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Abstract 
Den här studien syftade till att undersöka hur undervisning med respektive utan konkret material 

kan påverka vad elever i årskurs 2 kan lära sig om rektanglar, kvadrater och trianglar. För att 

besvara ovanstående syfte har Learning Study varit en inspirationskälla för genomförandet av 

den här studien. Studien har genomförts i årskurs 2 där 18 elever delades in i två grupper, 

elevgrupp A och elevgrupp B. I varje grupp har tre moment genomförts: förtest, lektion och 

eftertest. Lektionerna hade samma syfte och innehåll, med den skillnaden att konkret material 

endast skulle användas i en av dem.  

Utifrån resultatet av eftertestet visar det sig att många elever i båda grupperna har utvecklat sina 

kunskaper att särskilja rektanglar, kvadrater och trianglar. Men när det gäller elevernas 

kompetens att använda begrepp och beskriva egenskaper hos dessa figurer så visar det sig att 

lektionen med konkret material har gett bättre resultat. Dock är det några elever i båda grupperna 

som inte uppvisat någon förbättring efter lektionerna.   

 

Nyckelord: laborativa material, laborativt arbetssätt, manipulatives, geometri och van Hiele- 

nivåerna. 
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1 Inledning  

Skolverket (2012, s. 97) drar slutsatser, utifrån resultatet av den internationella TIMSS 

undersökningen, att läroboken till en stor del används som ett basmaterial i 

matematikundervisningen. Skolverket (2012, s. 98) misstänker dessutom att läroboken i 

matematik även styr undervisningens innehåll, i stället för att använda de övriga läromedlen. För 

att väcka elevernas intresse och öka deras förståelse av den abstrakta matematiken bör 

undervisningen sättas in i en vardagsnära kontext (Skolverket 2012, s. 102). I Skolverket (2011, 

s. 55) står det att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 

tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket 2011, s. 55). I 

slutet av årskurs 3 ska eleverna kunna ”beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler 

och konkret material eller bilder” (Skolverket 2011, s. 60).  

I en tidigare litteraturstudie undersökte jag hur olika forskare och författare beskriver hur 

användningen av konkret material kan påverka elevers lärande i matematik. Resultatet från den 

litteraturstudien visade att konkret material antingen kan underlätta eller försvåra elevers lärande 

beroende på hur det används. För att få positiva resultat bör arbete med konkret material 

organiseras, vilket åligger lärarens ansvar (Swan och Marshall 2010, s. 16). Under arbetet med 

litteraturstudien hittades en studie som undersökte hur tangrams aktiviteter 
1
 integrerade med van 

Hiele- nivåerna 
2
 kan påverka elevers lärande (Siew och Chong 2014). Resultatet av denna studie 

visar att arbete enligt van Hiele- nivåerna baserat på tangrams aktiviteter gynnar elevers 

kreativitet (Siew och Chong 2014, s.75). Det finns dock få studier som tar upp arbete med 

konkret material i geometriundervisningen i grundskolans tidigare år. Min nyfikenhet för att 

själv se hur elevernas lärande med respektive utan konkret material ser ut har växt fram för att 

själv undersöka detta i det här examenarbetet.  

I min VFU- skola är flera material tillgängliga i klassrummen. Materialen används på olika sätt 

beroende på undervisningsinnehållet. Under de två senaste verksamhetsförlagda 

utbildningsperioderna har jag deltagit i lektioner där läraren (min handledare) ofta använt sig av 

konkreta material i sin undervisning. Mina personliga erfarenheter från matematiklektionerna 

under dessa VFU- perioder var att eleverna visade stort intresse då läraren använde sig av 

konkret material. Eleverna fick också utrymme att arbeta med aktiviteter och använda sig av 

konkret material. Frågor som väcktes i samband med detta var exempelvis: Vad kan en 

kombination av olika material erbjuda eleverna i matematiken? Vilka material är lämpliga att 

användas i årskurserna F-3? Hur kan konkret material integreras i geometriundervisningen? Min 

                                                           
1  Tangram är ett pussel som består av sju bitar. Bitarna har bestämda geometriska former: fem trianglar med räta 

vinklar, en kvadrat och en parallellogram. Dessa bitar kan läggas ihop på olika sätt för att forma olika figurer 

(Wikipedia 2017a).  

vinklar, en kvadrat och en parallellogram. Dessa bitar kan läggas ihop på olika sätt för att forma olika figurer 

(Wikipedia 2017a). 
2
 Van Hiele- nivåerna är “teorier för elevers tänkande i geometri” (Hedrén 2010, s. 27). 
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förhoppning är att genom det här examenarbetet få ytterligare kunskaper om hur konkret material 

kan påverka elevers lärande i geometri.  

Genom den här studien kommer jag därför att undersöka hur en undervisning med respektive 

utan konkret material kan påverka elevers lärande i geometri.  

2 Bakgrund  

Det här kapitlet inleds med definitionen av begreppet konkret material. Därefter beskrivs hur 

olika forskare förhåller sig till konkret materials påverkan i matematikundervisningen. Vidare 

beskrivs också hur materialen kan användas för att det ska bidra till att öka elevers 

kunskapsutveckling i geometri.    

2.1 Vad är konkret material? 

Konkreta eller fysiska material är begrepp som ingår i det stora begreppet laborativa material. 

För att få reda på vad konkret material kan innebära så är det av vikt att beskriva hur begreppet 

laborativa material definieras i litteratur och forskning. Laborativa material kan antingen vara 

konkreta material eller digitala material (Rystedt och Trygg 2010, s. 6). I det här examenarbetet 

är fokus endast mot konkret material.  

I det här avsnittet återges hur laborativa matematikmaterial, eller som det kallas i engelskspråkig 

forskning ”manipulatives”, beskrivs enligt forskning. Definitionerna citeras för att undvika att 

några nyanser ska förloras eller missuppfattas. 

Rystedt och Trygg (2010, s. 9) beskriver laborativa material som ”fysiska och konkreta, vilka är 

möjliga att hantera, manipulera, ta på, flytta, undersöka, etc” (Rystedt och Trygg 2010, s. 9). En 

liknande definition beskrivs av Moyer (2001, s. 176) som menar att “manipulative materials” är 

“objects designed to represent explicity and concretely mathematical ideas that are abstract. They 

have both visual and tactile appeal and can be manipulated by learners through hands-on 

experiences” (Moyer 2001, s. 176). Även Boggan, Harper och Whitmire (2010, s. 2) menar att 

“manipulatives” kan vara i olika former och kan definieras som “physical objects that are used as 

teaching tools to engage students in the hands-on learning of mathematics” (Boggan et al 2010, 

s. 2). Swan och Marshall (2010, s. 14) beskriver också definitionen av “mathematics 

manipulative material” som “an object that can be handled by an individual in a sensory manner 

during which conscious and unconscious mathematical thinking will be fostered” (Swan och 

Marshall 2010, s. 14).  

Definitionerna är relativt samstämmiga. Enligt samtliga definitioner kan konkret material vara i 

olika former. De kan köpas, tas hemifrån eller tillverkas av lärare eller elever (Boggan et al 2010, 

s. 2). Bra konkret material är, enligt Boggan et al (2010, s. 3), de material som kan fungera som 

en brygga i gapet mellan informell matematik och formell matematik. Konkret material bör 

användas i ändamålsenliga och meningsfulla sammanhang för att de ska vara till nytta för elevers 

lärande (Rystedt och Trygg 2010, s. 23). Författarna menar då att sambandet mellan materialet 



3 
 

som används och den abstrakta matematiken som presenteras bör vara tydligt för eleverna. Detta 

för att undvika att eleverna får missuppfattningar i matematiken (Rystedt och Trygg 2010, s. 23).  

2.2 Konkret materials påverkan i matematikundervisningen 

Konkret material är, enligt Boggan et al (2010, s. 5), ”objects to think with”. Med hjälp av 

konkret material kan eleverna förstå kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta på ett 

enkelt sätt (Boggan et al 2010, s. 4). Boggan el al (2010, s. 4) menar att ”the effective use of 

manipulatives can help students connect ideas and integrate their knowledge so that they gain a 

deep understanding of mathematical concepts” (Boggan et al 2010, s. 3-4). Användning av 

konkret material kan främja ett matematiskt tänkande och utveckla förståelsen av olika 

matematiska begrepp (Boggan et al 2010, s. 2). När elever arbetar med konkret material ges de 

möjligheter att uttrycka sina tankar och även att reflektera över sina erfarenheter. Detta kan öka 

deras självförtroende att använda matematiken i olika sammanhang (Boggan et al 2010, s. 4).  

Genom en refereegranskad studie kommer Swan och Marshall (2010, s. 15) fram till att arbete 

med konkret material kan öka elevers intresse för matematik, vilket i sin tur positivt kan påverka 

deras lärande (Swan och Marshall 2010, s. 15). Men det är viktigt att läraren vägleder och 

organiserar arbetet med konkret material. Författarna menar då att en upprepad användning av 

samma material riskerar att eleverna får med sig missuppfattningar i matematiken (Swan och 

Marshall 2010, s. 16). De föreslår därför att i varje klassrum bör det finnas relevant material som 

med fördel kan användas i några veckor. Därefter flyttas materialen till andra klassrum för att 

alla elever ska få möjlighet att ta nytta av dem. På detta sätt får eleverna pröva arbeta med olika 

material (Swan och Marshall 2010, s. 16).  

Lärarens sätt att använda materialen i matematikundervisningen är betydelsefull för ett 

framgångsrikt lärande (Boggan et al 2010, s. 3). Författarna menar att “teachers need to know 

when, why, and how to use manipulatives effectively in the classroom as well as opportunities to 

observe, first-hand, the impact of allowing learning through exploration with concrete objects” 

(Boggan et al 2010, s. 4). Gällande valet av det konkreta materialet i matematikundervisningen 

bör elevernas förutsättningar tas i beaktande. Det är också av vikt att valet av materialen 

anpassas efter undervisningens syfte och innehåll (Boggan et al 2010, s. 3). 

Rystedt och Trygg (2010, s. 23) menar att lärans roll att tydliggöra relationen mellan materialet 

och det matematiska begreppet är en viktig faktor för att eleverna ska förstå den matematik som 

symboliseras. Uttal, O’Doherty, Newland, Hand, och DeLoache (2009, s. 156) beskriver ett 

bekymmer gällande användandet av konkret material i matematikundervisningen. Författarna 

menar då att ”manipulations that lead children to focus on the object properties may actually 

make it harder for them to focus on what the symbols represent. Conversely, decreasing 

children’s attention to the objects properties can make it easier for them to establish a link 

between concrete and symbolic” (Uttal et al 2009, s. 156). Att välja och använda lämpliga 

material är en viktig faktor för att kunna bygga bron mellan abstrakt och konkret (Uttal et al 

2009, s. 156). Om eleverna endast fokuserar på materialens fysiska egenskaper kan deras 

förståelse av den matematik som presenteras påverkas negativt (Boggan et al 2010, s. 4). 
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2.3 Geometri 

Inom matematiken är geometri ett övergripande område som behandlar ”rummets natur, form 

och storlek samt egenskaper hos geometriska figurer och kroppar” (Skolverket 2014, s. 7). 

