nivå. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att inte alla elever når upp till de högsta 
nivåerna (Emanuelsson m.fl., 1992). 
 
För att förstå de olika nivåerna menar van Hiele att det är viktigt att förstå begreppet 
struktur. Strukturer gör att vi kan agera i situationer som vi inte mött tidigare tack vare 
att vi kan känna igen en viss struktur. Strukturer är starka och tydliga vilket också gör 
att de kan hjälpa oss agera i olika situationer. Strukturer är objektiva vilket innebär att 
olika människor utökar strukturer på samma sätt (Nyström, 1998). Van Hiele ger ett 
exempel på detta: Om du lägger mosaikplattor och ber någon hjälpa till vill du att denne 
ska följa det mönster som du påbörjat. Om personen du frågat om hjälp inte gör detta 
blir du besviken eftersom personen inte gjort det som förväntats (Van Hiele, 1986). 
Språket har här en viktig roll eftersom det används som hjälp när vi interagerar med 
andra (Nyström, 1998). 
 
Om läraren ger en förklaring på en högre nivå än den som eleven befinner sig på leder 
detta till att eleven inte förstår lärarens resonemang. Eleven kan inte redogöra för det 
som precis sagts eftersom hen inte förstår sammanhanget. Hur mycket läraren än 
försöker göra sig förstådd går det inte då elev och lärare verkar prata olika språk. Om 
eleven har svårt att nå nästa nivå beror detta till största del på undervisningen och 
innehållet och inte lika mycket på elevens ålder. Van Hieles forskning visar att 
geometriundervisningen från början har en alltför teoretisk inriktning och att den börjar 
på nivå 2 eller 3. Eleverna börjar alltid på den första nivån och måste sedan passera 
nivåerna i ordning (Emanuelsson m.fl., 1992). Trots att det inte går att hoppa över en 
nivå kan en del metoder i undervisningen göra att detta verkar möjligt. En elev kan till 
exempel arbeta med areaberäkning utifrån en inlärd formel utan att ha förståelse för vad 
formeln innebär (van Hiele, 1986).  
 
4.3.1 Nivå 1 
I den första nivån kan eleven känna igen en geometrisk figur som en helhet men vet inte 
hur figurens olika delar förhåller sig till varandra eller figurens egenskaper. Eleven 
relaterar gärna figurens form med verkliga föremål (Emanuelsson m.fl., 1992). I nivå 1 
använder eleven sitt språk men enbart för att benämna figurerna med de namn som 
uppfattats genom observationer (Nyström, 1998).  
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För att ta sig vidare till nivå 2 måste eleven ta sig igenom något som van Hiele kallar för 
period 1. Eftersom eleven på nivå 1 inte har någon kunskap om figurers egenskaper 
innehåller övergången till nivå 2 övningar där eleven får hjälp att känna igen figurer 
med hjälp av deras egenskaper och inte sitt utseende (van Hiele, 1986). Ett kännetecken 
för att eleven är på väg att lämna den första nivån är att fokus flyttas från att utforska ett 
objekt till att upptäcka problem. Eleven går från att enbart ha namngett figurerna utifrån 
deras utseende och börjar intressera sig för olika figurers egenskaper. Bilden av figuren 
har då blivit mindre viktig. Dock är inte denna övergång möjlig utan att eleven utökar 
sitt språk (Nyström, 1998).  
 
4.3.2 Nivå 2 
I den andra nivån kan eleven analysera figurernas egenskaper grundat på tidigare 
erfarenheter. Eleven kan se hur delar av figuren hänger samman men inte hur den kan 
relateras till andra figurer (Emanuelsson m.fl., 1992). Om eleven med ord kan beskriva 
något som observerats kring figurens egenskaper tillhör detta nivå 2. Eleven kan göra 
ett påstående och motivera något om detta. På denna nivå kan elevernas samtal 
innehålla orsaksrelationer, logiska relationer eller andra relationer som handlar om 
figurens struktur (Nyström, 1998). Eleven vet exempelvis inte att en kvadrat är en typ 
av rektangel. Period 2 handlar om att eleverna ska gå från att beskriva enskilda objekts 
egenskaper till att ordna dem utifrån en gemensam specifik ordning (Nyström, 1998).  
 
4.3.3 Nivå 3 
I den tredje nivån kan eleven redogöra för inbördes relationer mellan figurer samt 
använda sig av korrekta begrepp. Eleven förstår att en geometrisk figur kan ha olika 
benämningar, till exempel att en kvadrat även är en rektangel och ett parallellogram 
(Emanuelsson m.fl., 1992). På nivå 3 ligger inte fokus på vad som eventuellt saknas i 
relationen mellan figurer utan vilka samband som finns i relationerna. Logiska 
resonemang tillhör nivå 3 vilken är en abstrakt nivå jämfört med de tidigare som har en 
mer beskrivande utformning. På nivå 3 resonerar eleven genom att göra logiska 
beskrivningar som inte går att skapa med visuella representationer (Nyström 1998). 
 
4.3.4 Nivå 4 och 5 
I den fjärde nivån ska eleven kunna redovisa ett logiskt tänkande kring geometri genom 
att exempelvis kunna bevisa påståenden om geometriska figurer. På den femte och 
högsta nivån kan eleven på egen hand dra egna logiska slutsatser kring geometri och 
kan utveckla en teori utan att använda konkreta föremål (Emanuelsson m.fl., 1992). 
Tänkande på nivå 1, 2 och 3 har en tydligare hierarkisk ordning än de högre nivåerna. 
Därför kan det ifrågasättas om eleverna har möjlighet att utveckla tänkandet till de 
högre nivåerna eftersom dessa inte följer samma synliga progression (van Hiele, 1986).  
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5 Metod 
I följande kapitel kommer val av metod till denna studie att presenteras. Till att börja 
med kommer vi att diskutera urvalet av deltagare i vår studie. Vi redovisar därefter hur 
undersökningen kommer att genomföras och analyseras utifrån en fenomenografisk 
ansats och diskuterar studiens tillförlitlighet utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 
Avslutningsvis tar vi upp de etiska principer som vi har tagit hänsyn till i vår studie. 
 
5.1 Urval 
Ett urval är något som tas i beaktning i alla sorters undersökningar. Urvalen kan gälla 
vilken eller vilka grupper som ska studeras, om intressant information kan synliggöras, 
om miljön är välbekant eller vilka möjligheter som finns på respektive plats som ska 
studeras (Alvehus, 2013). Vi valde att genomföra undersökningen i två klasser i årskurs 
4 med totalt 38 elever på skolor som vi hade kontakt med under våra VFU-perioder. 
Eftersom vi valde skolor, undervisande lärare och delvis även elever vi varit i kontakt 
med tidigare gjorde vi enligt Alvehus (2013) ett bekvämlighetsurval. Skolorna låg i 
olika kommuner och hade olika läromedel i matematikundervisningen. Vi valde att göra 
undersökningen i årskurs 4 eftersom eleverna befann sig i början av mellanstadiet vilket 
innebar att det fanns gott om tid att arbeta med eventuella svårigheter inför 
betygssättningen i slutet av årskurs 6.  
 
5.2 Datainsamling 
Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats för att samla in data. Vid en kvalitativ 
forskningsansats presenteras fenomen i helhetsbeskrivningar utifrån tolkningar och 
synsätt snarare än en presentation av strukturerad numerisk data som förekommer vid 
kvantitativ forskningsansats (Ahlberg, 1992; Alvehus, 2013). 
 
5.2.1 Diagnos 
Bentley & Bentley (2011) påtalar otillräckligheten i att enbart använda en diagnos som 
ett bedömningsunderlag för elevens kunskaper. De menar att eleven mycket väl kan 
besitta den kunskapen som var avsedd att testas men som av någon anledning inte 
kunde visas vid just det tillfället. Detta kan bero på att uppgiften inte gav tillräckliga 
möjligheter, att den innehöll ett obekant ord eller att innehållet inte var tillräckligt 
bekant. Det kan också vara tvärtom, att eleven på diagnosen gav ett korrekt svar men 
sedan inte kunde redogöra för sin kunskap muntligt. 
 
5.2.2 Intervju 
I en kvalitativ intervju baseras frågorna på ett bestämt ämne med syftet att de 
intervjuade personerna ska få ta upp allt de har att säga. Den kvalitativa intervjun spelas 
in med ljudupptagning för att detaljer i samtalet såsom pauser och tonfall kan bli viktiga 
i analysen av det insamlade materialet (Johansson & Svedner, 2010). Vid kvalitativa 
intervjuer ska frågorna inte vara långa och komplicerade utan enkla och korta. Det är 
istället svaren i intervjun som ska ge ett stort innehåll (Trost, 2010).  I en intervju kan 
elevens kunskaper visas på ett annat sätt än när de enbart gör en diagnos. Elever kan ha 
olika uppfattningar om ett och samma begrepp där vissa uppfattningar är korrekta 
medan andra kan vara inkorrekta. Elevernas faktiska kunskaper kan genom denna metod 
kartläggas och på så sätt tydliggöra vilka kunskaper eleven behöver utveckla (Bentley & 
Bentley, 2011). I en kvalitativ intervju används inget frågeformulär med förutbestämda 
frågor eftersom deltagarna ska prata så fritt som möjligt utifrån ett område. Däremot 
kan en lista utformas med frågeområden som ska finnas med i intervjun (Trost, 2010).  
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Interaktion blir större i en grupp jämfört med individuellt vilket kan skapa större 
möjlighet för deltagarna att få insikt i sina egna tankar och uppfattningar. Chansen är 
stor att deltagarna kan bygga vidare på varandras resonemang för att nå djupare i sin 
kunskap (Trost, 2010). Fler deltagare i en intervju leder till mer bredd och variation i 
deras tankar (Denscombe, 2016). För att deltagarna ska känna trygghet och våga 
redogöra för sina tankar måste gruppsammansättningen fungera. Denna typ av intervju 
passar därför inte när åsikter och attityder ligger i fokus utan snarare när det handlar om 
att resonera om företeelser (Trost, 2010; Denscombe, 2016). Att tala om reliabilitet vid 
en kvalitativ intervju kan verka lite märkligt då metoden innebär att känslor, beteenden 
eller tankar ska redovisas. För att få fram samma resultat vid ett senare tillfälle 
förutsätter det att de intervjuade personerna inte har förändrat sina åsikter eller 
föreställningar vilket de troligtvis har gjort. För att stärka reliabiliteten i studien  
övervägde vi noggrant de etiska aspekterna och använde oss av tidigare forskning och 
teorier som stöd vilket Trost (2010) menar kan stärka reliabiliten i en kvalitativ studie. 
Genom att göra en tydlig analys av resultatet och redogöra för de metoder som används 
ökar reliabiliteten i studien och det blir möjligt att kontrollera forskningsprocessen. 
Validiteten i studien stärks när mer än en metod används för att ta fram ett resultat 
(Denscombe, 2016). 
 
