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Abstract 
Detta är en studie som har sin utgångspunkt i Pierre M. van Hieles teori om lärande i 
geometri, som presenterades 1986 i boken Structure and Insight. Van Hiele har i boken 
vidareutvecklat sin och Dina van Hiele-Geldofs ursprungliga lärandeteori från 1955. Vår 
studie har som syfte att se om van Hieles teori går att tillämpa i en individuell, skriftlig 
diagnos för att nivåbestämma elever i årskurs 1 på gymnasiet.  
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Sammanfattning 
Detta är en studie som har sin utgångspunkt i Pierre M. van Hieles teori om lärande i 
geometri, som presenterades 1986 i boken Structure and Insight. Van Hiele har i boken 
vidareutvecklat sin och Dina van Hiele-Geldofs ursprungliga lärandeteori från 1955. Vår 
studie hade som syfte att se om van Hieles teori gick att tillämpa i en individuell, skriftlig 
diagnos för att nivåbestämma elever i årskurs 1 på gymnasiet. Studien utgick ifrån följande 
frågeställningar: 

• Går det att skapa en diagnos för att mäta elevers kunskapsnivå i geometri utifrån van 
Hieles teori? 

• På vilka nivåer befinner sig eleverna när de börjar årskurs 1 på gymnasiet? 
• Hur stor är nivåspridningen i respektive klass? 

 
Diagnosen genomfördes i två klasser, den ena med teoretisk inriktning och den andra med 
en mindre teoretisk inriktning,  vid var sitt lektionstillfälle på 50 minuter. Uppgifterna i 
diagnosen var skapade för att uppmuntra eleverna att använda sitt matematiska språk. 
Nivåbestämningarna grundades i huvudsak på det språk eleverna använde i sina lösningar. 
Enligt van Hiele är språket den viktigaste länken till elevers tankestrukturer. För att 
bedömningen skulle bli konsekvent skapades en mall för respektive uppgift. Med hjälp av 
denna sorterades sedan elevernas lösningar in i respektive kunskapsnivå. Eftersom 
nivåbedömningen bygger på det språk eleven använder blev många lösningar svåra att 
placera, då de var ofullständigt motiverade.  Bedömningen genomfördes för varje individ, för 
att se på vilken nivå eleverna befinner sig på, och klassvis, för att se graden av homogenitet 
eller heterogenitet i klasserna.  
 
Utifrån denna studie kunde följande slutsatser dras: 

• Det är möjligt att utifrån van Hieles teori, om lärande i geometri, utföra en diagnos 
på gymnasieelever. 

• När eleverna börjar på gymnasiet befinner de sig på nivå 1 eller  2 av 5.  
• Det är ingen stor nivåspridning i klasserna, om vi enbart tittar på nivåtillhörigheten 

men om vi tittar på innehållet för nivåerna och hur eleverna använder det 
matematiska språket ter sig skillnaden större.  
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1. Inledning 
Geometri är ett ämnesområde inom matematiken som kan kopplas till alla människors 
vardag. Du möter geometri när du lagar mat, kör bil, vid utövande av olika idrotter (t.ex. 
fotboll, biljardspel) eller i olika kulturella sammanhang (t.ex. i konst). I det stora perspektivet 
finns geometrin i allt från naturen runtomkring oss till planeternas rörelser i solsystemet. Ska 
vi gå till det extrema finns geometriskt tänkande vid beräkningar av atomstrukturer till 
tanken om Big bang och universums skapelse. 
 
Lärande i geometri är ett för elever, upp till gymnasienivå, mer konkret inslag i den alltmer 
abstrakta matematiken. Ändå har en del elever svårt för geometri, detta kan bero på att 
undervisningen är för inriktad på beräkningsformlers tillämpningar och inte behandlar 
geometriskt fundamentala beståndsdelar. Dessa beståndsdelar kan t.ex. vara definitioner av 
punkt, linje och plan samt hur dessa i sin tur bygger upp de geometriska figurerna. De 
läromedel som används på den gymnasieskola där våra informanter studerar, Matematik 3000 
och Exponent Gul, beskriver mestadels exempel på beräkningsformler och deras tillämpningar 
men inga definitioner och inga förklaringar till dessa formlers ursprung.  
 