Geometrin som studeras i skolans matematikundervisning handlar om att känna igen olika 

geometriska figurer och även egenskaper hos dessa figurer. För att eleverna vidare ska kunna 

utveckla sina kunskaper i geometri så bör de lära sig olika geometriska begrepp, såsom sidor, 

hörn och vinklar (Skolverket 2014, s. 7).  

Geometri är ett matematiskt innehåll som har ett eget centralt innehåll i grundskolans läroplan 

(Skolverket 2011). Geometriundervisningen i årskurs 1-3 ska bland annat innehålla 

”grundläggande geometriska objekt” och ”egenskaper hos dessa objekt” (Skolverket 2011, s. 56). 

Geometriundervisningen ska också ta upp ”vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts 

läge i rummet” (Skolverket 2011, s. 57). I slutet av årskurs 3 ska eleverna kunna ”använda 

grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts 

egenskaper, läge och inbördes relationer” (Skolverket 2011, s. 60). Eleven ska också kunna 

”avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt” (Skolverket 2011, s. 

60). 

Elever i tidiga årskurser kan ha svårt att skilja mellan olika geometriska figurer, eller att se olika 

varianter av en geometrisk figur. Eleverna kan också ha svårt att rita och beskriva geometriska 

figurer eller att skilja mellan symmetriska och ej symmetriska figurer (Emanuelsson 2010, s. 47). 

I tidiga skolåldrar kan eleverna ännu inte ha lärt sig begrepp för att kunna beskriva geometriska 

figurer (Emanuelsson 2010, s. 47). Löwing (2011, s. 25) poängterar därför vikten av att barn får 

hjälp för att kunna lära sig namn på olika delar av en geometrisk figur, och även begrepp för att 

kunna beskriva relationer mellan olika delar av en geometrisk figur. För att kunna bygga upp 

grundläggande geometriska begrepp hos eleverna är det viktigt att det ges möjligheter till 

undersökningar, laborationer och spel (Emanuelsson 2010, s. 47).  

2.4 Laborativt arbetssätt i geometri 

Emanuelsson (2010, s. 47-48) beskriver ett arbetsområde i geometriundervisningen, där 

användning av konkret material ingår. I detta arbetsområde, som kallas för laborativa arbetssätt, 

bygger eleverna upp grundläggande geometriska begrepp genom t.ex. undersökningar, 

laborationer eller användning av spel och lek. Laborativa arbetssätt hjälper eleverna att utveckla 

sina erfarenheter för att kunna beskriva geometriska objekt med hjälp av konkret material, såsom 

logiska block 
3
 eller kaplastavar 

4
(Emanuelsson 2010, s. 47-48). Emanuelsson (2010, s. 47-48) 

beskriver vidare hur laborativt arbetssätt med hjälp av konkret material är viktigt för att bygga 

upp grundläggande geometriska begrepp. Även Malmer (2002, s. 92) menar att i laborativa 

arbetssätt arbetar eleverna med hand och öga i kombination med att reflektera över det som ses 

och görs, vilket kan ge större möjlighet till begreppsbildning (Malmer 2002, s. 92). Malmer 

                                                           
3
 Logiska block ”består av 48 olika block, som skiljer sig åt i fyra olika egenskaper: form (kvadrat, rektangel, cirkel, 

triangel); färg (röd, blå, gul); storlek (liten, stor) och tjocklek (tunn, tjock)” (Malmer 2002, s. 95). 
4
 Kaplastavar är ”en byggleksak i form av identiska rektangulära träklossar” (Wikipedia 2017b). 
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(2002, s. 183) illustrerar hur viktigt laborativt arbetssätt är i geometriundervisningen. Författaren 

menar då att i tidig ålder kan eleverna iaktta geometriska former men de behöver hjälp för att 

kunna sortera vad de ser och gör, vilket kallas för den spatiala förmågan (Malmer 2002, s. 183). 

Eleverna bör därför tillägna sig nödvändiga språkliga utryck för att kunna utveckla den spatiala 

förmågan (Malmer 2002, s. 183). 

Laborativt arbetssätt med hjälp av konkret material kan hjälpa eleverna att ”sortera, kategorisera 

och jämföra figurer med avseende på olika egenskaper t.ex. form, färg, sidors längder och 

områdens areor” (Emanuelsson 2010, s. 47). Genom att arbeta med konkret material utvecklar 

eleverna sina kunskaper att känna igen och beskriva olika geometriska figurer (Emanuelsson 

2010, s. 47). 

2.5 Hur kan konkret material användas i geometriundervisningen? 

För att utveckla elevernas rumsuppfattning och hjälpa dem att studera den abstrakta geometrin så 

bör de arbeta med aktiviteter i vilka konkret material används (Clements och Battista 1986, s. 

29). Clements och Battista (1986, s. 29) beskriver tre steg för att illustrera hur konkret material 

kan användas i geometriundervisningen. I det första steget bör eleverna delta i aktiviteter i vilka 

de får möjlighet att förstå hur det konkreta kan kopplas till det abstrakta. Användning av konkret 

material är en viktig del i aktiviteterna. För att kunna undersöka den fysiska världen bör eleverna 

använda konkreta material både i och utanför klassrummet. Genom att arbeta med aktiviteter lär 

eleverna sig nya namn, definitioner och symboler av olika geometriska objekt (Clements och 

Battista 1986, s. 29). I det andra steget utvecklar eleverna den spatiala förmågan, vilket innebär 

att utveckla språkliga uttryck för att kunna beskriva det som ses och görs (Clements och Battista 

1986, s. 29). Den spatiala förmågan ligger till grund för att utveckla ett geometriskt tänkande. 

Det tredje steget handlar om arbete med konkret material integrerat med problemlösning 

(Clements och Battista 1986, s. 29). För att kunna genomföra arbete enligt dessa tre steg så är det 

viktigt att tillhandahålla olika konkreta material (Clements och Battista 1986, s. 29).     

2.6 Van Hiele- nivåerna 

I boken, Structure And Insight. A Theory of Mathematics Education, framför Pierre van Hiele 

idéer om hur elevers tänkande i geometri utvecklas. Van Hiele (1986, s. 40) menar att elevers 

lärande i geometri kan ske i fem nivåer. Rolf Hedrén beskriver, i boken Geometri och statistik, 

dessa nivåer och beskriver även de faser som van Hiele föreslog för att utveckla elevers 

kunskaper från en nivå till nästa nivå (Hedrén 2010). Det är av vikt att tydligt beskriva van 

Hiele- nivåerna eftersom en stor del av genomförandet av den här studien bygger på dessa 

nivåer. I det här arbetet kommer det att fokuseras på van Hieles första tre nivåer. Här kommer en 

beskrivning av vad nivåerna handlar om: 

 Igenkänning (rumsligt tänkande). På den första nivån känner eleverna igen geometriska 

figurer som en helhet. Men de är inte medvetna om egenskaper hos figurerna (Hedrén 

2010, s. 28; Malmer 2002, s. 184).   
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 Analys (geometriskt rumsligt tänkande). Eleverna lär sig på denna nivå egenskaper hos 

geometriska figurer. De vet t.ex. att motstående sidor i en rektangel är parallella men de 

kan inte se sambandet mellan rektanglar och kvadrater (Hedrén 2010, s. 28; Malmer 

2002, s. 184).  

 Abstraktion (matematiskt rumsligt tänkande). Här kan eleverna se sambandet mellan 

geometriska figurer. På den nivån vet eleverna att t.ex. alla kvadrater är rektanglar men 

inte vice versa (Hedrén 2010, s. 28; Malmer 2002, s. 184).   

 Deduktion. Eleverna kan på den nivån förstå betydelsen av deduktion, vilket innebär ett 

logiskt matematiskt tänkande. På den nivån förstår eleverna betydelsen av att använda 

satser och bevis (axiom) i geometrin (Hedrén 2010, s. 28; Malmer 2002, s. 184).  

 Stringens. På den sista nivån kan eleverna utveckla teorier eller bevis i geometrin utan att 

använda konkreta material (Hedrén 2010, s. 28; Malmer 2002, s. 184).  

Hedrén (2010, s. 29) illustrerar hur elevernas kunskaper om geometriska figurer utvecklas från 

en nivå till nästa nivå. I nivåerna kan utsagan ”Denna figur är en romb” förstås på olika sätt 

(Hedrén 2010, s. 29). En elev på den första nivån har lärt sig att figuren ska benämnas en romb. 

En elev på den andra nivån är medveten om att t.ex. en romb har fyra lika långa sidor eller en 

romb har fyra hörn. På den tredje nivån förstår eleven samband mellan olika geometriska figurer. 

Eleven kan då förstå att en kvadrat också har fyra hörn och fyra lika långa sidor (Hedrén 2010, s. 

29).  

Eleverna kan befinna sig på olika nivåer i sin kunskapsutveckling i geometri. Det kan varieras 

från att endast ge namn till en del föremål i omgivningen, till att bevisa satser och samband 

mellan geometriska figurer med hjälp av axiom 
5
 (Hedrén 2010, s. 27).   

För att kunna hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper från en nivå till nästa nivå föreslår van 

Hiele dessa fem faser:   

 Observation/ information: Här får eleverna information om det som ska undersökas. 

Eleverna får också observera och ställa frågor då läraren hjälper dem att bygga upp det 

ordförråd som behövs i denna fas (Hedrén 2010, s. 32). 

 Vägledd undersökning: I den fasen får eleverna arbeta med aktiviteter. De vet hur 

undervisningen kommer att gå till och vad som är specifikt på den nivån (Hedrén 2010, s. 

32).  

 Förklaring: Denna fas handlar om reflektioner över vad eleverna lärt sig genom 

observationerna och arbetet med aktiviteterna. Lärarens uppgift är då att hjälpa eleverna 

att använda ett korrekt språk för att kunna beskriva samband mellan olika geometriska 

figurer (Hedrén 2010, s. 32). 

 Fri undersökning: I denna fas får eleverna arbeta med komplicerade uppgifter som kan 

lösas på olika sätt (Hedrén 2010, s. 32). 

                                                           
5
 Axiom innebär ”definitioner och tidigare bevisade satser” (Hedrén 2010, s. 27). 
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 Sammanfattning: Här sammanfattar eleverna vad de lärt sig under hela 

inlärningsprocessen (Hedrén 2010, s. 32).  

I faserna är det viktigt att tillhandahålla olika konkreta material. Diskussion är också en viktig 

del i faserna. Läraren bör uppmuntra eleverna att tänka och reflektera över det de gör under 

arbetet (Hedrén 2010, s. 34).    

I den här studien kommer endast tre geometriska figurer att ingå i undersökningen: rektangel, 

kvadrat och triangel. Nedan följer en beskrivning av dessa tre figurer: 

Rektangel: En rektangel är en fyrhörning 
6
 med fyra räta vinklar. Motstående sidorna i en 

rektangel är av samma längd (Kiselman och Mouwitz 2008, s. 207; Löwing 2011, s. 192).  