5.3 Genomförande 
5.3.1 Diagnos 
När vi bestämde oss för att undersöka hur elever i årskurs 4 resonerade kring 
geometriuppgifter ville vi fokusera på muntliga resonemang. Vi diskuterade fram att 
intervjuer var det mest lämpliga verktyget för att synliggöra resonemangen. Det slog oss 
då att vi enligt egen erfarenhet visste att det kunde vara svårt att samtala fritt utan 
samtalsunderlag. Vi valde mellan att ta med oss uppgifter till intervjun som eleverna 
fick samtala om vid intervjutillfället eller att ta fram en diagnos som eleverna fick 
genomföra innan och som skulle fungera som samtalsunderlag. Slutligen valde vi att 
arbeta fram en diagnos eftersom det bidrog till att eleverna vid intervjun mötte uppgifter 
som de tidigare arbetat med. Vid val av uppgifter till diagnosen var det viktigt att hitta 
uppgifter med tydlig koppling till kursplanen för matematik för att eleverna skulle 
känna igen sig i innehållet. För att vi skulle vara säkra på att alla elever kände igen 
innehållet i diagnoserna oavsett vad de hade hunnit med i årskurs 4, valde vi uppgifter 
kopplade till det centrala innehållet för geometri i årskurs 1-3. Vi var medvetna om att 
diagnosen inte täckte alla delområden inom geometri och därför inriktade vi oss på 
uppgifter som berörde geometriska figurer. Vi hittade inget färdigt diagnosmaterial utan 
konstruerade en diagnos med inspiration från TIMSS-undersökningar, Diamant-
diagnoser, PRIM-gruppen, Sandell utbildning samt läromedel i matematik. Uppgifterna 
utformades med svarsalternativ eller rader där enstaka ord skulle skrivas eftersom 
tanken var att det skulle gå lätt att fylla i svaren utan att eleverna behövde skriva 
mycket. Vid genomförandet i klasserna använde vi 10 minuter i början av lektionen där 
vi presenterade diagnosen och under 30 minuter genomförde eleverna diagnosen enskilt.  
 
5.3.2 Intervju 
Vid datainsamlingen till vår studie ville vi använda oss av elevintervjuer där eleverna 
fick kommunicera i grupp. Vi ville ge eleverna utrymme att samtala och resonera 
relativt fritt vilket denna typ av samtal gav förutsättningar för. För att eleverna skulle 
känna sig bekväma i denna situation använde vi oss, som vi tidigare nämnt, av 
diagnosens uppgifter som samtalsunderlag. Vi delade in eleverna i grupper med 2 eller 
3 elever i varje. Varje intervju tog mellan 10-15 minuter. För att skapa någon form av 
ordning i intervjuerna arbetade vi fram en enklare intervjuguide (se bilaga A), som vi 
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utgick ifrån för att få möjlighet att föra samtalet vidare eller gräva djupare i elevernas 
resonemang. Vi utformade en inledning som vi använde för att starta upp varje intervju 
för att vara säkra på att alla elever fick samma information och så lika förutsättningar 
som möjligt. Till att börja med fick eleverna prata fritt om vad de arbetade med i 
matematiken för tillfället. Efter detta presenterade vi hur intervjun skulle gå till; 
eleverna fick berätta om sina lösningar och att vi ställde frågor när det behövdes. Vi 
klargjorde också för eleverna att det var viktigt att låta alla prata färdigt och att ge 
varandra utrymme i samtalet. Vi valde att dela upp uppgifterna mellan eleverna där en 
elev fick ordet först och de andra fick möjlighet att redovisa sina tankar efteråt. Under 
intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning. 
 
5.4 Analysmetod 
Målet med fenomenografin är att beskriva ett innehåll utifrån människors olika 
uppfattningar. För att beskriva, tolka, analysera och förstå dessa uppfattningar måste 
vetskapen finnas om att samma företeelse kan uppfattas olika hos människor. Det är en 
skillnad mellan att använda begreppet uppfattning i ett vardagsspråk och inom 
fenomenografin. Där fokuseras det på människors uppfattningar av olika företeelser 
vilket innebär vilka grundläggande uppfattningar som finns inom ett visst område. Den 
fenomenografiska analysen utgår ifrån att ett eller flera fenomen väljs ut. Intervjuer 
används för att få en uppfattning om vilka uppfattningar människor har kring 
fenomenet. Intervjuerna transkriberas och analyseras för att resultera i olika kategorier 
där uppfattningarna beskrivs (Uljens 1989). Den fenomenografiska studien syftar enligt 
Ahlberg (1992) till att kartlägga och kategorisera elevernas olika uppfattningar. Hon 
menar att frågorna som ställs i en fenomenografisk intervju är öppna för att ge eleverna 
möjlighet att beskriva sina egna tankar.  
 
5.5 Beskrivning av diagnosens uppgifter 
Diagnosens uppgifter (se bilaga B) analyserades för att beskriva vilka möjligheter 
eleverna fick att visa sin kunskap. Ensam gav inte diagnosen utrymme för eleverna att 
redogöra för sina lösningar vilket gjorde att elevernas kunskaper även bedömdes i 
intervjuerna utifrån de muntliga resonemangen. Diagnosens uppgifter baserades på det 
centrala innehållet för årskurs 1-3 och i analysen tydliggjordes vad eleverna skulle 
uppnå inom de olika nivåerna. I uppgifterna 3, 6 och 7 definierades inte något svar på 
nivå 1 då kunskap på denna nivå var en förutsättning för att eleverna skulle kunna ge 
något svar alls på uppgiften. Detta innebar att nivå 1 måste varit uppfylld redan innan 
eleven påbörjade sin lösning. 
 
Uppgift 11 
Uppgiftens syfte var att testa elevernas kunskaper om de två- och tredimensionella 
geometriska figurerna rätblock, cirkel, kon, triangel, cylinder, rektangel, kvadrat och 
klot. Eleverna skulle i diagnosen namnge dem och i intervjun beskriva utseendet utifrån 
figurens geometriska egenskaper. Uppgiften gav möjlighet att att visa kunskap på nivå 1 
och 2. 
Nivå 1 2 

Lösning Eleven kan namnge de geometriska 
figurerna i uppgiften. 

Eleven kan nämna något om enskilda 
figurers egenskaper. 

Tabell 1. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 1.  
 
                                                
1 Egenkonstruerad uppgift 
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Uppgift 22 
Syftet med uppgiften var att eleverna skulle visa sin kunskap om begreppen rätblock, 
kub, cylinder samt de geometriska figurernas inbördes relationer. Eleverna skulle visa 
förståelse för vilka tvådimensionella figurer som ingår i de tredimensionella samt hur 
många delar som behövdes. I beskrivningen av de tredimensionella figurerna ville vi 
testa om eleverna använde sig av relevanta begrepp som exempelvis sidoyta, hörn och 
kant. Uppgiften gav möjlighet att visa kunskap på nivå 1, 2 eller 3. 
 

Nivå 1 2 3 

Lösning Eleven kan namnge 
figurerna. 
 
Eleven kan inte 
redogöra för 
figurens inbördes 
relationer. 

Eleven kan förklara något 
om vilka delar figuren 
består av och säga något om 
dess egenskaper.  

Eleven kan förklara figurens inbördes 
relationer, se samband mellan figurer, 
beskriva egenskaper och till största del 
använda sig av korrekta begrepp. 

Tabell 2. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 2.  
 
Uppgift 33 
Uppgiftens syfte var att testa elevernas förståelse för begreppen kvadratisk, lång och 
kanten.  Uppgiften gav möjlighet till olika lösningsstrategier och vi ville även testa om 
eleverna kunde relatera till tidigare erfarenheter för att avgöra om deras svar var rimligt. 
Uppgiften gav möjlighet att visa kunskap på nivå 2 och 3. 
 

Nivå 2 3 

Lösning Eleven kan förklara skolgårdens form 
utifrån begreppet kvadratiskt. 

Eleven kan förklara sin lösning genom att till 
största del använda sig av korrekta begrepp. 

Tabell 3. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 3. 
 
Uppgift 44 
Uppgiftens syfte var att eleverna skulle visa sin förståelse för geometriska figurer och 
deras inbördes relationer. Eleverna fick ett givet antal bitar men bara ett alternativ var 
rätt och eleverna fick möjlighet att argumentera för sitt val. Uppgiften gav möjlighet att 
visa kunskap på nivå 1, 2 och 3. 
 

Nivå 1 2 3 

Lösning Elevens svar baseras på vad 
som kan urskiljas genom att 
titta på bilderna. 

Eleven kan nämna något om 
de geometriska figurernas 
egenskaper. 
 
Eleven kan förklara något om 
figurernas inbördes relationer 

Eleven kan argumentera för 
sitt val utifrån logiska 
resonemang.  
 
Eleven drar logiska 
slutsatser utifrån figurernas 
egenskaper. 
 
Eleven använder sig till 
största del av korrekta 
begrepp. 

Tabell 4. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 4. 
                                                
2 Inspiration till uppgift hämtad ur Diamant-diagnos 
3 Hämtad från TIMSS-undersökning, 2007 
4 Uppgift hämtad från TIMSS-undersökning, 2007 
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Uppgift 55 
Syftet med uppgiften var att ge eleverna möjlighet att visa sin kunskap och förståelse 
för begreppen rektangel och kvadrat samt visa kunskaper om deras inbördes relationer. 
Vi ville testa elevernas förståelse för att en kvadrat även är en typ av rektangel. Eleverna 
fick möjlighet att redogöra för sina val och argumentera för varför. Uppgiften gav 
möjlighet att visa kunskap på nivå 1, 2 och 3. 
 

Nivå 1 2 3 

Lösning Eleven ringar in de 
figurer som är 
rektanglar. 
 
Eleven har gjort sina 
val grundat på 
igenkänning. 

Eleven kan säga något om en rektangels 
egenskaper och visar att valen de gjort 
grundas på dessa förkunskaper. 

Eleven kan förklara att 
kvadraterna är en typ av 
rektanglar. 

Tabell 5. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 5. 
 
Uppgift 66 
Syftet med uppgiften var att eleverna skulle ta ställning till tre olika påståenden och 
kunna argumentera för sina val. I påstående ett skulle eleven visa förståelse för 
begreppen kvadrat, triangel och hörn. I det andra påståendet skulle eleverna visa 
förståelse för begreppen kub, rätblock och hörn. I det tredje påståendet skulle eleverna 
visa förståelse för begreppen cirkel och klot. I påståendena krävdes det att eleverna var 
bekanta med figurernas egenskaper. Uppgiften gav eleverna möjlighet att visa kunskap 
på nivå 2 och 3. 
 

Nivå 2 3 

Lösning Eleven grundar sitt svar på vad 
de vet om enskilda figurers 
egenskaper. 

Eleven använder sig till största del av korrekta begrepp 
och beskriver figurernas egenskaper och inbördes 
relationer med logiska resonemang. 

Tabell 6. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 6. 
 
Uppgift 77 
Syftet med uppgiften var att eleverna skulle visa sin förståelse för geometriska figurer, 
grundläggande geometriska egenskaper och konstruktion av geometriska objekt. 
Eleverna fick testa att själva konstruera en rektangel med kraven att bredden är 4 
centimeter och längden dubbelt så lång. Eleverna fick möjlighet att redogöra för sina val 
och argumentera för varför de ritat figuren på ett visst sätt. Uppgiften gav eleverna 
möjlighet att visa kunskap på nivå 2. 
 

Nivå 2 

Lösning Eleven vet vad en rektangel är och kan beskriva figurens egenskaper.  

Tabell 7. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 7. 
 