För läraren uppstår ofta problemet att han/hon lägger sig på en för hög språklig nivå, vilket 
medför att eleverna inte förstår det läraren försöker beskriva. Anna Sierpinska skriver i sin 
bok Understanding in Mathematics (1994, sid. 1) bland annat om matematisk förståelse och 
mening. Hon inleder första kapitlet i boken med: 
 

We are in a class of the forth grade. The teacher is dictating: ‘A circle is the position of the 
points in a plane which are at the same distance from an interior point called the centre.’ The 
good pupil writes this phrase in his copy-book and the bad pupil draws faces, but neither of 
them understands. Then the teacher takes the chalk and draws a circle on the board. ‘Ah’, 
thinks the pupils, ‘why didn’t he say at once, a circle is a round, and we should have 
understood.‘ (Poincaré, 1952) 

 
I boken Structure and Insight, A Theory of Mathematics Education (van Hiele, 1986) behandlas 
också det här problemet. Van Hiele skriver (fritt översatt från sidan 66) att läraren ofta pratar 
med eleverna om innehållet i undervisningen på en nivå som eleverna inte ännu uppnått. Det 
här medför att eleverna kan upprepa lärarens lösningsmetod, vilket medför att eleven kan 
lösa problemen på denna nivå. Det som skiljer läraren och eleven är att läraren kan relatera 
lösningsmetoden till lägre nivåer i sitt tänkande (t.ex. visuellt) men eftersom eleven saknar en 
verklig förståelse av innehållet har denna ingen möjlighet att göra det. Med andra ord innebär 
detta att läraren kan lösa problemet med andra metoder, vilket inte eleven kan. Problemet 
med upprepning menar van Hiele är den största orsaken till matematikundervisningens 
dåliga resultat. 
 
Det vi upptäckt under våra praktikperioder är att eleverna behärskar lösningsmetoder och 
färdiga koncept men oftast saknar förståelse för dessa och bakgrunden till varför de ser ut 
som de gör.  En elev kan t.ex. beräkna arean av en triangel med en formeln A = b· h/2, men 
inte förklara varför arean ska delas med 2 (för att den är ett halvt parallellogram). Eftersom 
vi båda ska undervisa i matematik på gymnasiet och är intresserade av att undvika 
ovanstående problem såg vi det som en möjlighet att försöka ta reda på vilken nivå elever 
som lämnat grundskolan befinner sig på. Anledningen till att vi valt att ta upp van Hieles 
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teori på nytt, trots att teorin idag betraktas som inaktuell, är betoningen på språkets betydelse 
för kunskapsbildning och förståelse. Detta betonas även i den lärandeteori som dagens 
lärarutbildning bygger på. Att vi har valt att testa teorin i en diagnos beror på att vi vid flera 
tillfällen under vår studietid diskuterat diagnostisering men inte haft möjlighet att tillämpa i 
praktiken. Det är vanligt att lärare inleder sin undervisning med någon form av diagnos men 
påbörjar sedan sin undervisning där läromedlet börjar oavsett elevernas diagnosresultat. Vi 
vill med vårt arbete väcka en tanke hos verksamma lärare att använda diagnosresultaten vid 
planeringen av sin undervisning, för att i större utsträckning kunna frigöra sig från ett 
bestämt läromedel.  
 
Van Hieles teori fortsätter med hur lektioner och undervisning kan utformas för att få 
eleverna att utvecklas och nå högre nivåer av kunskap och förståelse. Det kan vara en 
lämplig fortsättning på detta arbete att studera undervisningens utformning i geometri i 
förhållande till elevernas kunskapsnivåer. 
 
 

 
 

Falun den 18 januari 2006 
 
 

Andreas Blixt    &    Sarah Wiker 
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2. Syfte och frågeställning 
2.1. Syfte 

Syftet med studien är att testa om van Hieles teori om elevers lärande i geometri går att 
tillämpa i en diagnos. Om detta är möjligt vill vi ta reda på vilken kunskapsnivå eleverna 
befinner sig på och hur stor spridningen i klassen är, med andra ord hur homogen eller 
heterogen klassen är. 
 