Kvadrat: En kvadrat är en månghörning med fyra sidor som är lika långa, eller en rektangel med 

två närliggande lika långa sidor. I en kvadrat är alla vinklar räta (Kiselman och Mouwitz 2008, s. 

208; Löwing 2011, s. 190). 

Triangel: En triangel är en månghörning som innehåller tre hörn och tre sidor (Kiselman och 

Mouwitz 2008, s. 205; Löwing 2011, s. 194).  

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur undervisning med respektive utan konkret material kan 

påverka vad elever i årskurs 2 kan lära sig om rektanglar, kvadrater och trianglar. Syftet har 

konkretiserats i följande två frågeställningar: 

 Hur påverkas elevers kunskaper i geometri av en enda lektion med respektive utan 

konkret material, som i båda fall planeras utifrån van Hieles faser?  

 Vilka kunskaper visar elever i årskurs 2 i relation till några specifika aspekter gällande 

rektanglar, kvadrater och trianglar? 

 

 

4 Metod 

I det här kapitlet beskrivs tillvägagångsättet för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Nedan följer hur arbetet har genomförts, hur insamlade data har analyserats och hur 

forskningsetiska principer har tagits i beaktande i den här studien.  

4.1 Learning Study  

Den här studien kommer att ske med inspiration från Learning study. Learning study är en metod 

för forskning i vilken aspekter som är kritiska för att eleverna ska få möjlighet att förstå ett 

lärandeobjekt presenteras (Holmqvist 2006, s. 13). Med lärandeobjekt menas ”de områden för 

                                                           
6
 En fyrhörning är en geometrisk figur som innehåller fyra hörn (Wikipedia 2017c).  
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lärande som undervisningssituationen syftar till att utveckla” (Holmqvist 2006, s. 21). Learning 

study börjar med att en lärargrupp träffas vid flera tillfällen för att välja ett lärandeobjekt. När 

lärargruppen som ska genomföra Learning study valt lärandeobjekt ska en kartläggning av 

elevernas kunskaper genomföras. Genom kartläggningen kan kritiska aspekter av lärandeobjektet 

analyseras, vilket innebär att avgöra vilka svårigheter eleverna har gällande det utvalda 

lärandeobjektet. Lärandeobjektet avgränsas i och med att kritiska aspekter för lärandeobjektet 

analyseras. Resultatet av kartläggningen används för att lärarna ska förstå vad som krävs för att 

lära det valda lärandeobjektet (Gustavsson och Wernberg 2006, s. 45-46). Därefter planeras en 

lektion som bör grunda sig på en teori om lärande. Den planerade lektionen genomförs i en 

elevgrupp. Under lektionen ska undervisningen fokusera på det bestämda lärandeobjektet. 

Därefter analyseras lektionen. Analysen kan bestå av en ny kartläggning och observationer från 

lektionen. Resultatet av analysen av kartläggningen ligger till grund för att planera en ny lektion 

som ska genomförs i en ny elevgrupp. En kartläggning måste också göras innan den andra 

lektionen genomförs i den nya gruppen. Den andra lektionen planeras för att ge eleverna ännu 

bättre möjligheter att förstå lärandeobjektet. Därefter görs en ny kartläggning och analys. 

Resultatet av analysen används för att planera en ny lektion (Gustavsson och Wernberg 2006, s. 

46-47). Antalet genomförda lektioner i en Learning study-cykel varierar. Det kan t.ex. bestå av 

två eller tre lektioner (Gustavsson och Wernberg 2006, s. 48). Slutligen bör Learning study- 

cykeln sammanfattas och dokumenteras skriftligt (Gustavsson och Wernberg 2006, s. 48).  

Nedan följer en kort sammanfattning av varje steg i en Learning study- cykel:  

 Val av avgränsat lärandeobjekt. 

 Kartläggning av elevers förkunskaper för att kunna analysera kritiska aspekter av 

lärandeobjektet. 

 Planering av en lektion utifrån en teori för lärande. 

 Genomförande av lektionen i en elevgrupp. 

 Analys av lektionen. Detta sker genom att göra en ny kartläggning för elevers kunskaper. 

 Utifrån resultatet av analysen planeras en ny lektion som ska genomföras i en ny grupp, 

elevgrupp B. 

 Kartläggning av elevers förkunskaper. 

 Genomförande av den andra lektionen i elevgrupp B. 

 Resultatet analyseras genom att göra en ny kartläggning i elevgrupp B. 

 Planering av den tredje lektionen som ska genomföras i en ny elevgrupp, elevgrupp C. 

 Genomförande av den tredje lektionen i elevgrupp C.  

 Analys av resultatet. Detta sker precis som det skett efter den första lektionen och den 

andra lektionen (Gustavsson och Wernberg 2006, s. 46-47) 

4.2 Forskningsetiska principer  

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) presenteras fyra huvudkrav som bör tas i 

beaktande vid forskning. Det första kravet är informationskravet. Detta innebär att forskaren har 
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ansvar att informera deltagarna vad syftet är med undersökningen och vad deras roll är i studien. 

Forskaren ska, genom t.ex. ett informantbrev, informera deltagarna att deras delaktighet i studien 

är frivilligt och de får avbryta deltagandet när som helst (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I 

informantbrevet beskrivs undersökningens syfte, deltagarnas uppgift och även elevernas 

frivilliga deltagande i studien (se bilaga 1). Det framkommer också att deltagaren när som helst 

kan avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Det andra kravet är samtyckesverkan. Detta 

innebär att forskaren ska inhämta deltagares samtycke att hen själv har bestämt sitt deltagande i 

undersökningen. Om deltagarna är elever under 15 år måste föräldrarna lämna sitt samtycke att 

sina barn får delta i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). I den här studien är deltagarna elever i 

årskurs 2, vilket innebär att föräldrarnas samtycke behöver inhämtas för att eleverna ska delta i 

studien. Informantbrevet skickades därför till elevernas föräldrar/vårdnadshavare och endast de 

barn vars sina föräldrar accepterade att de får vara med i studien deltog i undersökningen. Det 

tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att personuppgifterna är anonyma och 

obehöriga får inte ta del av dessa uppgifter (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). I informantbrevet 

framkommer det att alla som deltar i undersökningen och även skolans namn är garanterade 

anonymitet (se bilaga 1). Det sista kravet är nyttjandekravet. Detta innebär att insamlade 

uppgifter endast får användas för forskningsändamål, dvs. att uppgifter om deltagarna inte får 

användas för icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). I informantbrevet beskrivs 

det att insamlade materialet ska förstöras då uppsatsen blir godkänd (se bilaga 1).  

4.3 Hur kommer studien att genomföras? 

Den här studien kommer att genomföras med inspiration från Learning study. Metoden kommer 

att användas med 18 elever i årskurs 2. Eleverna delas slumpmässigt in i två grupper, elevgrupp 

A och elevgrupp B. Varje elevgrupp kommer att bestå av 9 elever. Genomförandet av 

undersökningen börjar med ett test i både elevgrupp A och elevgrupp B. Syftet med det här 

testet, som kallas för förtestet, är att få reda på elevernas kunskaper i geometri. Resultatet av 

förtestet analyseras med hjälp av van Hiele-nivåerna som beskrivits i bakgrunden, se avsnitt 2.6.  

Utifrån resultatet av förtestet från elevgrupp A planeras en lektion som genomförs med 

elevgrupp A. Denna lektion kommer att kallas för lektion A. Resultatet av lektionerna antecknas 

och analyseras därefter utifrån Lamperts modell (se avsnitt 4.4). Analysen kommer att omfatta 

elevernas arbete med ämnet under varje lektion. Därefter görs ett nytt test (eftertestet) i 

elevgrupp A för att se hur elevernas kunskaper ser ut efter den genomförda lektionen. 

En ny lektion planeras och genomförs i elevgrupp B. Denna lektion kommer att kallas för lektion 

B. Lektionen analyseras utifrån hur eleverna arbetar med ämnet i varje moment under lektionen. 

Därefter görs också test i elevgrupp B. I den här studien kommer samma test att användas före 

och efter lektionerna, dvs. att förtestet och eftertestet innehåller precis samma frågor. Detta 

gjordes medvetet för att lättare kunna se hur elevernas kunskaper skulle se ut före och efter 

lektionerna. 

Van Hieles faser har använts som utgångspunkt för att planera lektionerna. Både lektion A och 

lektion B kommer att innehålla fyra moment. Det första momentet är att ge eleverna information 
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om det som ska undersökas. De får också hjälp för att ta till sig det ordförråd som behövs för att 

kunna känna igen geometriska figurer. Detta moment utgår från den första fasen observation/ 

information (Hedrén 2010, s. 32). Det andra momentet handlar om egenskaper hos rektanglar, 

kvadrater och trianglar, dvs. vad det är som kännetecknar en rektangel, en kvadrat och en 

triangel. Här används olika begrepp, såsom hörn, motstående sidor, närliggande sidor, etc., för att 

beskriva egenskaper hos geometriska former. Planeringen av detta moment utgår från både den 

första fasen observation/ information och den andra fasen vägledd undersökning (Hedrén 2010, 

s. 32). I det tredje momentet får eleverna arbeta med en aktivitet. Här tillfrågas eleverna att välja 

och beskriva föremål. I lektion A väljer eleverna föremål som kan ses i det vardagliga livet, 

medan i lektion B får eleverna känna på konkreta föremål och beskriva dem. Det här momentet 

utgår från den andra fasen vägledd undersökning (Hedrén 2010, s. 32). Lektionerna avslutas med 

det sista momentet som handlar om diskussion och reflektion över det eleverna lärt sig under 

momenten, vilket är planerad utifrån den tredje fasen förklaring (Hedrén 2010, s. 32).   

Resultatet av både den första lektionen och den andra lektionen jämförs för att se hur elevernas 

kunskaper utvecklas utifrån olika sätt att arbeta med geometri utifrån van Hiele nivåerna.  

Nedan beskrivs hur urvalet av informanter har skett. Det beskrivs också hur förtestet, lektionerna 

och eftertestet har planerats och genomförts.  

4.3.1 Urvalsgruppen  

För att genomföra en studie är det viktigt att en population bestäms, vilket innebär den grupp 

som ska ingå i en studie (Eliasson 2010, s. 45). I den här studien har urvalet av informanter skett 

med kriteriet att eleverna inte skulle vara helt okända för mig. Detta för att undvika de 

svårigheter som kan uppstå vid genomförandet av testen och lektionerna. Studien har genomförts 

i en grundskola där rektorn och lärare i årskurs 2 kontaktades via mail. Efter att rektorn och två 

lärare i årskurs 2 gett sitt godkännande fick alla elever i årskurs 2 ett informantbrev (se bilaga 1). 

Eftersom alla elever är under 15 år så behövdes föräldrarnas samtycke att sina barn skulle få 

delta i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Endast föräldrar till 18 elever accepterade att sina 

barn skulle få vara med i undersökningen.   

4.3.2 Planering av förtestet  

Förtestet kommer att göras en vecka innan lektionerna. Eleverna kommer att få information om 

examenarbetet och vad vi ska göra under studien.  