                                                
5 Uppgift hämtad från Sandell utbildning 
6 Egenkonstruerad uppgift med inspiration från Matteborgen 4A 
7 Egenkonstruerad uppgift 
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5.6 Etiska principer 
I studien tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav som ska skydda 
deltagande individer. Informationskravet innebär att syftet med studien ska framföras 
och de medverkande ska informeras om frivilligt deltagande och att insamlad data 
enbart ska användas i forskningssyfte. Innan studien genomfördes var vi noga med att 
informera om hur vi tog hänsyn till informationskravet i vår studie. Beroende av 
undersökningens utformning samt om de deltagande är under 15 år krävs samtycke av 
vårdnadshavare vilket ryms inom samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär även att de 
deltagande själva bestämmer över sitt medverkande samt att de när som helst under 
undersökningens gång kan välja att avsluta sin medverkan. För att ta hänsyn till 
samtyckeskravet skickades information till vårdnadshavare där vi tydliggjorde vad vår 
studie innebar samt att samtycke krävdes från eleverna som deltog i studien. De 
deltagande i studien ska även omfattas av sekretess och anonymitet så att plats för 
undersökning och enskilda individer inte kan identifieras i studien. Detta hör till 
konfidentialitetskravet och när vi informerade eleverna om studien förklarade vi att 
namn och skola anonymiserades efter genomförandet. Att studien bara ska användas i 
forskningssyfte, det vill säga inte lånas ut eller säljas vidare samt att insamlad data 
raderas efter undersökningens slut ingår i nyttjandekravet vilket också klargjordes 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
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6 Resultat och analys 
6.1 Vilka tankar blir synliga när elever i årskurs 4 resonerar kring 
geometriska figurer? 
Resultatet presenteras utifrån utfallet i diagnosens uppgifter (figur 2) och elevcitat från 
intervjuerna. Samtidigt som vi redovisar resultat från diagnosen ger vi exempel på 
elevernas tankar när de resonerar kring de olika uppgifterna i intervjuerna. Elevernas 
tankar kopplas sedan till van Hieles olika abstraktionsnivåer. Nivå 1 är inte definierad i 
uppgift 3, 6 och 7 eftersom lösningen på dessa uppgifter kräver att eleverna befinner sig 
på högre nivåer. Den första nivån är en förutsättning för att nå högre nivåer vilket 
innebär att eleven redan har tankar på nivå 1 då dessa uppgifter påbörjas. 

Figur 2. Sammanställning av diagnosens resultat i skola 1 (1) och skola 2 (2). Totalt deltar 38 elever i 
diagnosen varav 24 elever tillhör skola 1 och 14 elever tillhör skola 2.   
 
Uppgift 1 
I uppgiften får eleverna visa kunskaper om de geometriska figurerna rätblock, cirkel, 
kon, triangel, cylinder, rektangel, kvadrat och klot. I diagnosen ska de namnge figurerna 
och i intervjuerna ska eleverna beskriva figurernas egenskaper. I skola 1 använder sig 
17 elever av korrekta matematiska benämningar på samtliga figurer i diagnosen och 
resterande elever svarar inkorrekt på en eller två figurer. I skola 2 svarar 5 elever rätt på 
samtliga figurer och 9 elever skriver fel benämning på minst två av figurerna. I 
intervjuerna identifieras tankar som når nivå 1 och nivå 2.  
 

Nivå 1 2 

Lösning Eleven kan namnge de geometriska 
figurerna i uppgiften. 

Eleven kan nämna något om enskilda 
figurers egenskaper. 

Tabell 1. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 1.  
 
Nivå 1 

”Den är formad som ett rör.”  
(Skola 1, elev 3, beskrivning av cylindern) 
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”Den är rund. Den…vad heter det...den är lite…vad ska man säga…det är 
runda ringar på den kan man säga…och det är runtom, typ.” 

(skola 1, elev 23, beskrivning av cylindern) 
 

”Okej, jag vet. Den har inga kanter. Det börjar på ett k...”  
(skola 1, elev 6, beskrivning av klotet) 

 
Nivå 2 

“Okej! Den har ehm två kvadrater och fyra rektanglar…den är avlång…”  
(skola 1, elev 21, beskrivning av rätblocket) 

 
“Den har fyra rektanglar och två kvadrater...den har åtta hörn och jag vet inte riktigt 

vad man säger på dem men det är det jag vet som man kan beskriva.”  
(skola 2, elev 2, beskrivning av rätblocket) 

 
“Okej, den har fyra hörn och det är lika långa sidor.” 

(skola 2, elev 13, beskrivning av kvadraten) 
 
Diagnosen visar att majoriteten av eleverna kan de matematiska benämningarna av de 
geometriska figurerna. Dessa elever befinner sig på nivå 1 där kravet är att de kan 
namnge figurerna. Elevsvar i intervjuerna innehåller på nivå 1 beskrivningar av vad 
eleverna kan observera på bilderna och kopplas inte till figurernas geometriska 
egenskaper. En elev säger att cylindern är formad som ett rör. En annan beskriver 
samma figur genom att säga att den innehåller runda ringar. I elevsvar på nivå 2 
använder sig eleverna i högre grad av begrepp som kopplas till figurernas geometriska 
egenskaper. En elev beskriver rätblocket som en figur med två kvadrater, fyra rektanglar 
och åtta hörn. En annan beskriver kvadraten som en figur med fyra hörn och lika långa 
sidor. 
 
Uppgift 2 
Uppgiften bygger på att eleverna ska visa kunskap kring de tredimensionella figurerna 
rätblock, kub och cylinder samt vilka och hur många tvådimensionella former som 
behövs för att konstruera dem. I denna uppgift, vilken innehåller 3 deluppgifter, har 7 
elever alla rätt, 14 har delvis rätt och 3 har en felaktig lösning. I skola 2 har 1 elev alla 
rätt och 13 har delvis rätt. För de elever som har delvis rätt på denna uppgift är 
cylindern den geometriska figur som de har svårast att dela upp i tvådimensionella 
figurer. Det är därför den figur som många elever får samtala kring i intervjuerna. 
Elevernas svar kan kategoriseras i nivå 1 och nivå 2. 

Tabell 2. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 2. 
 
 
 
 

Nivå 1 2 3 

Lösning Eleven kan namnge 
figurerna. 
 
Eleven kan inte 
redogöra för 
figurens inbördes 
relationer. 

Eleven kan förklara något 
om vilka delar figuren 
består av och säga något om 
dess egenskaper.  

Eleven kan förklara figurens inbördes 
relationer, se samband mellan figurer, 
beskriva egenskaper och till största del 
använda sig av korrekta begrepp. 
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Nivå 1 
“Då är det en cylinder. Och jag tror inte att jag har haft rätt på den här. Då tänkte jag 
att jag behövde 2 cirklar och så behöver jag…ehh. Jag trodde att jag bara behövde 2 

cirklar.”  
(skola 1, elev 9) 

 
“Jag tog 1 cirkel för att jag tänkte att bakom fanns det lite mer...“  

(skola 1, elev 1) 
 
“Ehm, den här runda…cylindern är ju rund och då behöver man en rund ring för. Och 

sen är det taket och neråt som man behöver det för…”  
(skola 1, elev 23) 

 
“På den här b uppgiften tog jag 3 cirklar för att det är en lång cirkel (visar med 

händerna) och två små cirklar som lock. Fattar ni?”  
(skola 1, elev 7) 

 
“Jag vet inte hur jag tänkte men jag tänkte på en cylinder behöver man 2 cirklar och 2 

stycken…vad heter det? rektanglar. Eftersom det är rektangelformer här och man sätter 
ihop 2 rektanglar så det blir…runt (visar med händerna) och liksom böjer på dem. De 
är ju fortfarande rektanglar. Eftersom det kan ju inte bara vara två cirklar som böjs ut. 

Det blir konstigt.”  
(skola 1, elev 18) 

 
“Det är en cylinder [...] Eftersom jag inte visste om det långa röret i mitten, om det var 

en figur, så bara tog jag två cirklar.” 
(skola 2, elev 7) 

 
“Man kan tänka att det är två cirklar för det är en där uppe och en där under…och 

sedan vet jag inte”  
(skola 2, elev 1, beskriver cylinder) 

 
“Så tog jag bara 2 cirklar för jag var inte riktigt säker på när den svängde där under.”  

(skola 2, elev 5) 
 
Nivå 2 
“Det första är en kub. Och då tänkte jag att det…alla är likadana. Och så tänkte jag att 
man behövde 6 stycken bitar för att bygga ihop den. Och eftersom att det är samma så 

tog jag bara en av samma. Så då tänkte jag att det var kvadrater och då tog jag 6 
kvadrater.” 

(skola 1, elev 9) 
 

“Om man ska göra rektangeln…eller ku…kvadratgrejsimojsen…eller vad heter den 
nu…kuben. Då behöver man ju (paus och kollar i pappret) sex kuber…det är allt man 
behöver för man sätter ju ihop dem (visar med händerna) och då behöver man ju sex 

kuber...eller kvadrater.”  
(skola 1, elev 24) 

 
“Man behöver två cirklar och om jag har fattat det så behöver man en rektangel också. 

För att det är den runda delen som man böjer ut och sen böjer typ såhär (visar med 
händerna hur cylindern är formad) och två cirklar då.” 

(skola 1, elev 24) 
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“Jag försökte räkna alla och…figurer…till exempel på den här kuben försökte jag 
räkna. Där är en kvadrat, där är en kvadrat och så (pekar på bilden av kuben). Och de 
man inte såg försökte jag, kunde jag fortfarande räkna för jag visste att de fanns där. 

Och så skrev jag det (visar på pappret att det är sex stycken kvadrater). 
(skola 2, elev 7) 

 
Överlag kan majoriteten av eleverna namnge de geometriska figurerna i uppgiften vilket 
gör att de når nivå 1. I intervjuerna kan de elever som når nivå 1 namnge figuren men  
redogör inte på ett korrekt sätt för hur figuren är uppbyggd. Exempel på detta är när en 
elev säger att det endast behövs en cirkel för att bygga en cylinder eftersom det finns 
mer bakom. Ett annat är när en elev säger att det behövs två cirklar och att hen inte vet 
vad det långa röret i mitten är för figur. Citaten från nivå 1 innehåller tankar som talar 
för att eleverna är på väg mot nivå 2 när de försöker beskriva figurerna utifrån deras 
egenskaper. De elever som når nivå 2 ger i intervjuerna svar som visar på deras 
förståelse för figurernas uppbyggnad. En elev visar förståelse för att kuben består av 6 
likadana figurer och att dessa måste vara kvadrater. En annan elev säger att en cylinder 
är uppbyggd av två cirklar och en böjd rektangel. Ingen elev ger en förklaring som når 
nivå 3.  
 
Uppgift 3 
Eleverna ges i denna uppgift möjlighet att visa sin förståelse för begreppen kvadratisk, 
lång och kanten eftersom de ska avgöra hur långt det är runt hela skolgården i 
uppgiften. Eleverna ges möjlighet att redogöra för sina lösningsstrategier och får även 
möjlighet att redogöra för rimligheten av sin lösning. I skola 1 svarar 18 elever rätt och 
6 elever har en felaktig lösning. I skola 2 har 9 elever rätt och 5 elever ger ett felaktigt 
svar. Elevernas svar i intervjuerna når upp till nivå 2 och nivå 3. 
 

Nivå 2 3 

Lösning Eleven kan förklara skolgårdens form 
utifrån begreppet kvadratiskt. 

Eleven kan förklara sin lösning genom att till 
största del använda sig av korrekta begrepp. 

Tabell 3. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 3. 
 
Nivå 2  

“Ja att den är kvadratisk. Den är 100 meter lång. Den är…alltså…alla sidor är lika 
långa (eleven blir lite besvärad).” 

(Skola 2, elev 9) 
 

“Går hon runt hela? Då kanske det blir 400 meter eftersom…hon gick…eftersom det 
var 100 meter på hela…på en sida. Och det var ju 4 sidor eftersom det är en kvadrat, 

eller typ. Då så blir det 400 meter eftersom hon gick 100 meter på varje sida.”  
(skola 1, elev 14) 

 
“Då tänker jag att en kvadrat…har ju 4 lika långa sidor. Och den har 4 hörn. Så då 

tänker jag att varje hörn…har 100…på sig. Och då måste den ha 400.”  
(skola 1, elev 6) 

 
“Jag tänkte att det var det svaret (pekar på alternativ c) Jag tänkte nog att hon gick så, 
så, så och så (visar med fingret på pappret) [...] Kvadrat, för att det står att det är en 

kvadrat [...] Att den har lika många sidor och fyra hörn.”  
(skola 2, elev 14) 
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Nivå 3  
“Eftersom den är liksom som en kvadratiskt, då är den liksom som en stor kvadrat. 