2.2. Frågeställningar 
2.2.1. Går det att skapa en diagnos för att mäta elevers kunskapsnivå i geometri 

utifrån van Hieles teori? 
2.2.2. På vilka nivåer befinner sig eleverna när de börjar årskurs 1 på gymnasiet? 
2.2.3. Hur stor är nivåspridningen i respektive klass? 

3. Bakgrund 
3.1. Lärandeteorier 

Säljö (2000) skriver i inledningen till kapitel 3 (sid. 47) i boken Lärande i praktiken – Ett 
sociokulturellt perspektiv att ”lärande kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av 
mänskliga verksamheter, människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till 
varandra. Hela vår samvaro bygger på detta”. Vidare nämner han att när undervisning och 
kunskapstradering blir en verksamhets huvudsyfte, såsom i skola och utbildning, kommer 
sådana aktiviteter alltid att utgå ifrån antaganden om och idéer om hur lärande går till och 
hur kunskaper är beskaffade. 
 
Det finns en mängd olika teorier kring barns och ungdomars kunskap och lärande. Dessa 
teorier behandlar dels inre faktorer som påverkar hur kunskapen byggs upp eller på annat 
sätt tas emot av barnet/ungdomen, dels yttre faktorer som  t.ex. lärarens roll i undervisning, 
klasskamraters betydelse i inlärningsskedet, klassrumsmiljön och det material som används i 
undervisningen. Vi kommer i detta avsnitt att presentera några teorier som bakgrund till den 
teori vi har studerat. Vi vill att alla läsare skall vara medvetna om att van Hieles teori är en 
teori som inte längre anses vara aktuell eftersom teorin bygger mycket på det kognitiva 
lärandet, som nedan kommer att definieras. Den teori som dagens lärarutbildning bygger på 
är den konstruktivistiska teorin, som tar hänsyn till individens sociokulturella bakgrund. 
Denna teori kommer även den att definieras senare i detta avsnitt. Säljö (2000) säger att det 
finns ett uppenbart samspel mellan vetenskapliga teorier om lärande, utveckling och 
undervisning, och det sätt på vilket sådana företeelser uppfattas utanför forskares kretsar. Vi 
bearbetar och medvetandegör de idéer och perspektiv forskare lanserar för att dessa senare 
ska bli en del av vårt vardagstänkande. Kanske antas de så väl att de slutligen blir så självklara 
att de blir osynliga. Säljö menar vidare att synen på undervisningen då kan komma att bli så 
dominerande att inga alternativa metoder kommer till diskussion.  
 
Idag råder ingen tvekan om att något är fel med dagens undervisning. Feta tidningsrubriker 
talar om för oss hur usla resultaten som svenska elever presterar i olika undersökningar 
(TIMSS, PISA) är. Hög tid för matematik (NCM, 2001), är en rapport som redovisar ett från 
regeringen beställt uppdrag med syfte att leda fram till ett kompetensutvecklingsförslag för 
lärare i matematik. Här nämns att speciellt övergången från grundskola till gymnasieskola är 
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problematisk för många elever. Rapporten nämner att matematikundervisningen är ett 
problemområde främst på de yrkesförberedande programmen. Idag går den största delen 
ungdomar vidare från grundskola till gymnasium, rapporten nämner siffran 98%. Men 
bakom denna siffra döljer sig ett faktum att det tredje största programmet är det individuella 
programmet och att det är detta program som växer mest. Detta beror inte minst på att 
många elever inte når målen i matematik i årskurs 9. I Hög tid för matematik (sid. 23) kan man 
läsa att på vissa yrkesförberedande program kan det vara ända upp till 60-70% av eleverna 
som inte når upp till godkänt på A-kursens nationella prov. Det kan även tilläggas att många 
av dessa elever började gymnasiet med ofullständiga kunskaper och en uttalad motvilja mot 
matematikämnet. 
 