Förtestet planerades utifrån van Hieles första tre nivåer: igenkänning, analys och abstraktion (se 

bilaga 2). Första frågan (att skriva vad olika geometriska figurer heter) utgår från den första 

nivån igenkänning, i vilken eleverna bör kunna känna igen geometriska figurer. Den andra 

frågan (att rita en rektangel, en kvadrat och en triangel) är planerad utifrån nivå 1 och 2, 

igenkänning och analys. För att eleverna ska kunna rita geometriska figurer behöver de känna 

igen figurerna och även vissa kunskaper hos dessa figurer, t.ex. antalet hörn och sidor i en 

geometrisk figur. Nästa fråga (att rita en geometrisk figur med hjälp av andra geometriska 

figurer) utgår från den tredje nivån abstraktion. Detta innebär att eleven är medveten om att en 
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geometrisk figur kan formas med hjälp av andra geometriska figurer, dvs. att eleven kan se 

samband mellan olika geometriska figurer. Den fjärde frågan (att namnge geometriska figurer 

med hjälp av beskrivningar eller att ge ett annat namn på en geometrisk figur) är planerad utifrån 

van Hieles andra och tredje nivå analys och abstraktion. Att kunna namnge geometriska figurer 

utifrån vissa egenskaper innebär att eleven är medveten om figurernas egenskaper och även kan 

se samband mellan figurerna.  

4.3.3 Planering av den första lektionen  

I det här examenarbetet betraktas beskrivning av egenskaper hos rektanglar, kvadrater och 

trianglar ett avgränsat lärandeobjekt. Vad menas med lärandeobjekt har beskrivits i avsnitt 4.1. 

Utifrån förtestet har det visat sig att eleverna vet hur en rektangel, en kvadrat och en triangel ser 

ut, men de har svårt att beskriva vilka egenskaper dessa figurer har. Därför har syftet med den 

här lektionen varit att utveckla elevernas kunskaper att beskriva egenskaper hos dessa 

geometriska figurer. Eleverna behöver t.ex. lära sig hur många hörn och sidor en rektangel eller 

en triangel har, eller hur närliggande sidor i en kvadrat och i en rektangel ser ut. Detta är det som 

van Hiele tog upp på den andra nivån, analys (Hedrén 2010, s. 28). För att kunna beskriva 

egenskaper hos geometriska figurer behöver eleverna förstå innebörden av fler begrepp inom 

geometrin, t.ex. hörn, trehörning, fyrhörning, fyrsidig, motstående sidor, etc.  

Den här lektionen kommer att genomföras i elevgrupp A. Lektionen innehåller fyra moment som 

har planerats med inspiration från van Hieles faser, beskrivna i avsnitt 2.6. I van Hieles faser är 

användning av konkret material en viktig faktor för att eleverna ska ta till sig kunskaper. Men för 

att få reda på vad en undervisning med respektive utan konkret material kan erbjuda eleverna så 

har det planerats att konkret material endast ska användas i en av lektionerna.  

I lektionen är det första momentet att presentera ord och begrepp som kan användas för att 

beskriva egenskaper eller samband mellan geometriska figurer. På van Hieles första nivå bör 

eleverna ta till sig det ordförråd som behövs på denna nivå (Hedrén 2010, s. 32). I det här 

momentet kommer jag att rita en rektangel, en kvadrat och en triangel på tavlan. Därefter ställer 

jag frågor, t.ex. vad de olika formerna heter och vad skillnaden är mellan dem. Här får eleverna 

utrymme att utrycka sina tankar, ställa frågor och svara på frågor. Det här momentet är planerat 

med utgångspunkt från van Hieles första fas observation/ information (Hedrén 2010, s. 32), 

vilken har beskrivits i avsnitt 2.6.   

I det andra momentet beskrivs vad det är som kännetecknar en rektangel, en kvadrat och en 

triangel. I detta moment kommer jag att rita olika slags rektanglar och trianglar på tavlan för att 

visa dem att en geometrisk figur kan ses olikt ut. Jag kommer också visa eleverna, genom att rita 

på tavlan, hur en geometrisk figur kan delas in i olika geometriska figurer. Eleverna kommer 

också få rita olika slags rektanglar, kvadrater och trianglar och beskriva dem, t.ex. hur många 

hörn och sidor de innehåller eller hur sidorna ser ut. Detta moment är planerat med inspiration 

från van Hieles första och andra fas observation/ information och vägledd undersökning (Hedrén 

2010, s. 32).  
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För att kunna utveckla elevernas kunskaper om egenskaper hos geometriska figurer så behöver 

eleverna arbeta med aktiviteter (Hedrén 2010, s. 32). Eleverna kommer därför i det tredje 

momentet att tillfrågas att nämna två föremål och beskriva dem, t.ex. att beskriva vilken form 

föremålet har samt hur många sidor och hörn det innehåller.  

Lektionen kommer att avslutas med det sista momentet, i vilket eleverna sammanfattar och 

reflekterar över det de lärt sig under lektionen. Detta moment har planerats med utgångspunkt 

från van Hieles tredje fas förklaring (Hedrén 2010, s. 32), vilken har beskrivits i avsnitt 2.6.    

4.3.4 Planering av den andra lektionen  

Den här lektionen har samma syfte som den första lektionen, alltså att lära eleverna beskriva 

egenskaper hos rektanglar, kvadrater och trianglar. Elevernas kunskaper kring egenskaper hos 

rektanglar, kvadrater och trianglar behöver utvecklas för att de ska kunna se samband mellan 

olika geometriska figurer.  

Den här lektionen kommer att innehålla samma moment som lektion A. Men till skillnad från 

lektion A kommer alla momenten i lektion B att innehålla konkret material. Van Hieles faser har 

varit som utgångspunkt för att planera den här lektionen. I den första fasen, observation/ 

information, får eleverna lära sig de ord och begrepp som hjälper dem att urskilja olika 

geometriska figurer (Hedrén 2010, s. 32). Konkret material bör vara tillgängliga i denna fas 

(Hedrén 2010, s. 34). För att undvika att eleverna ska betrakta materialen som leksaker så 

kommer jag att visa eleverna hur materialen kan användas för att bygga upp geometriska figurer. 

I det första momentet kommer jag därför att forma en rektangel, en kvadrat och en triangel med 

hjälp av sugrör. Eleverna får utrymme att observera hur figurerna formas.  Därefter ställer jag 

frågor, t.ex. hur många sugrör behövs för att forma en kvadrat eller en triangel. I detta moment 

kommer jag också att presentera och beskriva vad begrepp, såsom fyrhörning, fyrsidig, 

trehörning och tresidig, innebär.  

I det andra momentet får eleverna se hur olika geometriska figurer skiljer sig från varandra, dvs. 

vad det är som kännetecknar en rektangel, en kvadrat och en triangel. Genom att bygga upp olika 

slags rektanglar, kvadrater och trianglar med hjälp av kaplastavar kommer jag att visa eleverna 

olika slags rektanglar och trianglar. Under det här momentet ges eleverna även utrymme att 

själva använda konkret material, såsom sugrör eller tändstickor, för att forma geometriska 

figurer. Eleverna tillfrågas att beskriva figurerna, t.ex. hur många hörn och sidor de innehåller 

eller hur närliggande sidor i en rektangel och i en kvadrat ser ut. Det här momentet har planerats 

utifrån båda den första fasen observation/ information och den andra fasen vägledd 

undersökning, vilka är beskrivna i avsnitt 2.6.  

I den andra fasen bör eleverna få arbeta med aktiviteter (Hedrén 2010, s. 32). I det tredje 

momentet tillfrågas därför varje elev att välja två konkreta föremål och beskriva hur föremålen 

ser ut, t.ex. vilken form, hur många hörn och hur många sidor de har.  

I van Hieles tredje fas bör läraren leda en diskussion och hjälpa eleverna att använda ett korrekt 

språk (Hedrén 2010, s. 34). Därför kommer jag i det sista momentet att leda in en diskussion för 
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att hjälpa eleverna att visa vad de har lärt sig om rektanglar, kvadrater och trianglar under 

lektionen. Jag kommer t.ex. att fråga eleverna vad skillnaden är mellan en rektangel och en 

triangel eller vad skillnaden är mellan en kvadrat och en rektangel.   

4.3.5 Planering av eftertestet 

Eftertestet innehåller samma frågor som förtestet (se bilaga 2). Syftet med detta är att jämföra 

vad eleverna kan före och efter respektive lektion, dvs. hur eleverna har utvecklat sina kunskaper 

om rektanglar, kvadrater och tringlar efter en enda lektion med respektive utan konkret material.  

4.4 Analys av data 

Genomförandet och analysen i den här studien grundar sig på den sociokulturella synen på 

lärandet. Enligt den sociokulturella traditionen, som bygger på Vygotskijs syn på lärande, 

uppstår lärandet i samspel med andra människor (Säljö 2013, s. 187). I undervisningen ses 

lärandet som ett samarbetsprojekt mellan lärare och elever där används två olika slags redskap 

för att förmedla kunskaper, ett språkligt redskap och ett materiellt redskap. Både språkliga 

redskap och materiella redskap används för att tänka och kommunicera med (Säljö 2013, s. 188-

189).  

I det följande avsnittet presenteras det teoretiska ramverket för analysen av lektionerna och 

testen, därefter beskrivs hur insamlad data har analyserats. 

4.4.1 Teoretiska ramverk för analysen 

Van Hieles teori används för att planera lektionerna och delvis för att analysera eventuella 

skillnader i vad eleverna visar för förmågor före och efter undervisningen. Elevernas resultat från 

både förtestet och eftertestet kommer därför att analyseras utifrån van Hiele-nivåerna, beskrivna i 

avsnitt 2.6 

Lektionerna är analyserade utifrån Lamperts modell för praktisk undervisning (Skott, J., Jess, K., 

Hansen, H. C., Lundin, S. 2010, s. 175). Lamperts modell används bara för att få fatt i hur 

eleverna arbetar med innehållet i lektionerna. Resultatet av lektionerna kommer därför att 

redovisas med stöd av denna modell. I den modellen illustrerar Lampert lärarens uppgift i 

matematikundervisningen utifrån tre element: eleven, ämnet och praxis 
7
. Med det första 

elementet menas att en elevcentrerad syn på undervisningen är i fokus. Här anpassas innehållet 

och arbetssättet efter elevernas intresse och förutsättningar (Skott et al 2010, s. 176). Utifrån det 

andra elementet är en ämnescentrerad syn i fokus, vilket innebär att tonvikten är på 

ämnesinnehållet och hur det kan förmedlas (Skott et al 2010, s. 176). Det tredje elementet 

förutsätter att läraren förhåller sig till både eleven och ämnet, där hur eleven arbetar med ämnet 

är i fokus (Skott et al 2010, s. 177). Lektionerna analyserades utifrån det sistnämnda elementet, 

dvs. utifrån hur eleverna arbetar med ämnet.  