Alltså den har 4 sidor och varje sida är 100 meter, så 400 meter.”  
(skola 2, elev 10) 

 
“Jag tänkte att eftersom den är kvadratisk då är det alla sidor lika långa så då blir det 

400 eftersom 100+100+100+100 är 400.”  
(skola 1, elev 15) 

 
“Jag tänkte eftersom den är kvadratisk så är alla sidor lika långa och den är hundra 
meter lång så då lägger jag ihop hundra fyra gånger och då blir svaret fyrahundra.”  

(skola 1, elev 13) 
 
Några enstaka elever kan trots att de inte anger den rätta lösningen i diagnosen säga 
något om betydelsen av begreppet kvadratisk i intervjun. En elev säger att figuren är 
kvadratisk och att alla sidor är lika långa men blir därefter tyst och vill att någon annan 
fortsätter förklara. Många av eleverna på nivå 2 svarar rätt på uppgiften men kan inte 
förklara sitt svar med någon säkerhet. De elever som ger svar på nivå 3 använder sig till 
största del av korrekta begrepp i sina förklaringar. En elev förklarar att skolgården är 
kvadratisk och att alla sidor är lika långa. Eleven förklarar vidare att en sida är 100 
meter vilket måste leda till att längden runt hela skolgården blir 400 meter.  
 
Uppgift 4 
I uppgiften ska eleverna välja vilken tredimensionell geometrisk figur som kan 
konstrueras med hjälp av ett givet antal tvådimensionella figurer utan att klippa i dem. I 
skola 1 svarar 21 elever rätt och 3 elever anger ett felaktigt svar. I skola 2 svarar 12 
elever rätt och 2 elever anger ett felaktigt svar. I intervjuerna beskriver eleverna sina 
lösningar på nivå 1, nivå 2, och nivå 3.  
 

Tabell 4. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 4. 
 
Nivå 1 

“Jag la ihop bitarna så här (visar med händerna) och då blev det den där [...] Det är 
fyra långa och två korta som i exemplet.”  

(skola 1, elev 4) 
 
 
 
 
 

Nivå 1 2 3 

Lösning Elevens svar baseras på vad 
som kan urskiljas genom att 
titta på bilderna. 

Eleven kan nämna något om 
de geometriska figurernas 
egenskaper. 
 
Eleven kan förklara något om 
figurernas inbördes relationer 

Eleven kan argumentera för 
sitt val utifrån logiska 
resonemang.  
 
Eleven drar logiska 
slutsatser utifrån figurernas 
egenskaper. 
 
Eleven använder sig till 
största del av korrekta 
begrepp. 
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Nivå 2 
“Jag ringade in figur d för då kan man ta fyra rektanglar 1,2,3,4 (visar med händerna 

hur de sitter ihop) och två kvadrater som lock.”  
(skola 1, elev 11) 

 
“Jag tänke två tri…eh rekt…eh kvadrater och fyra rektanglar. Om jag sätter ihop dem 

så…en här, en här, en där och en här (eleven visar med händerna i luften där 
rektanglarna bildar sidoytorna i ett rätblock). Så blir det ungefär som den figuren där. 

Och så sätter vi på de två kvadraterna, en över och en under.”  
(skola 2, elev 7) 

 
“Jag ringade in figur d för då kan man ta fyra rektanglar 1,2,3,4 (visar med händerna 

hur de sitter ihop) och två kvadrater som lock.”  
(skola 1, elev 11) 

 
“Det är två kvadrater och fyra rektanglar så jag tänkte att man kunde bygga ett 

rätblock. För det behövs två kvadrater på varsin sida och fyra rektanglar runt om.”  
(skola 2, elev 4) 

 
Nivå 3  
“Eh…Om hon sätter ihop…eller…det blir rätblocket! För det är fyra rektanglar och två 

kvadrater. Det är en rektangel, en rektangel, en rektangel, en rektangel (visar med 
händerna) och sedan två kvadrater här. Det är ju två kvadrater och fyra rektanglar [...] 

För den här (pekar på figur b) har ett rätblock, ett rätblock och ett rätblock och två 
trianglar och det finns bara två kvadrater. Och den (pekar på en annan figur c) har 
bara en kvadrat…som fungerar [...] Den har inga rektanglar i sig, plus att det bara 

finns två kvadrater (pekar på figur a).”  
(skola 1, elev 24) 

 
Majoriteten av eleverna anger en korrekt lösning på uppgiften i diagnosen och visar i 
intervjuerna att de är säkra på att de svarar rätt. De elever vi frågar kan resonera kring 
sin lösning även om detta förekommer på olika nivåer. Det är få elever som stannar på 
nivå 1 där svaret grundar sig i vad som observeras på bilden. Ett exempel är när en elev 
förklarar att en av figurerna har två långa och två korta bitar och hänvisar till exemplet. 
De elever som når nivå 2 kan på ett tydligare sätt visa förståelse för figurens egenskaper 
och inbördes relationer. En elev säger att det krävs två kvadrater och fyra rektanglar för 
att bygga ett rätblock och visar även hur delarna sitter ihop. I nivå 3 visas en mer 
utvecklad förklaring där eleven väger sitt svar mot de övriga figurerna. Vi hittar ett 
exempel på detta i intervjuerna när en elev förklarar rätblockets uppbyggnad samt varför 
det inte är någon av de andra figurerna. 
 
Uppgift 5 
I uppgiften ska eleverna ringa in alla rektanglar de ser på en bild som innehåller olika 
geometriska figurer. Eftersom bilden även innehåller kvadrater får de möjlighet att visa 
om de har kunskap om att en kvadrat även är en sorts rektangel. I skola 1 har 21 elever 
delvis rätt och 3 elever anger ett felaktigt svar. I skola 2 har 12 elever delvis rätt och 2 
elever anger ett felaktigt svar. Samtliga de elever som svarar delvis rätt på uppgiften 
ringar in de tre figurerna b,c och d. Ett fullständigt svar på diagnosen omfattar 5 figurer. 
Elevernas beskriver i intervjuerna sina lösningar på nivåerna 1 och 2.  
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Nivå 1 2 3 

Lösning Eleven ringar in de 
figurer som är 
rektanglar. 
 
Eleven har gjort sina 
val grundat på 
igenkänning. 

Eleven kan säga något om en rektangels 
egenskaper och visar att valen de gjort 
grundas på dessa förkunskaper. 

Eleven kan förklara att 
kvadraterna är en typ av 
rektanglar. 

Tabell 5. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 5. 
 
Nivå 1 
“Så har jag en bild av en rektangel i huvudet [...] Eller jag har två…en som är...mja… 

jag vrider och vänder på dem. Det finns 1,2,3 rektanglar.”  
(skola 1, elev 16) 

 
“Eh jag kollade på alla formerna och kollade vilka som var rektanglar. Ehm…C, D och 

B” 
(skola 1, elev 5) 

 
Nivå 2  
“Jag tänkte en rektangel. En rektangel har ju två långa sidor och två korta sidor. Så då 
kollade jag på den och den och den (pekar på figur b,c och d). Och sen så var jag lite 

fundersam på domma (pekar på f och g) för de kan ju ibland luras här. Så då mätte jag 
dem med en linjal men de var lika långa, så. Så det är 3 stycken.”  

(skola 1, elev 6) 
 
“Eh jag kollade på alla formerna och kollade vilka som var rektanglar [...] C, D och B 

[...] För att de har två långa sidor och två korta.”  
(Skola 1, elev 5) 

 
“En rektangel har 4 hörn och 4 sidor precis som en kvadrat men den har inte lika långa 

sidor. Längden är den längsta och bredden är den kortaste [...] Det är B, C och D.”  
(skola 1, elev 18) 

 
“Jag kom fram till att.. Jag tyckte det var ganska lätt för att det var bara titta att två 

sidor skulle vara korta och två skulle vara långa så när jag tittar så hittar jag typ…D. 
Då tittar man på den. 2 stycken var korta och 2 stycken var lite längre och då blir det ju 

en rektangel. Och detsamma med B för då är det 2 som är korta och 2 som är lite 
längre. Och C, då är det också samma om man liksom tittar på det sättet. Och då kom 
jag fram till att de som är rektanglar är D, B och C [...] Om alla är lika långa är det 

inte en rektangel utan en kvadrat.”  
(skola 1, elev 9) 

 
“Ja den är lite klurig. Men C är ju fullkomligt en rektangel och B och D men sedan kan 
det ju vara lite klurigt där med G [...] Då måste man ju nästan mäta och jag vet inte om 
jag gjorde det. Men jag tror att G inte är en rektangel utan en kvadrat [...] Rektangeln 

har två långa sidor och två korta.”  
(skola 1, elev 21) 

 
Få elever grundar sitt svar på vad som enbart urskiljs på bilden. En av eleverna som når 
nivå 1 säger att hen har en inre bild av rektanglar och väljer figurer utifrån den bilden. 
En annan elev väljer figurer utifrån vad som urskiljs på bilden och redogör inte för 
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varför de väljs. De elever som når nivå 2 redogör för sin lösning genom att de beskriver 
något om rektangelns egenskaper. Många elever beskriver att rektangeln består av två 
korta och två långa sidor. Vid följdfrågor om kvadraterna på bilderna är rektanglar blir 
svaret att kvadrater har lika långa sidor och kan därför inte kallas rektanglar. Ett 
exempel från nivå 2 är en elev som först beskriver geometriska egenskaper för 
rektangeln och att den liknar en kvadrat men att en kvadrat har lika långa sidor vilket 
inte rektangeln har. Eleven väljer därefter figurer utifrån beskrivningen. En annan elev 
redogör för sin lösning genom att räkna de figurer som har två korta och två långa sidor 
och förklarar att det är kännetecken på en rektangel. Samma elev säger även att om en 
figur har fyra lika långa sidor är det inte en rektangel utan en kvadrat. Ingen av eleverna 
visar på kunskap om att en kvadrat är en variant av rektangel vilket gör att resonemang 
på nivå 3 uteblir.  
 
Uppgift 6  
Eleverna ska i uppgiften ta ställning till tre påståenden och redogöra för om varje 
påstående är sant eller falskt samt varför det är så utifrån de geometriska figurernas 
egenskaper. I diagnosen svarar 16 elever rätt på skola 1 och 8 elever har delvis rätt. På 
skola 2 svarar 10 elever rätt och 4 elever svarar delvis rätt. Elevernas svar i intervjuerna 
når nivå 2 och nivå 3.  
 

Nivå 2 3 

Lösning Eleven grundar sitt svar på vad 
de vet om enskilda figurers 
egenskaper. 

Eleven använder sig till största del av korrekta begrepp 
och beskriver figurernas egenskaper och inbördes 
relationer med logiska resonemang. 

Tabell 6. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 6. 
 
Nivå 2 
“Jag tycker inte det för att en cirkel är liksom en platt rund ring. Ett klot är mer som ett 

bowlingklot och det är såhär runt på hela sidorna eller vad man ska säga. Det…vad 
heter det…jag tror inte det är samma sak eftersom…platt cirkel…jag vet inte hur jag 

ska förklara ett klot direkt…”  
(skola 2, elev 7) 

 
“Cirkel är en vanlig cirkel. Den är ju platt och så. Men ett klot, det är en boll ungefär. 

Det är ju ingen cirkel direkt.”  
(skola 1, elev 12) 

 
“En såhär…cirkel är ju helt runt och inte i 3D. Men det är ett klot. Så den kan rulla på. 