Lärare, som undervisar i högre årskurser, reagerar på att elever kan allt mindre och skyller 
ofta på dålig, tidigare undervisning. Dagens lärarutbildning är också mycket kritiserad. Nya 
teorier kring kunskap och lärande presenteras men är svåra att omsätta i verklig 
undervisning. Även Strandvall (2000) har i sin avhandling, Internet som stöd för inlärning och 
distansutbildning, beskrivit detta fenomen att elever, som kan vara mycket duktiga i att lösa 
uppgifter ur läromedel eller uppgifter som liknar dessa, får stora svårigheter när de ställs 
inför problem som skiljer sig från de bekanta uppgifterna. Det visar sig, enligt Strandvall, att 
eleverna har lärt sig metoder och procedurer men saknar förståelse för dessa. Sierpinska 
(1994, sid. 5) förklarar förståelse enligt: 
 

Understanding may consist of a variety of things. If the object of understanding is a 
phenomenon then its understanding may consist in finding an explanation of why the 
phenomenon occurs.[…]There can be many kinds of explanations and therefore different 
ways of understanding. A person may feel she understands an action because she knows how 
to perform it successfully.  
 

Sierpinska och Strandvall är alltså överens om att många elever kan lära sig metoder och 
processer men att de kan endast applicera dessa på kända uppgifter. Strandvall (2000, sid. 6) 
refererar till Rauste-von Wright när han skriver att ”förståelse är ett resultat av den lärandes 
egen tankeaktivitet och att information och kunskap inte förflyttas in utifrån utan varje 
lärande måste själv konstruera sin egen kunskap”. Han skriver också att ”varför” och ”hur” 
frågor, som är viktiga för begreppsförståelsen, sällan ställs utan oftast är det faktasökande 
frågor, ”vad, när och hur många”, som dominerar undervisningen. Läromedel uppmuntrar 
inte heller, enligt Strandvall, till att söka förklaringar utan leder oftast den lärande att söka 
fakta eller lösa ett problem enligt föreskrivet exempel.  
 

3.1.1. Behavioristisk lärandeteori 
Fram till mitten av 1950-talet var det den behavioristiska teorin om lärande som var 
dominerande. För behavioristen är beteendet centralt. Han menar att människan förändrar 
sitt beteende genom yttre påverkan av olika stimuli. Sådana stimuli kan vara t.ex. positiv eller 
negativ återkoppling till ett beteende. Den positiva kommer att förstärka beteendet medan 
den negativa återkopplingen verkar för att beteendet ska försvinna. Det som skiljer 
behaviorismen från andra teorier om kunskapstradering är att kunskap endast kan överföras 
från lärare till elev genom envägskommunikation. Läraren är sändare och elev mottagare (se 
Figur 1). Behaviorismen bortser från inre psykiska processer eftersom de inte kan studeras 
”vetenskapligt”. I stället studeras de stimuli som påverkar människan och det mänskliga 
beteendet. Forskare som präglat denna teori mer än andra är Watson, Pavlov och Skinner. 
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Enligt Tall (1991) har den behavioristiska teorin om lärande haft ett begränsat inflytande på 
det matematiska tänkandet. Det område man skulle kunna applicera i en behavioristiskt 
modell är inlärning av det mekaniska räknandet med olika algoritmer1.  

 
Figur 1 ”Enligt behaviorismen ses kunskap som någonting som kan förflyttas från en lärare till en lärande. 
Läraren styr och definierar vad den lärande skall uppnå.” (Strandvall, 2000, sid. 9) 
 