                                                           
7
 Praxis innebär elevernas arbete med ämnet (Skott et al 2010, s. 175). 
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4.4.2  Analysarbetet 

I ett första skede analyserades elevernas svar från förtestet utifrån van Hiele-nivåerna. Detta 

gjordes genom att rätta elevernas svar och anteckna resultatet i tabeller. I tabellerna antecknades 

hur många elever som svarade rätt och hur många elever som svarade fel på varje fråga. Den 

första och den andra frågan handlar om van Hieles första och andra nivå, igenkänning och 

analys. Om eleven klarar den första och den andra frågan så innebär det att eleven kan känna 

igen en rektangel, en kvadrat och en triangel. Den tredje och den fjärde frågan handlar om 

egenskaper hos en rektangel, en kvadrat och en triangel samt samband mellan dessa figurer. 

Dessa två frågor är planerade utifrån van Hieles andra och tredje nivå analys och abstraktion. 

Om eleverna klarar dessa två frågor så innebär det att de kan beskriva egenskaper hos en 

rektangel, en kvadrat och en triangel. Resultatet av förtestet användes för att planera lektion A 

och lektion B.  

Lektionerna analyserades med hjälp av Lamperts modell. Med hjälp av den här modellen blev 

det möjligt att beskriva hur eleverna arbetade med innehållet i lektionerna. Analysen gjordes 

genom att skapa en tabell, i vilken antecknades hur eleverna arbetade med innehållet under varje 

lektion (se avsnitt 5.2.3). Efter lektionerna gjordes eftertestet som analyserades precis som 

förtestet, dvs. utifrån van Hiele nivåerna (se avsnitt 5.3).   

4.5 Validitet och reliabilitet 

Undersökningens reliabilitet handlar om dess trovärdighet. Detta innebär att om andra forskare 

vid samma eller andra tidpunkter gör undersökningen ska de få samma resultat (Larsen 2014, s. 

81). Med validitet menas att det som undersöks och mäts under studien överensstämmer med det 

som avses undersökas, dvs. att det som undersöks är relevant för att besvara studiens syfte 

(Larsen 2014, s. 80).  

För att få en hög validitet och reliabilitet i den här studien har testet planerats utifrån en teori, 

vilken är van Hiele-nivåerna. Detta för att säkerställa att det som ska undersökas är relevant för 

att besvara studiens frågeställningar. Analysen av insamlad data har också skett utifrån van 

Hiele-nivåerna, vilket kan ge en högre trovärdighet vid tolkningen av resultatet.  

Lektionerna har beskrivits med stor noggrannhet för att det ska vara möjligt för andra att göra om 

i princip samma studie och jämföra resultaten.  
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5 Resultat med analys 

I det här kapitlet redovisas elevernas resultat i både förtestet och eftertestet. Inledningsvis 

redovisas resultatet av förtestet från båda grupperna, elevgrupp A och elevgrupp B. Därefter 

beskrivs resultatet av lektionerna som följs av eftertestets resultat.  

5.1 Resultatet av förtestet   

Testet tog ungefär 30 minuter. Frågorna lästes högt och de elever som hade svårt med skrivandet 

fick hjälp genom att skriva de ord som eleverna inte kunde skriva. Elevernas svar antecknades 

och analyserades därefter utifrån van Hiele- nivåerna, för att kunna avgöra på vilken nivå 

eleverna befinner sig.  

Nedan presenteras elevernas resultat av förtestet. Elevernas svar på varje fråga presenteras i en 

tabell. I tabellerna redovisas antalet elever med rätt respektive fel svar.  

5.1.1 Fråga 1- förtestet 

De nedanstående två tabellerna, tabell 1och tabell 2, visar resultaten som varje elevgrupp hade på 

den första frågan i förtestet. Denna fråga innehåller sju deluppgifter (se bilaga 2, fråga 1). 

Deluppgifterna handlar om att känna igen rektanglar, kvadrater och trianglar. I tabellerna visar 

den första kolumnen deluppgiftens nummer. I den andra och den tredje kolumnen visas hur 

många elever som svarade rätt respektive fel på varje deluppgift.   

Tabell 1. Resultatet av fråga 1 elevgrupp A   

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 1 

Antalet elever 

med rätt svar  

Antalet elever 

med fel svar 

  1 9 0 

2 8 1 

3 9 0 

4 8 1 

5 9 0 

6 9 0 

7 7 2 

Tabell 1 visar resultatet av elevgrupp A på varje deluppgift i fråga 1. Resultatet visar att två 

elever svarade fel på deluppgift 7, en elev svarade fel på deluppgift 2 och en elev svarade fel på 

deluppgift 4. Medan i den nedanstående tabellen, i vilken resultatet av elevgrupp B på fråga 1 

presenteras, visas att endast en elev svarade fel på deluppgift 7. 
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Tabell 2. Resultatet av fråga 1 elevgrupp B 

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 1 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 9 0 

3 9 0 

4 9 0 

5 9 0 

6 9 0 

7 8 1 

Resultatet visar att de flesta elever från båda grupperna inte har problem med att känna igen 

rektanglar, kvadrater och trianglar. Tabell 1 visar att endast två elever från elevgrupp A inte 

visste att figur nummer 7 (se bilaga 2, fråga 1) är en romb, vilken kan också kallas för en 

kvadrat. Dessa elever vet inte hur en romb ser ut och kan inte heller se samband mellan en romb 

och en kvadrat. En elev från elevgrupp A svarade fel på den andra uppgiften, vilken är att känna 

igen en rektangel. Denna elev svarade rätt på den femte uppgiften trots att den också är att känna 

igen en rektangel. Detta kan innebära att eleven vet en specifik form av en rektangel. För att 

kunna känna igen olika slags rektanglar behöver eleven lära sig vad det är som kännetecknar en 

rektangel. Endast en elev från elevgupp A svarade fel på den fjärde frågan, vilken är att känna 

igen en kvadrat. Denna elev klarade den första uppgiften i fråga 4, i vilken eleven skulle känna 

igen en kvadrat med hjälp av beskrivna egenskaper (se bilaga 2, fråga 4). Detta kan innebära att 

eleven vet att en kvadrat har fyra hörn och fyra lika långa sidor men vet inte vad hörn och sidor 

innebär. 

5.1.2 Fråga 2- förtestet 

I de två nedanstående tabellerna redovisas elevernas svar på fråga 2. Denna fråga innehåller tre 

deluppgifter som handlar om att rita geometriska figurer (se bilaga 2, fråga 2). 
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Tabell 3. Resultatet av fråga 2 elevgrupp A  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 2 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 7 2 

2 8 1 

3 9 0 

I tabell 3, som visar resultatet av elevgrupp A på fråga 2, har två elever inte vetat hur en kvadrat 

kan ritas. De ritade istället en rektangel. Resultatet visar också att en elev ritade en kvadrat 

istället för en rektangel i deluppgift 2. Detta innebär att dessa elever inte kan urskilja en kvadrat 

från en rektangel. Eleverna vet kanske hur en rektangel eller en kvadrat ser ut men de vet inte 

vilka egenskaper figurerna har, därför ritar de en rektangel istället för en kvadrat eller en kvadrat 

istället för en rektangel. För att eleverna ska kunna rita en figur så behöver de veta vad det är 

som kännetecknar denna figur, vilket är den andra nivån av van Hieles nivåer. Resultatet av 

elevgrupp B i fråga 2 presenteras i nedanstående tabell, tabell 4. 

Tabell 4. Resultatet av fråga 2 elevgrupp B  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 2 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 9 0 

3 9 0 

Den andra frågan i förtestet klarade alla elever i elevgrupp B (se tabell 4). Här skulle eleverna 

rita en kvadrat, en rektangel och en triangel (se bilaga 2, fråga 2). Resultatet visar att eleverna vet 

hur en rektangel, en kvadrat och en triangel kan se ut. Alla eleverna ritade samma form av dessa 

geometriska figurer, vilket kan innebära att eleverna känner igen dessa geometriska figurer i en 

specifik form. Om eleverna är medvetna om olika egenskaper hos dessa figurer så kan de rita 

figurerna på olika sätt.   

5.1.3 Fråga 3- förtestet 

I tabell 5 och tabell 6 redovisas elevernas svar på den tredje frågan. Denna fråga handlar om att 

rita en geometrisk figur med hjälp av andra geometriska figurer, samt att upptäcka hur en 

geometrisk figur kan formas med hjälp av andra geometriska figurer (se bilaga 2, fråga 3).  

Tabell 5 visar resultaten av elevgrupp A på alla deluppgifterna i fråga 3.   
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Tabell 5. Resultatet av fråga 3 elevgrupp A 

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 3 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 6 3 

2 7 2 

3 6 3 

Resultatet visar att flera elever inte kunde rita en geometrisk figur med hjälp av bestämda 

geometriska figurer. Flera elever kan inte se att en kvadrat kan formas med hjälp av två trianglar, 

eller en rektangel kan formas med hjälp av två kvadrater. Detta innebär att eleverna inte kan se 

samband mellan geometriska figurer, vilket är den tredje nivån av van Hieles nivåer abstraktion. 

Tre elever i elevgrupp A kunde inte klara den tredje deluppgiften i fråga 3. Här skulle eleverna 

räkna antalet rektanglar i en kvadrat som är delad in i små fyra kvadrater (se bilaga 2, fråga 3, 

deluppgift 3). Flera elever såg endast två inre rektanglar i figuren, vilket kan innebära att 

eleverna möjligen känner en specifik form av en rektangel och därför såg de endast denna form. I 

tabell 6 redovisas resultatet av elevgrupp B i fråga 3. 

Tabell 6. Resultatet av fråga 3 elevgrupp B 

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 3 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1  6  3 

2 6 3 

3 3 6 

På deluppgifterna 1 och 2 har elevgrupp B ungefär samma resultat som elevgrupp A (se tabell 6). 

Medan på deluppgift 3 visar elevgrupp B sämre resultat. Mer än hälften av gruppen kunde inte 

klara denna deluppgift. Eleverna behöver därför lära sig vad det är som kännetecknar en 

rektangel. Detta ska hjälpa dem att urskilja olika typer av rektanglar oavsett hur de ser ut.  

5.1.4 Fråga 4- förtestet 

Nedan redovisas elevernas svar på den fjärde frågan. Tabell 7 visar resultatet av elevgrupp A och 

tabell 8 visar resultatet av elevgrupp B. Denna fråga innehåller fem deluppgifter som handlar om 

egenskaper hos en rektangel, en kvadrat och en triangel (se bilaga 2, fråga 4). 
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Tabell 7. Resultatet av fråga 4 elevgrupp A  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 4 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 0 9 

3 9 0 

4 0 9 

5 9 0 

Tabell 7 visar att alla elever svarade rätt på deluppgifterna 1, 3 och 5, vilket innebär att eleverna 

känner några egenskaper hos en kvadrat och en triangel. Men alla i elevgrupp A kunde inte klara 

deluppgifterna 2 och 4, i vilka eleverna skulle skriva ett annat namn på en kvadrat och på en 

rektangel. Detta innebär att eleverna inte känner tillräckliga egenskaper hos en kvadrat och en 

rektangel så att de ska kunna beskriva dem.  