Det kan man inte med en cirkel. Det är två olika saker. Tycker jag.”  
(skola 1, elev 6) 

 
“Det var aaaa. För att om man tänker, är nästan likadana på formen det är bara det att 

rätblocket är lite längre men det är fortfarande likadant i kanter och så.”  
(skola 1, elev 9) 

 
“Då tänkte jag att man tar ett rätblock och en kub och lägger dem bredvid varandra. Så 
räknar man först de på kvadraten…eller nej rätblocket och sedan på kuben och då har 

de lika många hörn.”  
(skola 1, elev 21) 
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Nivå 3  
“Jag tänkte att ett klot det är tredimensionellt och en cirkel är tvådimensionell och 

platt.” 
 (skola 2, elev 6) 

 
“Ett klot är en tredimensionell cirkel men det är fortfarande inte samma sak. För ett 

klot är liksom runt hela vägen. Det är runt som en tredimensionell cirkel. Den är rund 
över hela kroppen. En cirkel är platt. Så det är inte samma sak.”  

(skola 1, elev 18) 
 

“En kub har 8 hörn och det har ett rätblock också, fyra på varje sida, de har 8 hörn. En 
kub och ett rätblock har alltid lika många hörn.”  

(skola 1, elev 13) 
 
“Ett klot är en tredimensionell form, eller geometrisk figur faktiskt, och en cirkel är en 

tvådimensionell figur.”  
(skola 1, elev 13) 

 
Majoriteten av eleverna svarar rätt på samtliga tre påståenden. Endast en av de elever 
som har delvis rätt svarar fel på påstående ett. Fyra elever svarar fel på påstående två 
och åtta elevers felaktiga svar gäller påstående tre. I intervjuerna visar eleverna på nivå 
2 att de har kunskap om figurernas egenskaper. En elev beskriver cirkeln som platt och 
rund och en annan elev menar att ett klot är i 3D. På nivå 3 använder eleverna ett mer 
korrekt språk och kan dra logiska slutsatser. En elev säger att klotet är tredimensionellt 
och att cirkeln är tvådimensionell vilket gör att de inte kan vara samma sak. En annan 
elev ser likheter mellan de tredimensionella figurerna kub och rätblock och drar 
slutsatsen att de har lika många hörn. 
 
Uppgift 7 
Eleverna ska i diagnosen konstruera en rektangel med bredden 4 centimeter och längden 
dubbelt så lång. Här får eleverna möjlighet att visa sin kunskap om begreppet rektangel 
samt redogöra för sin lösning. I skola 1 visar 22 en godkänd lösning och 2 elever anger 
en felaktig lösning i diagnosen. I skola 2 visar 12 elever en godkänd lösning och 2 
elever anger en felaktig lösning.  
 

Nivå 2 

Lösning Eleven vet vad en rektangel är och kan beskriva figurens egenskaper.  

Tabell 7. Beskrivning av vad eleven ska uppfylla för att nå respektive nivå i uppgift 7. 
 
Nivå 2  
“En rektangel har ju en, eller två som är korta sidor och två som är långa. Och bredden 
den är ju såhär…jag vet inte riktigt som man ska förklara...och då skulle man göra 4 cm 
på bredden och dubbelt så mycket på längden och då blir så blir det 8 på längden och 4 

cm på bredden. Och så behövde man ju en linjal.”  
(skola 1, elev 14) 

 
För att nå nivå 2 ska elevens svar grundas på hur en rektangel ser ut och redogörelse ska 
finnas för tillvägagångssätt. Vid intervjuerna är det en elev som befinner sig på nivå 2 
när tillvägagångssättet för lösningen presenteras. Många elever visar en godkänd 
lösning på diagnoserna men ger en otillräcklig förklaring vid intervjuerna.  
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6.1.1 Analys 
Eleverna redogör för sina lösningar på nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Att eleverna inte når 
nivå 4 och 5 kan liknas vid det van Hiele (1986) skriver om att få elever når upp till nivå 
4 och nivå 5 eftersom de nivåerna inte har en lika tydlig progression som nivå 1-3. 
Vidare beskriver Emanuelsson m.fl. (1992) att den fjärde och femte nivån handlar om 
att dra logiska slutsatser, bevisa påståenden och utveckla teorier. Majoriteten av 
eleverna visar redan i diagnosen att de når upp till nivå 1 eftersom de känner igen de 
geometriska figurerna och kan namnge vilket van Hiele (1986) menar är tankar på första 
nivån. Även de elever som relaterar till verkliga föremål när de benämner figurerna hör 
enligt Emanuelsson m.fl. (1992) till nivå 1. I uppgift 3, 6, och 7, vilka utgår från nivå 2, 
redogör eleverna för sina lösningar genom att förklara geometriska egenskaper och 
strukturer hos olika figurer. Många elever kan i intervjuerna säga något om egenskaper 
hos olika figurer och gör också ett försök till att förklara sina tankar kring hur figurerna 
är uppbyggda. Detta hör enligt Emanuelsson m.fl. (1992) till nivå 2 eftersom eleverna 
kan förklara något om egenskaper hos geometriska figurer samt har en motivering till 
varför det är på ett visst sätt. Vidare skriver Nyström (1998) att eleverna i nivå 2 kan 
samtala om hur figurer bör vara uppbyggda genom att använda metodiska förklaringar. I 
uppgift 2,3,4,5 och 6 ges eleverna möjlighet att uppnå nivå 3 via sina förklaringar. De 
eleverna som når nivå 3 under intervjuerna använder sig till största del av korrekta 
begrepp samt redogör för egenskaper och inbördes relationer. Nyström (1998) visar att 
detta hör till nivå 3 då han beskriver att nivån bygger på att elever kan se samband 
mellan figurer, dra logiska slutsatser och använda ett korrekt språkbruk. I intervjun visar 
det sig att inga tankar når nivå 3 i uppgift 5 eftersom eleverna utesluter att en kvadrat 
även är en rektangel. Emanuelsson m.fl. (1992) beskriver att de elever som befinner sig 
på nivå 3 har kunskap om att en kvadrat är en sorts rektangel även om de två figurerna 
har olika benämningar. Även i uppgift 2 uteblir tankar på nivå 3 i resonemangen 
eftersom ingen redogörelse av uppgiften berör sambandet eller likheterna mellan en kub 
och ett rätblock.  
 
I intervjuerna synliggörs elevernas tankar när de resonerar om diagnosens uppgifter och 
de får möjlighet att förklara hur de tänker kring sin lösning. Eftersom det är elevernas 
tankar som synliggörs är inte de korrekta svaren i fokus. Elevsvaren i diagnosen 
sammanställs och skapar i första hand en översikt för vilka uppgifter som kan ge 
intressanta samtal. Karlsson och Kilborn (2015) samt Häggblom (2013) menar att 
undervisningen bör uppmuntra eleverna att utveckla förmågan att argumentera för sin 
lösning istället för att presentera det rätta svaret. Undervisningen i matematik ska enligt 
Skolverket (2011a) ge eleverna möjligheter att föra och följa matematiska resonemang 
vilket innebär att utveckla en resonemangsförmåga. Resultatet visar på en osäkerhet i 
elevernas redogörelser vilket synliggörs när eleverna stundtals tystnar, tvekar eller 
ändrar sig under samtalen och när eleverna samtalar om sina lösningar blir 
resonemangen korta. Det är när eleverna får sätta ord på sina tankar som de enligt 
Ernest (1998) ges möjlighet att reflektera över sin kunskap och upptäcka eventuella 
felaktiga tankemönster. Häggblom (2013) poängterar att resonemang ska vara en 
naturlig del av undervisningen för att träna eleverna i att sätta ord på sina tankar och att 
det är av vikt att stötta eleverna med följdfrågor. Även om eleverna är säkra på att de 
svarar rätt som i uppgift 4 visar de en osäkerhet när de ska redogöra för varför ett visst 
svarsalternativ väljs. Detta kunde vi koppla till Häggblom (2013) som skriver om att 
elever som har en god resonemangsförmåga kan strukturera sina tankar för att formulera 
sig på rätt sätt och på så sätt göra sin kunskap synlig. Eleverna använder i vissa 
redogörelser inte en korrekt matematisk terminologi när de uttrycker sig och tydliggör 
sina resonemang. Att kunna uttrycka sig med ett korrekt matematiskt språk hör enligt 
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Skolverket (2011b) till kommunikationsförmågan vilket finns beskrivet i 
Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. För att föra resonemang och 
argumentera för sin lösning menar Karlsson och Kilborn (2015) och Häggblom (2013) 
att elever behöver kunna använda det matematiska språket för att förmedla sin kunskap 
via samtal samt för att föra inre resonemang.  
 
6.2 Vilka svårigheter går att identifiera i elevernas svar? 
Resultatet presenteras utifrån olika kategorier som baseras på de svårigheter vi kan 
identifiera i elevernas svar i diagnosen och intervjun. I analysen använder vi oss av de 
matematiska förmågorna för att se samband mellan dem och elevernas svårigheter. 
 
6.2.1 Användning av ett matematiskt språkbruk 
De svårigheter som synliggörs i denna kategori berör främst kommunikations- och 
resonemangsförmågan. Vid beskrivningar av geometriska figurer identifieras 
svårigheter som talspråkliga beskrivningar av det som kan observeras via bilder, 
otydlighet i beskrivningar och utelämnande av begrepp som är av betydelse. Detta 
resulterar i att förklaringen av uppgiften blir svår att följa. Även vid förklaringar av 
tillvägagångssätt identifieras resonemang som är svåra att följa på grund av ett otydligt 
språk. 
 
I följande exempel beskriver eleverna tvådimensionella figurer: 

“Den är rund eh…det är svårt att beskriva…den har inga spetsiga hörn eller några 
hörn. Den ser likadan ut men den kan vara stor och liten.” 

(skola 1, elev 3, uppgift 1) 
 

“Jag trodde att det var så men den har tre hörn och en sida och tre hörn…” 
(skola 2, elev 4, uppgift 1) 

 
I följande exempel beskriver eleverna tredimensionella figurer:  
              “Det första är en kub. Och då tänkte jag att det…alla är likadana.”  

(skola 1, elev 9, uppgift 2) 
 

“Och då fick man räkna ut såhär på kanterna eller på sidorna…på bredden…och då 
kunde jag räkna ut att det var såhär två stycken kvadrater. Och sen så fick man hitta 

hur det skulle se ut ovanpå och på mitten.”  
(skola 1, elev 9, uppgift 2) 

 
“Ja…rektangeln…är ju…läng…i mitten, längst upp, längst ner och sen 

en bakom, och sen kvadrater som sitter på sidorna.” 
(skola 1, elev 5, uppgift 2) 

 
“Det är fyra långa och två korta som i exemplet.” 

(skola 1, elev 4, uppgift 4) 
 
I följande exempel beskriver eleverna hur de går tillväga för att lösa en specifik uppgift: 
“Jag tänkte att det var 100. För de förklarade att den bredden eller den bredden (visar 
2 av kvadratens sidor med händerna), jag tror det, att den bredden är 100 och då är en 
sån här (kvadratens sida) kanske 50. 50-50 så (visar med händerna). Sen blir de 50-50 

(visar de andra två sidorna) och då blir det 200 gissade jag då.” 
(skola 1, elev 1, uppgift 3) 
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“Eh va…eller jo jo…jag tänkte 4+4 för det är 8 och så ja…ja!”  
(skola 1, elev 15), 

  
“Jag ritade fyra stycken rutor och lite till och sen ritade jag åtta stycken och lite till.” 

(skola 1, elev 17, uppgift 7) 
 
6.2.2 Osäkerhet i tillvägagångssätt 
De svårigheter som synliggörs i denna kategori berör främst metodförmågan och 
problemlösningsförmågan. Många elever tvekar och söker bekräftelse från kamrater 
eller intervjuare när de förklarar hur de går tillväga när de löser en specifik uppgift. De 
elever som citeras nedan anger även ett felaktigt svar i diagnosen där uppgift 3 visar sig 
vara den uppgift som flest elever har svårigheter att redogöra för.  
 