Tabell 8. Resultatet av fråga 4 elevgrupp B 

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 4 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 8 1 

2 3 6 

3 9 0 

4 0 9 

5 5 4 

I tabell 8 visas att några elever i elevgrupp B inte har grundläggande kunskaper om egenskaper 

hos en kvadrat och en triangel, vilket är det som deluppgifterna 1, 3 och 5 handlar om.  

Både deluppgift 2 och deluppgift 4 klarade inte många elever i elevgrupp B. Om eleverna vet 

vad fyrhörning eller fyrsidig innebär så kunde de klara deluppgifterna 2 och 4 (se bilaga 2, fråga 

4, deluppgift 2 och 4). Detta kan innebära att eleverna inte har lärt sig de ord och begrepp som 

behövs för att beskriva geometriska figurer. Eleverna behöver därför utveckla sina kunskaper att 

beskriva egenskaper hos geometriska figurer, vilket är den andra nivån av van Hieles nivåer.  
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5.1.5 Sammanfattning av förtestet 

Enligt ovanstående resultat och analys framgår det att de flesta elever vet hur en rektangel, en 

kvadrat och en triangel kan se ut, vilket innebär att eleverna har klarat den första nivån 

igenkänning. Resultatet visar också att flera elever känner igen egenskaper hos dessa figurer. 

Men det är många som fortfarande har problem med att beskriva egenskaper hos geometriska 

figurer eller att se samband mellan figurerna. Eleverna behöver förstå innebörden av fler begrepp 

i geometri såsom hörn, motstående sidor, närliggande sidor, fyrhörning eller fyrsidig. När 

eleverna förstår vad sådana begrepp innebär kan de lättare känna igen geometriska figurer och 

även beskriva egenskaper hos dessa figurer.  

5.2 Resultat och analys av lektionerna 

I det här avsnittet presenteras först en beskrivning av hur lektionerna blev att genomföras. 

Därefter analyseras lektionerna utifrån Lamperts modell, där beskrivs hur eleverna arbetade med 

ämnet under lektionerna.     

5.2.1 Genomförande av lektion A 

Lektionen tog cirka 1 timme och hölls med elevgrupp A. Jag började lektionen med att berätta 

för eleverna vad syftet är med den här lektionen samt vad den skulle innehålla. Därefter ritade 

jag en rektangel, en kvadrat och en triangel på tavlan och frågade eleverna om de vet vad de 

formerna heter. Jag berättade hur figurerna skiljer sig från varandra, t.ex. hur många hörn och 

sidor figurerna har samt hur närliggande sidor i en rektangel och i en kvadrat ser ut.  

Sedan frågade jag eleverna om de själva kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar på tavlan och 

beskriva dem. Flera elever räckte upp handen. Jag ställde frågor, såsom hur många hörn och 

sidor figurerna har eller hur närliggande sidor ser ut, för att lära eleverna de begrepp som behövs 

för att beskriva egenskaper hos dessa geometriska figurer. I början hade eleverna svårt att 

beskriva likheter och skillnader. Några elever visade att de inte kände till begreppen hörn, 

motstående sidor och närliggande sidor. Jag förklarade därför vad dessa begrepp innebär genom 

att rita en rektangel på tavlan, där jag visade rektangelns hörn, sidor, motstående sidor och 

närliggande sidor. Efter genomgången kunde eleverna visa på likheter och skillnader mellan de 

figurer som de ritade på tavlan. 

Därefter visade jag eleverna, genom att rita på tavlan, hur en geometrisk figur kan delas in i olika 

geometriska figurer. En elev som sitter längst ner i klassen var helt upptagen. När jag frågade 

honom om han förstår det jag säger visade han mig några geometriska figurer som han formade 

med hjälp av pennor. Jag frågade honom om han vet vad figurerna heter. Han visade mig antalet 

hörn och sidor i varje figur samt vad varje figur kan kallas för.   

Efter detta tillfrågade jag var och en av eleverna att välja två saker som de ser i sitt vardagliga liv 

och beskriva dem. Eleverna uppmuntrades att använda begrepp såsom månghörning, fyrsidig, 

trehörning, etc. Slutligen satte jag igång en kort gemensam diskussion kring det som eleverna har 
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lärt sig under lektionen. Eleverna berättade mest om antalet hörn och sidor en rektangel, en 

kvadrat och en triangel har samt hur sidorna ser ut i en rektangel och i en kvadrat.  

5.2.2 Genomförande av lektion B  

Den här lektionen genomfördes med elevgrupp B och tog ungefär 1 timme. Precis som den första 

lektionen började den här lektionen med att beskriva lektionens syfte och innehåll. Därefter 

formade jag en rektangel, en kvadrat och en triangel med hjälp av sugrör. Jag förklarade, genom 

att använda matematiska begrepp, vad det är som kännetecknar dessa tre figurer. Eleverna fick, 

med hjälp av tändstickor, sugrör och kaplastavar, bygga olika slags rektanglar och trianglar, 

vilket gav de möjlighet att se hur dessa figurer skiljer sig från varandra. Därefter fick var och en 

av eleverna en uppgift att själv forma två geometriska figurer och beskriva dem genom att t.ex. 

ange antalet hörn och sidor. Syftet med detta var att lära eleverna använda matematiska begrepp 

för att beskriva geometriska figurer. Eleverna fick också lära sig att trianglar och rektanglar kan 

se olika ut samt att en geometrisk figur kan formas med hjälp av andra geometriska figurer. Detta 

gav eleverna möjlighet att se samband mellan olika geometriska figurer. Till slut inledde jag en 

diskussion, där sammanfattades det eleverna har fått lära sig under lektionens alla moment.  

5.2.3 Analys av lektion A och lektion B 

I nedanstående tabell beskrivs hur lektionerna analyserades utifrån Lamperts modell. Det 

beskrivs alltså hur eleverna arbetade med ämnet under lektionerna.  

Tabell 9. Analys av lektionerna  

Hur arbetade eleverna med ämnet i lektion A? Hur arbetade eleverna med ämnet i lektion B? 

Eleverna ritade rektanglar, kvadrater och 

trianglar på tavlan. 

 

En diskussion i form av frågor och svar, där 

eleverna beskrev vad det är som kännetecknar 

figurerna. 

 

En elev formade olika geometriska figurer med 

hjälp av pennor. Han beskrev också vad 

figurerna heter och hur många hörn och sidor 

de innehåller. 

 

Eleverna valde två föremål och beskrev dem 

utan att känna på dem. 

 

En gemensam diskussion där eleverna 

sammanfattade vad de lärt sig under lektionen. 

  

Eleverna fick forma olika slags rektanglar, 

kvadrater och trianglar med hjälp av konkret 

material. 

 

Eleverna berättade om vad det är som 

kännetecknar de figurer som de själva formade. 

 

Var och en av eleverna formade två föremål 

med hjälp av konkret material. Därefter 

beskrev eleverna varsin figur genom att ange 

antalet hörn och sidor i varje figur.   

 

En gemensam diskussion där eleverna visade 

sina kunskaper kring rektanglar, kvadrater och 

trianglar.  
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I tabell 9 visas att eleverna arbetade med innehållet på olika sätt under lektionerna. I lektion A 

fick eleverna lyssna, berätta, diskutera och rita olika geometriska figurer. Medan i lektion B 

erbjöds eleverna ytterligare att forma geometriska figurer på egen hand och med hjälp av olika 

konkret material. De fick även känna på och beskriva geometriska figurer som de själva formade.   

5.3 Resultatet av jämförelse mellan förtestet och eftertestet 

Eftertestet gjordes direkt efter lektionerna. Eleverna fick veta vad syftet är med detta test och 

varför det har samma frågor som förtestet. Testet tog cirka 20-30 minuter. Resultatet av 

eftertestet från både elevgrupp A och elevgrupp B antecknades och därefter analyserades det 

med hjälp av van Hiele-nivåerna.  

Nedan redovisas elevernas resultat av eftertestet. I tabellerna redovisas elevernas svar på varje 

fråga, där anges deluppgiftens nummer, antalet elever med rätt svar och antalet elever med fel 

svar.  

5.3.1 Fråga 1- eftertestet 

Elevernas svar på fråga 1 i eftertestet presenteras i tabellerna 10 och 11. Tabell 10 visar resultatet 

av elevgrupp A, medan tabell 11 visar resultatet av elevgrupp B.  

Tabell 10. Resultatet av fråga 1 elevgrupp A  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 1 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 9 0 

3 9 0 

4 9 0 

5 9 0 

6 9 0 

7 9 0 

I tabell 10 visas att elevgrupp A har svarat rätt på alla deluppgifterna i fråga 1. Detta innebär att 

eleverna, som svarade fel på några deluppgifter i förtestet (se tabell 1), har lärt sig urskilja 

rektanglar, kvadrater och trianglar efter en enda lektion om dessa tre figurer.  
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Tabell 11. Resultatet av fråga 1 elevgrupp B 

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 1 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 8 1 

3 9 0 

4 9 0 

5 9 0 

6 9 0 

7 9 0 

Tabell 11 visar att en elev i elevgrupp B fortfarande har svårt att känna igen geometriska figurer, 

trots att denna elev kunde rita figuren (se tabell 13). Det betyder att denna elev behöver mer 

undervisning om rektanglar, kvadrater och trianglar för att kunna klara fråga 1. I förtestet var det 

en elev som svarade fel på deluppgift 7 (se tabell 2). Denna elev har klarat deluppgift 7 i 

eftertestet, vilket innebär att den eleven har klarat van Hieles första nivå. 

5.3.2 Fråga 2- eftertestet 

I tabell 12 och tabell 13 redovisas elevernas svar på fråga 2. Här skulle eleverna rita tre 

geometriska figurer: en rektangel, en kvadrat och en triangel (se bilaga 2, fråga 2). 

Tabell 12. Resultatet av fråga 2 elevgrupp A  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 2 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 9 0 

3 9 0 

Resultatet visar att elevgrupp A har klarat fråga 2, alltså de kan rita en rektangel, en kvadrat och 

en triangel. I förtestet var det två elever som ritade en rektangel istället för en kvadrat och en elev 

som ritade en kvadrat istället för en rektangel (se tabell 3). Detta innebär att eleverna efter 

lektion A har lärt sig skilja mellan en rektangel och en kvadrat.  
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Tabell 13. Resultatet av fråga 2 elevgrupp B  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 2 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 9 0 

3 9 0 

I tabell 13 visas att alla i elevgrupp B kan rita en kvadrat, en rektangel och en triangel. I förtestet 

kunde de också rita figurerna, men i eftertestet är figurerna ordentligt ritade med linjal.    

5.3.3 Fråga 3- eftertestet 

Tabellerna 14 och 15 visar elevernas resultat på alla deluppgifterna i fråga 3, där elevernas 

förmåga att se samband mellan geometriska figurer testas. I tabell 14 presenteras resultatet av 

elevgrupp A, medan i tabell 15 presenteras resultatet av elevgrupp B.  