“Eh ja först tänkte jag mer hur skolgården kunde…alltså jag vet inte. Jag kommer inte 

ihåg jättemycket hur jag tänkte men eh...vänta…jag vet inte om det var denna jag 
behövde hjälp med.” 

(skola 2, elev 9, uppgift 3) 
 

“Alltså jag visste inte riktigt hur…alltså jag visste inte riktigt hur man skulle tänka… 
(tittar på sina kamrater) för...jag…” 

(skola 1, elev 14, uppgift 3) 
 
“Jag tänkte…jag tänkte…vad ska man säga…100 meter. För att varje hörn räknade jag 
emellan var 25 meter emellan. Stora kliv då, typ. Ehm…och sen så 25+25 är 50 och sen 

25+25 är 50 och sen 50+50 är 100 meter! Så tänkte jag.” 
(skola 1, elev 23, uppgift 3) 

 
“Jag vet inte om det är rätt men jag tänkte så…100 meter, och hon går runt hela. Och 

då blir det väl 100 meter? [...] Nej, jag bara fick det snabbt.” 
(skola 1, elev 12, uppgift 3) 

 
“Eh….jag vet inte.. jo att...eh…(viskar: hur tänker man på den?)” 

(skola 1, elev 22, uppgift 4) 
 
6.2.3 Egenskaper och inbördes relationer kring geometriska figurer 
De svårigheter som synliggörs i denna kategori berör främst begrepps- och 
kommunikationsförmågan. Många elever har missuppfattningar kring och svårt att 
förklara hur den tredimensionella geometriska figuren cylinder är uppbyggd. Det finns 
även ett fåtal elever som visar svårigheter när de förklarar hur de tredimensionella 
geometriska figurerna kub och rätblock är uppbyggda. I uppgift 6 anser många elever att 
ett klot och en cirkel är samma sak vilket är en felaktig uppfattning.  
 
I följande exempel redogör eleverna för hur en cylinder är uppbyggd: 
“Det vet jag inte riktigt. Eftersom jag inte visste om det långa röret i mitten, om det var 

en figur, så bara tog jag två cirklar.” 
(skola 2, elev 7, uppgift 2) 

 
“Ehm, den här runda…cylindern är ju rund och då behöver man en rund ring för. Och 

sen är det taket och neråt som man behöver det för…” 
(skola 1, elev 23, uppgift 2) 
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“På den här b uppgiften tog jag 3 cirklar för att det är en lång cirkel( visar med 
händerna) och två små cirklar som lock. Fattar ni?” 

(skola 1, elev 7, uppgift 2) 
 
I följande exempel redogör eleverna för uppbyggnad av figurerna kub och rätblock:  

“Först så räknade jag hur många hörn en kub hade och…okej där kanske jag är 
osäker…men jag tror att det va…jag vet inte för det var inte så att jag räknade men jag 
tror att antingen är det 6 hörn eller…aa, nej jag vet inte jag är osäker men...ehh, ahh… 

och ett rätblock har…åtta hörn, aa. Så en kub…åh näe…jag blir osäker!” 
(skola 2, elev 9, uppgift 6) 

 
“För att en kub har fyra hörn och ett rätblock har också fyra hörn.” 

(skola 1, elev 14, uppgift 6)  
 
I följande exempel redogör eleverna för varför de anser att ett klot och en cirkel är 
samma sak: 

“Men det känns fortfarande som att en cirkel och ett klot är samma sak. För de är 
runda och har inga hörn.” 
(Elev 2, skola 1, uppgift 6) 

 
“Jag tror jag svarade sant på den. Eftersom att det är samma sak bara det att man har 

gjort klotet runt.” 
(skola 1, elev 21, uppgift 6) 

 
6.2.4 Felaktig användning av begrepp 
Svårigheterna som synliggörs i denna kategori berör främst begreppsförmågan. I 
diagnosuppgift 1 upptäcks exempel på felaktiga benämningar för de geometriska 
figurerna. Klot omnämns som “boll” eller “glob”, kvadrat blir “fyrkant” och triangel 
blir “trekant”. Flertalet elever använder sig av vardagliga benämningar på geometriska 
figurer och har svårt att hålla sig till ett korrekt matematiskt språk vilket innefattar 
specifika benämningar. 
 
En elev använder begreppet “fyrkant” för att benämna både kub och kvadrat. Eleven 
skriver ”fyrkant” under kvadraten i uppgift 1 i diagnosen och säger vid intervjun: 

“Jag räknade så här fyrkantens alla sidor. Och det blev 6 sidor. Och då tog jag 6 
stycken fyrkanter.” 

(skola 2, elev 5, uppgift 2) 
 
“Då tog jag två stycken fyrkanter på sidorna och sen så tog jag 4 stycken rektanglar för 

dem är runtom.” 
(skola 2, elev 5, uppgift 2) 

 
En annan elev skriver i diagnosen inte något under rätblock i uppgift 1 och i intervjun 
svarar eleven med säkerhet på frågan vad figuren kallas: 

“Det är låda!!” 
(skola 1, elev 11, uppgift 2) 

 
Flera elever använder sig av begreppet “kant” när de menar en figurs sida eller hörn: 

“Att…skolgården är kvadr...är det hela skolgården som är 100 meter eller bara en 
kant?” 

(skola 2, elev 2, uppgift 3) 
 

 



  
 

33 

“För att dom är lika långa dom här kanterna.” 
(skola 2, elev 13, uppgift 5) 

 
“Denna figur har tre kant.” 
(skola 2, elev 8, uppgift 1) 

 
6.2.5 Analys 
Många av eleverna i vår undersökning använder sig av ett vardagligt språk när de 
samtalar om det matematiska innehållet. Detta är något som elever i de yngre skolåren 
tillåts göra men Löwing och Kilborn (2002) menar att eleverna behöver utveckla ett mer 
korrekt matematisk språk för att förstå en mer abstrakt matematik. Trots att eleverna 
oftast anger ett korrekt svar i diagnosen visar det sig att många har svårt att ge en 
korrekt matematisk förklaring i intervjun och använda sig av korrekta begrepp. Att 
många elever använder ett slarvigt matematiskt språk kan enligt Löwing (2004) bero på 
att de inte möter ett korrekt matematiskt språkbruk i undervisningen. Även Häggblom 
(2013) och Skolverket (2011a) poängterar att undervisningen ska innehålla ett korrekt 
matematiskt språk för att ge elever förutsättningar att utveckla sin 
kommunikationsförmåga. När vi samtalar kring diagnosens uppgifter behöver eleverna 
gå ifrån ett vardagligt språk till ett matematiskt språk och det är i denna övergång 
Löwing (2004) menar att svårigheter kan uppstå. När eleverna förklarar sina lösningar 
utelämnar de ibland nödvändiga begrepp vilket gör förklaringarna otydliga. Detta 
inträffar både när de gör beskrivningar av geometriska figurer samt när de förklarar hur 
de går tillväga när de löser en uppgift. Elevernas kunskap görs enligt Häggblom (2013) 
synlig och utvecklas när de får möjlighet att redogöra för sina tankar kring hur uppgifter 
ska lösas. Att kunna motivera och argumentera för sin lösning hör till 
resonemangsförmågan och elevernas resonemang kan analyseras för att utveckla 
lärandet. Även Kilpatrick m.fl. (2001) poängterar vikten av att dra fördel av de tankar 
eleverna visar i sina resonemang. 
 
En annan svårighet som identifieras handlar om elevers osäkerhet i redogörelser för 
lösningar. De elever som citeras i resultatet anger ett felaktigt svar i diagnosen och 
under intervjuerna visar de tydligt att de inte vet hur de ska gå tillväga. Detta 
förekommer exempelvis då eleverna påbörjar sin förklaring men övergår till att söka 
kontakt med kamrater och intervjuare för att försäkra sig om att de är på rätt väg. Enligt 
Kilpatrick m.fl. (2001) är elever som behöver bekräfta sitt svar hos någon annan inte 
säkra på att de för ett giltigt resonemang, något som kräver att eleven har tillräcklig 
kunskap kring uppgiftens matematiska innehåll, förstår vad som efterfrågas och känner 
igen dess innehåll. När en eller flera av dessa faktorer saknas kan inte eleven beskriva 
arbetsgången eller förklara vilken metod som ska användas vilket enligt Häggblom 
(2013) behövs för att ha en god metodförmåga. De elever som visar osäkerhet i sina 
redogörelser för hur de löser uppgifterna har svårt att veta hur de från början ska angripa 
problemet. I de fem faktorer som Lester (1996) beskriver och som avgör hur väl eleven 
tar sig an ett matematiskt problem är förståelse för uppgiften och begreppen i den en 
grundförutsättning för att påbörja sin lösning. I likhet med detta beskriver Pólya (2004) 
i sin problemlösningsmetod att det första steget förutsätter att eleven förstår problemet. 
Det innebär att förstå vilka förutsättningar som uppgiften presenterar samt vad som 
efterfrågas. När eleverna visar osäkerhet i hur de ska angripa problemet resulterar det i 
att de får svårt att redogöra för resterande delar av lösningen och saknar strategier för att 
fortsätta. För att fortsätta med sin lösning menar Pólya (2004) att eleverna förutom 
förståelse för uppgiften behöver en genomtänkt plan för hur lösningen ska genomföras. 
Detta liknar en annan faktor Lester (1996) beskriver vilken innebär att eleven behöver 
planera sin lösning och reflektera över dess villkor innan den genomförs.   
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Vid beskrivning av geometriska figurer och deras inbördes relationer identifieras 
missuppfattningar och en osäkerhet främst för hur tredimensionella figurer är 
uppbyggda och hur de kan beskrivas. De elever som citeras förklarar de geometriska 
figurerna cylinder, rätblock och kub och visar under intervjuerna kunskap för vissa delar 
i figurerna men kan inte redogöra för samtliga delar. Karlsson och Kilborn (2015) 
beskriver en metod där eleverna arbetar laborativt med tredimensionella geometriska 
figurer som plana figurer för att skapa förståelse och skapa en tydlig uppfattning om 
egenskaper och inbördes relationer. Vidare beskriver Löwing och Kilborn (2002) att 
laborativt arbete kan vara till hjälp när en abstrakt matematik ska konkretiseras och bli 
förståelig för elever. För att eleverna ska kunna gå vidare i sin kunskapsutveckling 
behöver de känna till figurers struktur och inte enbart känna igen utseendet av en figur. 
Konkretisering kan enligt Karlsson och Kilborn (2015) vara till hjälp men elever 
behöver även komma i kontakt med begrepp i flera representationsformer som Behr 
m.fl. (1992) hänvisar till. De elever som inte redogör för samtliga delar i de geometriska 
figurerna under intervjun visar brister i sin begreppsförmåga som enligt Skolverket 
(2011a) innebär att se flera aspekter av begrepp samt inbördes relationer.  
 