Tabell 14. Resultatet fråga 3 elevgrupp A  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 3 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 8 1 

2 6 3 

3 4 5 

I förtestet var det tre elever som inte kunde klara deluppgift 1 (se tabell 5), medan i eftertestet 

kunde två av dessa elever klara denna uppgift. En elev har fortfarande svårt att förstå hur en 

kvadrat kan formas med hjälp av två trianglar. Deluppgift 2 kunde två elever inte klara i förtestet 

(se tabell 5). Dessa två elever kunde inte heller klara denna deluppgift i eftertestet. En annan elev 

kunde inte klara denna uppgift trots att den eleven kunde klara samma uppgift i förtestet. Även 

på deluppgift 3 så visar det att eleverna har sämre resultat i eftertestet jämfört med i förtestet. I 

förtestet var det tre elever som inte kunde klara denna uppgift (se tabell 5), men i eftertestet var 

det fem elever (se tabell 14). Många elever kan inte se att en kvadrat innehåller fyra inre 

rektanglar.  
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Tabell 15. Resultatet fråga 3 elevgrupp B  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 3 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 8 1 

3 6 3 

Elevgrupp B visade däremot bättre resultat i eftertestet jämfört med det de visade i förtestet. I 

förtestet var det tre elever som inte klarade av att rita en kvadrat med hjälp av två trianglar, 

medan i eftertestet klarade alla i elevgrupp B denna deluppgift. Den andra deluppgiften i fråga 3 

kunde tre elever inte klara i förtestet (se tabell 6), där eleverna skulle rita en rektangel med hjälp 

av två kvadrater. I eftertestet var det endast en elev som inte kunde klara denna deluppgift. 

Angående deluppgift 3 så har det också skett en stor utveckling. Hälften av de elever som 

svarade fel på denna uppgift i förtestet klarade den i eftertestet. Detta innebär att eleverna har 

utvecklat sin förmåga att analysera egenskaper hos geometriska figurer. De har även kunnat se 

samband mellan figurerna.    

5.3.4 Fråga 4- eftertestet 

Resultatet av eftertestet på fråga 4, som består av fem deluppgifter, redovisas i tabellerna 16 och 

17. Den har frågan handlar om egenskaper hos geometriska figurer. Tabell 16 visar resultatet av 

elevgrupp A, och tabell 17 visar resultatet av elevgrupp B.  

Tabell 16. Resultatet av fråga 4 elevgrupp A  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 4 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 8 1 

2 4 5 

3 8 1 

4 3 6 

5 8 1 

I förtestet svarade alla i elevgrupp A rätt på deluppgifterna 1, 3 och 5 (se tabell 7), i vilka 

eleverna skulle besvara frågor som handlar om egenskaper hos en kvadrat och en triangel (se 

bilaga 2, fråga 4, deluppgifterna 1, 3 och 5). Eleverna visar sämre resultat på dessa tre uppgifter i 

eftertestet. Medan på deluppgifterna 2 och 4 visar elevgrupp A bättre resultat. Här skulle 
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eleverna skriva ett annat namn på en rektangel och på en kvadrat (se bilaga 2, fråga 4, 

deluppgifterna 2 och 4). Flera elever har lärt sig att en rektangel och en kvadrat kan kallas för 

fyrhörning eller fyrsidig. Detta innebär att eleverna har lärt sig några begrepp som kan användas 

för att beskriva egenskaper hos geometriska figurer. Men de behöver mer undervisning för att 

utveckla sina kunskaper om egenskaper hos geometriska figurer.  

Tabell 17. Resultatet av fråga 4 elevgrupp B  

Deluppgiftens 

nummer på 

fråga 4 

Antalet elever 

med rätt svar 

Antalet elever 

med fel svar 

1 9 0 

2 5 4 

3 9 0 

4 5 4 

5 8 1 

Elevgrupp B visade en märkbar utveckling på fråga 4 i eftertestet. I förtestet kunde många elever 

inte ange ett annat namn på en kvadrat och på en rektangel. Men i eftertestet har antalet elever 

med fel svar minskats från 6 till 4 på deluppgift 2 och från 9 till 4 på deluppgift 4. Även på 

deluppgifterna 1, 3 och 5 visar eleverna bättre resultat i eftertestet jämfört med i förtestet. Detta 

innebär att många elever i elevgrupp B har utvecklat sina kunskaper att beskriva egenskaper hos 

en rektangel, en kvadrat och en triangel.  

5.3.5 Sammanfattning av eftertestet 

Resultatet av eftertestet visar att elevgrupp A har utvecklat sina kunskaper att känna igen en 

rektangel, en kvadrat och en triangel. Men många elever har fortfarande svårt att beskriva 

egenskaper hos dessa figurer.  

Elevgrupp B har utvecklat sina kunskaper att urskilja rektanglar, kvadrater och trianglar samt 

beskriva egenskaper hos dessa figurer. Resultatet av elevgrupp B visar att flera elever har lärt sig 

använda begrepp, såsom fyrhörning, fyrsidig och trehörning, för att beskriva egenskaper hos 

rektanglar, kvadrater och trianglar.  

5.4 Sammanfattande resultat från lektion A och lektion B  

Resultatet av både lektion A och lektion B svarar delvis på frågeställningen: Hur påverkas 

elevers kunskaper i geometri av en enda lektion med respektive utan konkret material, som i 

båda fall planeras utifrån van Hieles faser?  

Både lektion A och lektion B har påvisat en kunskapsutveckling hos eleverna när det gäller att 

kunna känna och särklilja rektanglar, kvadrater och rektanglar.  
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Lektion A där vi enbart pratade om och ritade olika slags rektanglar, kvadrater och trianglar gav 

eleverna en stor kunskapsutveckling inom van Hieles första nivå, igenkänning. Medan lektion B, 

i vilken eleverna arbetade med olika konkret material, gav eleverna möjligheter att själva 

utforska och upptäcka. Genom att forma olika figurer med hjälp av sugrör eller tändstickor fick 

eleverna förstå och även se skillnader mellan olika begrepp, vilket spelar en stor roll för att 

kunna klara van Hieles andra nivå analys.  

5.5 Sammanfattande resultat utifrån förtestet och eftertestet 

Resultatet i förtestet tillsammans med resultatet i eftertestet svarar i och för sig på 

frågeställningen: Vilka kunskaper visar elever i årskurs 2 i relation till några specifika aspekter 

gällande rektanglar, kvadrater och trianglar? Dessa resultat svarar även delvis på 

frågeställningen: Hur påverkas elevers kunskaper i geometri av en enda lektion med respektive 

utan konkret material, som i båda fall planeras utifrån van Hieles faser? 

När det gäller elevgrupp A så visar en resultatjämförelse mellan förtestet respektive eftertestet en 

kunskapsutveckling hos eleverna. Eleverna har utvecklat sina kunskaper att känna igen 

rektanglar, kvadrater och trianglar samt att rita dessa figurer. Men lektion A har inte visat sig ge 

eleverna störst kunskapsutveckling att analysera egenskaper hos dessa figurer och även att se 

samband mellan dem.  

Elevgrupp A klarade både fråga 1 och fråga 2 i eftertestet, vilket kan innebära att eleverna har 

klarat van Hieles första nivå, igenkänning. På fråga 3 visade elevgrupp A en tendens till sämre 

resultat. Detta kan innebära att dessa elever fortfarande har problem med att se samband mellan 

geometriska figurer. På fråga 4 var det en förbättring på två deluppgifter men samtidigt var det 

tre felaktiga svar som inte påvisades i förtestet. Jag tolkar det som att många elever i elevgrupp A 

inte har utvecklat sina kunskaper att beskriva egenskaper hos rektanglar, kvadrater och trianglar.  

Generellt sett visar elevgrupp B bättre resultat på alla frågor i eftertestet. Antalet elever med rätt 

svar har ökat på alla frågor i eftertestet, vilket i och för sig är en förbättring mot förtestet. Det var 

endast deluppgift 2 i fråga 1 som hade ett felaktigt svar som inte påvisades i förtestet.  

Utifrån resultaten från de två lektioner och de tester som genomfördes i detta arbete visar det sig 

att många elever i lektion A fortfarande har svårt att beskriva egenskaper hos rektanglar, 

kvadrater och trianglar. Det kan alltså finnas indikationer på att den undervisning som 

genomfördes i lektion B gav eleverna större kunskapsutveckling när det gäller användning av 

begrepp för att beskriva egenskaper hos dessa figurer. 
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6 Diskussion 

Det här kapitlet är indelat i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras studiens genomförande och i resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet i förhållande till bakgrunden.  

6.1 Metoddiskussion 

Med hjälp av Learning study som metod har den här studien genomförts. I en Learning study bör 

lektionerna planeras utifrån en teori (Gustavsson och Wernberg 2006, s. 46). Förtestet och 

eftertestet är planerade utifrån van Hiele- nivåerna. Även lektionerna har planerats med 

inspiration från van Hieles faser, vilka hon föreslog för att utveckla elevers kunskaper i geometri 

(Hedrén 2010, s. 32). Van Hieles teori har alltså legat till grund för en stor del av genomförandet 

av den här studien.  

För att kunna jämföra vad eleverna erbjöds i varje lektion så har Lamperts modell använts vid 

analysen av lektionerna, där det tydligt beskrivs hur eleverna arbetade med ämnet under varje 

lektion.   

I en Learning study bör flera lärare delta för att utföra en undersökning (Gustavsson och 

Wernberg 2006, s. 45). I den här studien är det bara jag som planerade testen och lektionerna, 

genomförde studien och även analyserade resultaten. Planeringen och genomförandet av 

lektionerna samt tolkningen av insamlad data skulle eventuellt sett annorlunda ut om fler lärare 

deltagit i studien.  

Studien har genomförts i en årskurs 2 där föräldrar till 18 elever gav sitt samtycke för att sina 

barn skulle vara med i studien. Ett bredare och mer generaliserbart resultat skulle möjligtvis 

uppnås ifall studien genomfördes med ett större antal elever. För att få ett rättvisande resultat så 

delades eleverna slumpmässigt in i två grupper, elevgrupp A och elevgrupp B. I den här studien 

har det planerats att varje grupp endast skulle undervisas i ett tillfälle. Vissa elever lär sig snabbt 

medan vissa elever behöver längre tid för att kunna lära sig. Resultatet kunde möjligen se 

annorlunda ut ifall varje grupp fick två eller tre lektioner. Även förtestet och eftertestet gjordes 

endast en gång. Studiens reliabilitet skulle troligen öka ifall en hög grad samstämmiga resultat 

uppnåddes vid upprepade tester.  

För att få resultat från de två lektionerna som går att jämföra så planerades samma innehållsliga 

fokus för båda lektionerna. Eftertestet innehöll precis samma frågor som förtestet. Även detta för 

att elevernas resultat på de båda testerna skulle kunna jämföras. Planeringen beskrivs nogsamt i 

metoddelen och hur lektionen genomfördes beskrivs nogsamt som ett delresultat i 

resultatkapitlet. Detta för att öka möjligheten att göra om i princip samma studie och jämföra 

resultaten.  