Resultatet visar även att det finns elever som upplever svårigheter med begrepp och 
begreppens innebörd vilket Wyndhamn (1990) menar kan hindra dem från att skapa 
sammanhang i matematiken. Några elever kallar kvadraten för “fyrkant” vilket Karlsson 
och Kilborn (2015) nämner som en vanlig missuppfattning när elever samtalar om 
geometriska figurer. Om denna benämning skulle stämma innebär det att figuren har 
fyra kanter vilket inte stämmer. Detta för oss vidare till nästa svårighet som identifieras, 
nämligen att några elever använder ordet “kant” på ett felaktigt sätt när de beskriver den 
tvådimensionella figurens hörn eller sida. När en elev beskriver triangeln säger hen “tre 
kant” vilket gör det svårt att avgöra om eleven menar figurens sida eller hörn. Bentley 
och Bentley (2016) menar att denna missuppfattning uppstår när eleven inte har 
tillräcklig kunskap om skillnaderna mellan två- och tredimensionella figurer. Karlsson 
och Kilborn (2015) skriver vidare att det viktig att känna till på vilket sätt dessa olika 
typer av geometriska figurer skiljer sig åt för att kunna lösa matematiska problem inom 
geometri. Ordet “kant” använder eleverna när de benämner flera av de geometriska 
figurernas delar. När eleven ska lära sig ett nytt begrepp utgår de enligt Bentley och 
Bentley (2011) ifrån ett begrepp som de känner till sedan innan vilket kan vara fallet 
med begreppet “kant”. Användningen av begreppen “kant” och “fyrhörning” saknar 
precision hos eleverna när de används för att beskriva en rad olika saker. Bentley och 
Bentley (2011) menar att eleven använder begrepp på detta sätt när de inte används 
tillräckligt ofta och tydligt i undervisningen.  
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7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
Metoderna som används i studien och som i detta fall är diagnoser och intervjuer ger 
material för att besvara de två frågeställningarna i arbetet. Diagnosen används främst 
som samtalsunderlag i vår undersökning och gör det möjligt för eleverna att känna igen 
sig i de uppgifterna som intervjuerna utgår ifrån. Vi är medvetna om att en diagnos inte 
på egen hand ger en rättvis bild av elevernas kunskap vilket även Bentley och Bentley 
(2011) skriver. Vi är även medvetna om att diagnosens uppgifter behöver bearbetas för 
att ge bättre förutsättningar att generera ett tydligare resultat. Vi anser att det framförallt 
är uppgift 4 som behöver bearbetas för att tydliggöra att bitarna inte heller får vikas. En 
annan bearbetning är att göra en diagnos där samtliga uppgifter ger möjlighet att visa 
tankar på nivå 1-3. Eftersom ett syfte med undersökningen är att ge eleverna 
förutsättningar att sätta ord på sina tankar genomförs intervjuer. Vid intervjuerna 
används frågor utformade för att uppmuntra eleverna i att utveckla sina resonemang 
vilket Häggblom (2013) menar kan fungera som stöd för elever.  Intervjuerna 
genomförs i grupp vilket ger eleverna möjlighet att nå ett mer djupgående tänkande med 
hjälp av varandra. Precis som Trost (2010) beskriver är intervjuer i grupp gynnsamma 
eftersom de uppmuntrar till ett muntligt samspel. Den osäkerhet som många elever visar 
i intervjuerna skulle möjligen kunna undvikas om eleverna får samtala enskilt. 
Intervjuerna spelas in för att säkerhetsställa att allt som blir sagt dokumenteras och 
intervjuerna transkriberas för att undvika egna tolkningar av materialet.  
 
I en av de två klasserna som valdes ut för studien har en av oss haft VFU vilket kan vara 
till fördel eftersom det kan göra eleverna mer bekväma och avslappnade vid 
undersökningen eller till nackdel eftersom det kan påverka studiens reliabilitet. Vår 
insamlade data går inte att generalisera eftersom undersökningen görs i två klasser men 
är tillräcklig för att besvara våra frågeställningar vilket ökar validiteten. Av 40 elever 
som tillfrågas väljer 38 stycken att delta i undersökningen. Materialet besvarar våra 
frågeställningar utifrån det intresse vi har att undersöka elevers uppfattningar kring 
geometriska figurer vid detta tillfälle. Därför finns det även en medvetenhet i att vi inte 
kan dra några generella slutsatser om enskilda elever av det som visar sig vid 
intervjuerna och diagnoserna. 
 
Studiens data samlas in och analyseras med hjälp av fenomenografin som är en 
kvalitativ metod. Uljens (1989) menar att fenomenografin används vid kvalitativa 
studier för att beskriva elevers olika uppfattningar. Intervjuerna innehåller öppna frågor 
som ger oss en stor mängd data i form av inspelade samtal och transkriberad text vilket 
beskrivs av Trost (2010) som ett kännetecken på en kvalitativ intervju. Den insamlade 
datan från diagnoserna används dels kvalitativt vid presentation av undersökningens 
resultat, dels kvantitativt då datan sammanställs i ett diagram som redovisar resultaten 
från de två klasserna.  
 
Överlag är vi nöjda med med vår undersökning och dess resultat även om det finns delar 
av den som kan förbättras eller utvecklas. Genom att använda två metoder för att samla 
in data, använda en teori för att analysera data och noggrant överväga de etiska 
aspekterna ökar enligt Trost (2010) styrkan i arbetet och stärker dess reliabilitet.  
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7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om geometriska figurer och 
hur dessa uppfattningar blir synliga i samtal. Sammanställningen av TIMSS-
undersökningarna från 2007 och 2011 visade att svenska elever presterade under 
genomsnittet inom området geometri (Skolverket, 2008; 2012). Detta gör det intressant 
för oss att undersöka elevers kunskaper inom detta område och eftersom kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2011a) lägger stor vikt vid de matematiska förmågorna är detta 
något vi vill ta tillvara på i vår studie. 
 
7.2.1 Elevers tankar och resonemang kring geometriska figurer 
Sammanställningen av diagnosen som redovisas i ett diagram ger en översikt över 
elevernas resultat och tydliggör i vilka av uppgifterna intressanta tankar kan synliggöras 
i intervjuerna. Med detta som utgångspunkt knyter vi på ett mer naturligt sätt samman 
diagnos och intervju genom att vi ser om elevernas svar i diagnosen överensstämmer 
med hur de svarar i intervjun. 
 
De tankar som presenteras i resultatet analyseras utifrån van Hieles nivåer av tänkande 
och visar att eleverna för resonemang på nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Resultat och analys 
visar att eleverna når nivå 1 och nivå 2 men sällan högre eftersom eleverna har svårt att 
se samband mellan geometriska figurer och dra slutsatser utifrån logiska resonemang. 
Det här stämmer överens med van Hieles teori (Emanuelsson m.fl.,1992) om att tankar 
på de högre nivåerna består av bevisning, teorier och egna logiska slutsatser. De orsaker 
vi ser till att eleverna i vår studie inte når de högre nivåerna kan bero på elevernas 
tidigare erfarenheter i undervisningen, vilket Emanuelsson m.fl. (1992) menar kan ha att 
göra med att läraren och eleverna befinner sig på olika nivåer. Det går som 
Emanuelsson beskriver inte att hoppa över en nivå och därför kan undervisningen göra 
att en del elever blir kvar på en lägre nivå. I resultatet och analysen blir det tydligt att 
eleverna når nivå 1 när de kan namnge en geometrisk figur och kan känna igen den som 
en helhet. Oavsett om eleven använder sig av den matematiska termen eller relaterar 
figurens namn till ett verkligt föremål tillhör detta enligt Emanuelsson m.fl. (1992) nivå 
1. Utifrån resultatet kan vi konstatera att ett korrekt svar i diagnosen inte nödvändigtvis 
innebär att eleven redogör för sin lösning med någon säkerhet. När eleverna använder 
sig av ett osäkert språk vid beskrivningar av figurernas egenskaper menar Nyström 
(1998) att denna typ av redogörelse tillhör nivå 2. I uppgift 3, 4 och 6 där vi hittar 
resonemang på nivå 3 använder eleverna ett mer korrekt matematiskt språk och det 
finns tydligare redogörelser för figurernas samband och inbördes relationer.  
 
För att tankarna ska synliggöras för oss undersöker vi dessa utifrån de muntliga 
resonemang eleverna för kring uppgifterna eftersom resonemang enligt Häggblom 
(2013) används för att ta tillvara på elevers tankar. Resultatet och analysen kring 
elevernas resonemang visar att eleverna försöker föra resonemang. Resonemangen blir 
däremot ofta korta och eleverna visar tveksamhet i sina redogörelser. Den osäkerhet 
eleverna visar i hur de ska gå tillväga när de resonerar kan ha att göra med att de inte 
känner igen det som van Hiele (1986) kallar strukturer och som beskrivs av Nyström 
(1998). Om eleverna inte stött på en struktur tidigare har de svårt att veta hur de ska 
utöka den. Vi får även en uppfattning om att eleverna inte alltid förstår syftet med att 
förklara sin lösning när de anser att de redan anger ett korrekt svar. Häggblom (2013) 
nämner att elever som har en god resonemangsförmåga kan göra sin kunskap synlig 
vilket innebär att de även kan strukturera sina tankar och formulera dem i ord. Den 
tveksamhet som blir synlig i resonemangen kan bero på att eleverna muntligt har svårt 
att synliggöra sin kunskap. För att uppmuntra eleverna och ge dem möjlighet att 



  
 

37 

utveckla sin förmåga att resonera behöver de få träna på det kontinuerligt i 
undervisningen. När resonemang blir en naturlig del av undervisningen menar 
Häggblom (2013) och Kilpatrick m.fl. (2001) att eleverna får möjlighet att utveckla sin 
resonemangsförmåga.  Häggblom (2013) betonar att eleverna behöver stöd i att utveckla 
sina resonemang med hjälp av följdfrågor och genom att analysera resonemangen 
skapas möjligheter att utveckla elevernas lärande. Elevernas osäkerhet kan även bero på 
att de inte är säkra på vad som förväntas av dem. Både Jäder (2015) och Sadler (1989) 
menar att lärare och elev måste vara överens om vilka normer som gäller i klassrummet 
för att skapa goda förutsättningar för lärande. 
 
7.2.2 Svårigheter som kan identifieras i elevernas svar 
Resultatet och analysen visar att ett flertal svårigheter går att identifiera i elevernas svar, 
både i diagnosen och i de muntliga resonemangen. Dessa svårigheter kan ha olika 
orsaker och det är viktigt att tänka på att de svårigheter som synliggörs inte enbart beror 
på eleven utan även på läraren och hur det matematiska innehållet presenteras. Precis 
som Jäder (2015) skriver är en samverkan mellan dessa tre en förutsättning för att ett 
lärande ska ske. Analysen av resultatet visar att användningen av begrepp på ett 
felaktigt sätt och ett slarvigt matematiskt språk är vanligt förekommande svårigheter. 
Precis som Löwing (2004) skriver kan detta bero på hur läraren använder språket i 
undervisningen vilket i sin tur påverkar hur eleverna formulerar sig när de sätter ord på 
sina tankar. Betydelsen av en kompetent lärare poängteras både av Hattie (2014) och 
Kilpatrick m.fl. (2001). De två klasserna som studien genomförs i använder sig av olika 
läromedel vilket vi inte kan avgöra betydelsen av i vårt resultat. Däremot menar Jäder 
(2015) att många läromedel uppmuntrar eleverna att imitera lösningar istället för att 
utveckla sin förmåga att resonera i tillräckligt hög utsträckning. 
 
Inför studien var vår uppfattning att det fanns missuppfattningar kring geometri och att 
en orsak till detta skulle kunna vara att eleverna endast arbetar med området i perioder 
under sin tid i grundskolan. Resultatet och analysen visar att många elever använder 
matematiska begrepp på ett felaktigt sätt och de begrepp som synliggörs i resultatet 
överensstämmer med de svårigheterna som är kända inom geometri och som vi skriver 
om i tidigare forskning. Ett av begreppen som eleverna använder felaktigt då de ska 
beskriva en fyrhörning är begreppet fyrkant vilket Karlsson och Kilborn (2015) 
bekräftar är en vanlig missuppfattning. Denna svårighet kan enligt Bentley och Bentley 
(2016) bero på att eleverna blandar ihop benämningar av delar hos två- och 
tredimensionella figurer. 
 
Resultatet och analysen visar att eleverna har svårt att använda sig av ett korrekt 
matematisk språk när de redogör för sina tankar. De blir även osäkra över hur de ska gå 
tillväga när de löser en uppgift. Detta gör det svårt att få syn på vilka kunskaper 
eleverna har om de geometriska figurerna. En orsak till dessa svårigheter kan vara att 
eleverna inte vet hur de ska gå från att samtala med ett vardagligt språk till att redogöra 
för sin lösning med ett matematiskt språk vilket Löwing (2004) skriver är en övergång 
där svårigheter kan uppstå. Redogörelser för hur tredimensionella figurer är uppbyggda 
är också en svårighet som analyseras utifrån resultatet. Eleverna gör sina beskrivningar 
utifrån en bild på pappret vilket verkar hindra eleverna från att beskriva hur figurerna 
ser ut i konkreta modeller. För att hjälpa de elever som visar dessa svårigheter anser vi 
precis som Karlsson och Kilborn (2015) att laborativt material kan fungera som hjälp.  
 
De matematiska förmågorna kopplas samman med de svårigheter som synliggörs i 
resultatet och analysen. I resultatet och analysen kopplar vi de matematiska förmågorna 
till de svårigheter som identifieras och vi anser att svårigheterna har mer eller mindre 
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tydliga kopplingar till en eller ett par förmågor. Resonemangsförmågan är vår 
utgångspunkt i studien eftersom det till stor del är genom resonemangen som elevers 
tankar synliggörs. I Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 
(2011b) står det att resonemangsförmågan innebär att redogöra för ett matematiskt 
innehåll genom att använda sig av relevanta begrepp och metoder samt att den har en 
nära koppling till kommunikationsförmågan. Enligt vår uppfattning bygger 
resonemangsförmågan på ett samspel mellan samtliga matematiska förmågor. Om 
eleverna inte har det matematiska språket som krävs för att redogöra och argumentera 
för sin lösning som resonemangsförmågan innebär är vår uppfattning att det kan bero på 
brister i elevernas kommunikationsförmåga. För att behärska ett matematiskt språk 
behöver eleverna ha förståelse för matematiska begrepp och dess användning vilket 
Häggblom (2013) menar visar på en tydlig koppling mellan kommunikation- och 
begreppsförmågan. När eleverna inte vet hur de ska gå tillväga när de löser en uppgift 
menar vi att det dels kan bero på att de inte vet vilken metod de ska använda sig av men 
också att de ställs inför ett problem som de inte kan lösa. Brister i metodförmågan 
innebär svårigheter för eleven eftersom Häggblom (2013) påpekar att denna förmåga är 
en grundförutsättning för att utveckla sin matematiska kunskap. För att möta ett 
matematiskt problem krävs det enligt Skolverket (2011a) att eleven har förmågan att 
välja en effektiv metod vilket skapar svårigheter när eleverna inte behärskar 
metodförmågan och på grund av detta inte kan förklara sin lösning. För att eleverna ska 
kunna lösa problem kan Pólyas (2004) checklista över hur de ska gå tillväga vid 
problemlösning användas. Sammanfattningsvis är det svårt att fastställa vad bristerna i 
elevernas resonemangsförmåga och svårigheterna beror på eftersom vi precis som 
Häggblom (2013) menar att de matematiska förmågorna är sammankopplade och inte 
kan studeras isolerat från varandra. Det finns flera orsaker till att eleverna inte kan lösa 
en uppgift vilket Lester (1996) beskriver i sina fem faktorer.  
 
Precis som vi nämner i inledningen av denna studie ställer kursplanen i matematik krav 
på att eleverna ska kunna hantera de fem matematiska förmågorna (Skolverket, 2011a). 
I resultatet av vår studie visar det sig att många elever har svårt att sätta ord på sina 
tankar och vi identifierar också områden som verkar skapa svårigheter för eleverna. Om 
det uppstår svårigheter i ett moment kan dessa enligt Bentley och Bentley (2016) 
påverka hur eleven uppfattar kommande moment. För att eleven inte ska arbeta vidare 
med felaktiga uppfattningar är det därför viktigt att ta reda på orsaken till varför dessa 
svårigheter uppstått.  
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
De matematiska förmågorna har en central roll i kursplanen i matematik vilket gör det 
till ett intressant område att undersöka vidare. Vi intresserar oss för om lärare som 
arbetat med läroplaner före Lgr 11 har anpassat och förändrat sin undervisning. I den 
fortsatta forskningen skulle vi vilja utgå från ett lärarperspektiv. Syftet skulle kunna 
vara att ta reda på hur lärare planerar och genomför sin undervisning för att ge eleverna 
förutsättningar att utveckla de matematiska förmågorna. I undersökningen kan 
intervjuer med lärare kombinerat med observation av lektioner vara lämpliga metoder 
för att kunna svara upp till syftet.  
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en undersökning med 
de elever som deltagit i vår studie när de går i årskurs 6. Undersökningen utformas likt 
vår tidigare studie med samma elever för att se om och hur deras tankar och 
uppfattningar kring geometriska figurer har förändrats.  
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7.4 Populärvetenskaplig sammanfattning 
Matematikundervisningen i svensk skola lägger stor fokus på att eleverna inte enbart 
ska veta hur en uppgift kan lösas utan även besitta förmågan att resonera och 
kommunicera matematiskt. Detta ställer höga krav på att läraren ger eleverna rätt 
förutsättningar att nå kursplanens mål och utveckla sin kunskap genom undervisningen. 
Studien syftar till att undersöka hur elevers tankar synliggörs när de samtalar om hur de 
löser matematikuppgifter som handlar om geometriska figurer och om det i dessa 
situationer uppstår några svårigheter.  
 
Underlaget till studien samlas in genom att 38 elever i årskurs 4 gör en diagnos och 
samtalar i grupp om sina lösningar till diagnosens uppgifter. Resultatet av studien 
presenteras i två delar. I den första delen presenteras citat från eleverna som ger 
exempel på hur de resonerar kring uppgifterna. Resultatet av denna del visar att eleverna 
kan göra enkla redogörelser kring de geometriska figurernas namn och utseende men att 
de behöver utveckla sitt abstrakta tänkande. Ett mer abstrakt tänkande innebär att kunna 
dra logiska slutsatser kring företeelser utan att utgå ifrån vad som bara kan uppfattas 
med synen. I den andra delen av resultatet presenteras elevcitat i fyra olika kategorier 
där svårigheter identifieras. Kategorierna berör elevers användning av ett korrekt 
matematiskt språk, osäkerhet i tillvägagångssätt, beskrivningar av geometriska figurer 
samt begrepp.  
 
Studien genomförs utifrån ett intresse att undersöka på vilket sätt elever väljer att 
uttrycka sig kring ett matematiskt innehåll. Avsikten med studien är att vår kunskap 
inom området ska fördjupas samt att studien är till nytta i vår kommande yrkesroll som 
lärare. Vi hoppas även att studien hjälper verksamma lärare att se 
förbättringsmöjligheter i sin undervisning. Tidigare forskning visar att eleverna behöver 
få möjlighet att uttrycka sig muntligt som en naturlig del av undervisningen och läraren 
behöver ta tillvara på elevers resonemang, för att upptäcka och förebygga eventuella 
svårigheter. Vår slutsats är att de elever som deltar i studien har en begränsad förmåga 
att formulera sina tankar muntligt och att svårigheter finns inom området geometri.  
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IV 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Uppmana eleverna att berätta något om vad de arbetar med inom matematiken just nu. 

 

I: Jag/Vi kommer att lyssna på er när ni förklarar hur ni har löst några av uppgifterna ni 

gjorde förra veckan. Ni kommer att få prata fritt och ibland ställer jag/vi någon fråga 

eller ber er förklara lite mer. En av er kommer att få börja berätta om en uppgift och ni 

andra få förklara vidare om det behövs.  Det är viktigt att vi låter alla i gruppen prata till 

punkt och berätta om sina tankar. 

 

I: Vi ska prata om den här uppgiften (visar eleverna en uppgift). Berätta hur du tänkte 
när du löste den. 

 
Exempel på frågor som för samtalet vidare:  

- Varför tror du att det är så? 
- Hur tänkte du? 
- Hur kan man veta det? 
- Hur kan du visa det? 
- Är det sant i alla sammanhang? 
- Finns de andra sätt att tänka?    

 (Häggblom, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

 
Bilaga B Diagnos 
     
1. Skriv namnen på de geometriska figurerna 
 
     
                           
 
    
 
 
 
______________________  _____________________
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  ______________________
   
 
 
 
 
 
 
 
________________________  _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________  ________________________ 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

2. Vilka av formerna i den översta raden behöver du för att bygga föremålen till 
vänster i tabellen? 
Skriv i rätt rutor hur många av figurerna du behöver använda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Skolgården är kvadratisk. Den är 100 meter lång. Malin går runt hela 
skolgården längs kanten. Hur långt går hon?  
Ringa in ditt svar. 
 

a) 100 meter 

b) 200 meter 

c) 400 meter 

d) 10 000 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VII 

4. Susanna har 6 kartongbitar. Vilken av formerna skulle Susanna kunna göra 
om hon använde alla 6 bitarna utan att klippa i dem? Ringa in ditt svar. 

 
 
5. Ringa in alla figurer som är rektanglar. 

 
 
 
6. Sätt ett kryss om påståendet är sant eller falskt. 
 

Påstående Sant Falskt 

En kvadrat har två hörn mer än en triangel.   

En kub och ett rätblock har alltid lika många hörn.   

En cirkel och ett klot är samma sak.   

 
 
7. Du ska konstruera en rektangel. 
Bredden är 4 cm och längden dubbelt så lång. 
Rita din lösning! 
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Bilaga C Information till föräldrar 
Hej! 
Vi heter Ellen Olsson och Sofia Andersson och vi går sista året på lärarutbildningen på 
Linnéuniversitetet med inriktning grundskola år 4-6, verksamhetsintegrerad profil. Vi 
skriver ett självständigt arbete i matematikdidaktik och gör nu en studie som handlar om 
matematiska förmågor. Syftet med studien är att ta reda på hur eleverna formulerar sin 
förståelse inom det matematiska området geometri. 
                                                          
För att samla in underlag till studien behöver vi göra en diagnos som sedan blir underlag 
till gruppintervjuer. I gruppintervjuerna kommer eleverna att få samtala om olika 
uppgifter från diagnosen tillsammans med oss. Intervjuerna kommer att spelas in med 
ljud för att sedan transkriberas. Det är enbart vi som kommer ha tillgång till det 
insamlade materialet och resultatet av undersökningen kommer bara att presenteras, 
sammanställas och användas i vår studie. Varken elevernas namn eller skola kommer att 
nämnas vilket gör studien helt anonym. 
                                                          
Eftersom eleverna är minderåriga behöver vi både elevens och vårdnadshavarens 
samtycke. Vänligen kryssa i ”Ja” eller ”Nej” i rutorna nedan för att ge ert eventuella 
samtycke för undersökningen. 
  
Har ni några frågor eller funderingar hör gärna av er till oss eller till vår handledare. 
Med vänliga hälsningar 
  
Sofia Andersson: sa222ui@student.lnu.se , Ellen Olsson: eo222cw@student.lnu.se 

Tack på förhand! 
_______________________________________________________ 
          
Handledare: Berit Roos Johansson , Mail: Berit.roos-johansson@lnu.se 

                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
Ja, mitt barn får delta i undersökningen      o 
  
Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen   o 
  
  
Elevens namn:___________________________________________________ 
  
Vårdnadshavarens underskrift:______________________________________ 
                                                          
Vänligen ta med lappen tillbaka till skolan snarast.                         