Att eftertestet genomfördes i direkt anslutning till lektionerna kan innebära att endast det 

eleverna har blivit erbjudna att lära sig under lektionerna har visats i eftertestet. Dock kan det 



29 
 

inte garanteras att eleverna kanske diskuterade frågorna efter förtestet och kunde möjligen 

minnas svaret då eftertestet gjordes.  

6.2 Resultatdiskussion  

Den här studien har haft som syfte att undersöka hur undervisning med respektive utan konkret 

material kan påverka vad elever i årskurs 2 kan lära sig om rektanglar, kvadrater och trianglar.  

Resultatet i den här studien visar att elevgrupp A har förbättrat sitt resultat men inte i samma 

utsträckning och med samma aspekter som elevgrupp B. Efter lektion A så har elevgrupp A 

utvecklat sina kunskaper att känna igen geometriska figurer, vilket van Hiele tog upp i den första 

nivån igenkänning. När det gäller van Hieles andra och tredje nivå, analys och abstraktion, så 

visar det sig att lektion B gett eleverna en större kunskapsutveckling än lektion A. Resultatet 

visar att elevgrupp B har utvecklat sin kompetens att använda begrepp vid beskrivning av 

egenskaper hos geometriska figurer. Dock är det fortfarande några elever som behöver mer 

undervisning för att kunna beskriva egenskaper hos rektanglar, kvadrater och trianglar.  

I Skolverket (2014, s. 7) uttrycks tydligt att begreppsinlärning är en viktig faktor för elevers 

kunskapsutveckling i geometri. Eftersom resultatet av förtestet visade att många elever inte 

kände till vad begreppen innebar så riktades stort fokus mot begreppsinlärningen i båda 

lektionerna. Lektion A och lektion B hade samma syfte och innehåll, med den skillnaden att i 

lektion A hade konkret material inte använts alls medan i lektion B hade konkret material ingått i 

alla lektionens moment. Utifrån resultatet visar det sig att elevernas förståelse av begrepp, såsom 

sidor, hörn, fyrhörning och fyrsidig, har ökats då konkret material integrerades i 

geometriundervisningen. Här kan en parallell till Boggan et al (2010, s. 2) dras, som menar att 

arbete med konkret material spelar en betydande roll för elevers utvecklande förståelse av olika 

matematiska begrepp. Även Emanuelsson (2010, s. 47) menar att elevernas förståelse av 

grundläggande geometriska begrepp kan ökas genom undersökningar, laborationer och spel. 

Dock kan resultatet i denna studie bero på andra faktorer. En faktor kan då vara att i lektion B 

fick eleverna erfara lärandeobjektet, vilket har beskrivits i metodkapitlet (avsnitt 4.1), på ett mer 

varierande sätt än i lektion A. Konkret material integrerades i alla moment i lektion B, vilket 

saknades i lektion A. Detta kunde förmodligen ge större möjligheter till att tillgodose olika 

elevers inlärningssätt.   

Rystedt och Trygg (2010, s. 23) betonar vikten av att lärare tydliggör hur det konkreta materialet 

fungerar som ett redskap för att symbolisera abstrakt matematik. Om eleverna inte förstår 

relationen mellan det konkreta och det abstrakta finns en risk att de missuppfattar den matematik 

som representeras (Uttal et al 2009, s. 156). Jag gav därför eleverna utrymme att observera hur 

materialen kan fungera som ett redskap för att forma olika geometriska figurer. Detta gjordes 

genom att jag själv formade rektanglar, kvadrater och trianglar med hjälp av sugrör. På detta sätt 

riktades elevernas uppmärksamhet mot hur det konkreta materialet kan användas för att 

symbolisera eller konkretisera det abstrakta.   
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Med tanke på den spatiala förmågan, som Clements och Battista (1986, s. 29) tog upp i sin 

studie, kan det antas att användandet av konkret material kan ha stor betydelse för elevers 

utveckling av den spatiala förmågan. När eleverna använde sig av sugrör och tändstickor för att 

forma olika geometriska figurer kunde de själva upptäcka vissa egenskaper hos figurerna, t.ex. 

vad det som särskiljer en fyrhörning eller en trehörning åt. De fick forma olika slags trianglar 

och rektanglar med hjälp av kaplastavar och tändstickor. Detta hjälpte dem att t.ex. se hur olika 

trianglar har samma egenskaper, såsom antalet hörn och sidor.  

De matematiska diskussionerna har varit en viktig del i båda lektionerna. Eleverna fick då 

utrymme att uttrycka sina tankar och reflektera över det de har lärt sig, vilket också Hedrén 

(2010, s. 32) nämner. Men i lektion B har arbetet med konkret material öppnat större möjligheter 

till reflektioner eftersom då fick eleverna diskutera hur olika figurer kan formas. Boggans studie 

visar just att när eleverna arbetat med konkret material har de fått bättre möjligheter att diskutera 

och reflektera över det de har sett och gjort (Boggan et al 2010, s. 4). Lektion A innehöll ett 

moment där eleverna arbetade med en aktivitet. Men eleverna fick inte möjlighet att använda ett 

enda konkret material under arbetet med aktiviteten. Lektion B innehöll samma moment men där 

eleverna fick känna på olika material och beskriva dem. Clements och Battista (1986, s. 29) 

betonar vikten av att eleverna arbetar med praktiska aktiviteter som innehåller konkret material 

för att kunna utveckla sina kunskaper i geometri. I genomförandet av lektionen A noterades att 

en elev formade olika geometriska figurer med hjälp av pennor, och efter att han gjorde det ville 

han visa mig figurerna. Fler frågor kan då ställas: Varför formade den här eleven figurerna med 

pennor? Han kunde ju rita dem på papper istället. Vad är det som denna elev egentligen ville visa 

mig? Ville han visa mig något annat som han inte vågade säga? Hedrén (2010, s. 34) beskriver 

hur viktigt det är att lärare tillhandahåller olika konkret material för att hjälpa eleverna att 

utveckla sina kunskaper från en nivå till näsa nivå i geometri. Utifrån elevernas resultat i 

eftertestet kan det tolkas att arbete med aktiviteter som innehåller konkret material ger eleverna 

större möjligheter att koppla samman det konkreta med det abstrakta. Detta kan i sin tur leda till 

en kunskapsutveckling i geometri.  

Avslutningsvis är det av vikt att nämna att eleverna är unika och de kan lära sig på olika sätt. Två 

lektioner som har genomförts med 9 elever kan självklart inte ge ett generaliserbart resultat. Om 

eleverna fick mer undervisning eller erbjöds ett annat arbetssätt så skulle resultatet troligen se 

annorlunda ut.  
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7 Slutsatser  

Utifrån resultatet i denna studie visas att lektionen med konkret material har gett eleverna större 

möjligheter att beskriva egenskaper hos rektanglar, kvadrater och trianglar samt att se samband 

mellan dem. När det gäller van Hieles första nivå, alltså att kunna känna igen geometriska 

figurer, så har både elevgrupp A och elevgrupp B klarat de frågor som tar upp detta. Det som 

visade sig svårt för fler elever i båda grupperna i förtestet var att beskriva egenskaper hos 

geometriska figurer samt att se hur figurerna förhåller sig till varandra. Resultatet av eftertestet 

visar att elevgrupp B har visat en större kunskapsutveckling jämfört med elevgrupp A gällande 

frågorna 3 och 4. Jag tolkar detta som att lektionen med konkret material har gett eleverna bättre 

kunskapsutveckling när det gäller van Hieles andra och tredje nivå analys och abstraktion. 

 

8 Förslag på vidare forskning 

I den här studien har det undersökts konkret materials påverkan inom geometri. Det vore därför 

intressant att undersöka betydelsen av konkret material inom andra undervisningsområden, 

såsom taluppfattning eller algebra.  

I bakgrunden framkom det att laborativa material antingen kan vara digitala material eller 

konkreta material. I den här studien har fokus endast legat på konkreta material. Det kan vara av 

intresse att fortsätta forska vad digitala material kan erbjuda eleverna i 

matematikundervisningen.  

Den 9 mars 2017 tog regeringen beslut om förändringar i styrdokumenten gällande digital 

kompetens. Till framtida forskning kan det vara intressant att se över hur olika lärare använder 

digitala lärarresurser i matematikundervisningen.  
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Bilaga 1. Informantbrev 

    
 

 

 

 

 

 

 

Information om en studie av hur undervisning med konkret material kan påverka elevers 

lärande i geometri. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Jag är student på Lärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Jag ska nu skriva mitt examensarbete. 

Syftet med mitt examenarbete är att undersöka hur undervisning med konkret material kan 

påverka vad elever i årskurs 2 kan lära sig om rektanglar, kvadrater och trianglar. 

Undersökningen består av 3 besök i klassen under matematiklektioner. I det första besöket görs 

ett test för att ta reda på vad eleverna kan om dessa geometriska former. I det andra besöket 

genomförs en lektion som beräknas ta högst 1 timme. Samma test görs igen i det tredje besöket. 

Denna undersökning är viktig för att ta reda på hur användning av konkret material kan påverka 

elevers lärande i matematik, och speciellt i det matematiska innehållet geometri.  

Endast elever i årskurs 2 på den här skolan ska delta i den här undersökningen. Urvalet av 

eleverna har skett utifrån studiens syfte, endast elever i årskurs 2 ska delta i undersökningen. 

Alla som deltar i undersökningen och även skolans namn är garanterade anonymitet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Efter att 

uppsatsen blivit godkänd förstöras det insamlade materialet och då får ni ta del av uppsatsen. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Ditt barn får naturligtvis ta del av adekvat undervisning vare sig du väljer 

att han/hon får medverka i studien eller inte.  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Lina Frjo 

 

Mitt/vårt barn får delta i aktiviteterna: Ja Nej 

Barnets namn: 

 

Vårdnadshavarens namn: 

 

Student:     Lina Frjo 

E-post:       h12lifrj@du.se 

Mobil:       0739499188 

Ort/datum: Ort 2017- 01- 23 

Handledare: Helena Eriksson 

E-post:   hei@du.se 

Telefon:    0243/66 147        



36 
 

 

Bilaga 2. För - och eftertest i geometriska former kvadrat, rektangel 

och triangel  

Fråga 1 

Skriv vad de olika formerna heter:  

                                             

 

 

                                     

 

Fråga 2 

1. Rita en kvadrat 

 

 

2. Rita en rektangel 

 

 

3. Rita en triangel 
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Fråga 3 

Rita en kvadrat med hjälp av nedanstående två trianglar! 

      

 
  

 

 

 

          

 

Rita en rektangel med hjälp av nedanstående två kvadrater 

 

             
       
 

 

 

Hur många rektanglar ser du i bilden? 

 

 

 
 

 

                                        Svar   



38 
 

Fråga 4 

Jag har fyra hörn och fyra lika långa sidor, vem är jag? 

 

 

 

Skriv ett annat namn på en kvadrat! 

 

 

 

Jag har tre sidor, vem är jag? 

 

 

 

Skriv ett annat namn på en rektangel! 

 

 

 

 

Jag är trehörning, hur många sidor har jag? 
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