3.1.2. Kognitivistisk lärandeteori 
Kognitivismen, som kom fram under senare delen av 1950-talet, avlöste den behavioristiska 
teorin. Många fann de behavioristiska idéerna otillfredsställande. De ansåg att man även 
borde studera det som skedde inne i huvudet hos den lärande. Kognitivisten menar att det är 
möjligt att studera icke observerbara beteenden, såsom tankeprocesser, på ett vetenskapligt 
sätt. Medan behavioristen trodde att individens lärande skedde enbart tillföljd av yttre 
påverkan menade de som företrädde kognitivismen att lärande är en process där den lärande 
aktivt konstruerar sin kunskap och att detta sker i en social kontext. Kognitivismens främsta 
företrädare anses vara John Dewey, Lev Vygotskij, Jean Piaget och Jerome Bruner. 
Strandvall (2000, sid. 10) skriver i sin avhandling Internet som stöd för inlärning och 
distansutbildning  att alla dessa fyra har i sina teorier rötter i kognitivismen men har utvecklat 
sin egen teori åt litet olika håll. Han refererar till Woolfolk då han skriver att ”enligt den 
kognitiva psykologin är ett av de viktigaste elementen i inlärningsprocessen det som den 
lärande tar med sig till inlärningssituationen, det som den lärande redan kan. Vad vi redan 
vet och kan, avgör till en stor del vad vi kommer att uppmärksamma, uppfatta, lära, minnas 
och glömma”. Strandvall sammanfattar slutligen grunden för kognitivismen med en 
hänvisning till Resnick: 
 
1. Inlärning anses först och främst vara en kunskapsprocess. 
2. Inlärning är kunskapsberoende, d.v.s. man använder befintlig kunskap för att skapa ny 

kunskap. 
3. Inlärning är situationsberoende, d.v.s. individens lärande påverkas av den kontext 

individen befinner sig i. 
 
Säljö (2000, sid. 57) refererar till en av kognitivismens förgrundsfigurer, Jerome Bruner, när 
han skriver att enligt Burners ”självkritik är ett av huvudproblemen att frågan om hur 
människor skapar och reproducerar mening, förståelse och innebörd i denna tradition ganska 
snabbt kom att reduceras till en fråga hur hon behandlar information”. Kognitivismen 
byggde på en föreställning om det rena tänkandet och det var just detta man intresserade sig 

                                                 
1 Nationalencyklopedin skriver att en algoritm inom matematik och databehandling är en systematisk procedur som i ett 
ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem. Algoritmen anger de enskilda steg som skall tas 
för att lösa problemet. Den kan t.ex. beskrivas i ord, med matematiska symboler eller med ett flödesschema. 
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för. Strandvall (2000) skriver att man enligt de kognitivistiska förespråkarna aktivt 
konstruerar sin kunskap och att detta sker i en social kontext. Dagens sociokulturella 
perspektiv på kunskap och lärande, beskrivs mer genomgående nedan, menar att man måste 
ta hänsyn till den sociokulturella aspekten av hur kunskaper skapas, förhandlas och används i 
mänskliga verksamheter samt människans fysiska och intellektuella redskap. 
 

3.1.3. Konstruktivistisk lärandeteori 
Konstruktivismen har tagit ett steg längre i sin syn på kunskap och lärande. Enligt Säljö 
(2000) kan konstruktivismen anses vara ett element inom kognitivismen. Den konstruktiva 
synen innebär att man inte bara tar hänsyn till det som sker i den mänskliga hjärnan vid 
lärandetillfället utan även på vilket sätt människan skapar förståelse utifrån erfarenheter och 
upplevelser. Det innebär att olika individer behandlar ny kunskap olika och att detta beror på  
den kunskap individen redan bär på.  
 
Tall (1991) skriver att inom den konstruktivistiska psykologin diskuteras hur matematiskt 
mentala föreställningar är konstruerade i varje individs hjärna. Dock nämner han att just 
detta kan orsaka problem för de matematiker som enligt det Platonska idealet anser att 
matematiken existerar oberoende av den mänskliga hjärnan. Han skriver också att den 
konstruktivistiska idén om det matematiska tänkandet ger en tydlig insikt i de kreativa 
processer som upplevs av såväl forskande matematiker som av matematikstuderande. 
 
Bilden nedan beskriver ganska väl det förfarande som krävs för att kunskap och förståelse 
ska erhållas av den lärande. Strandvall (2000, sid. 11) hänvisar till Biehler & Snowman när 
han skriver att ”öppna och systematiska diskussioner hjälper den lärande att skapa en 
personlig syn på stoffet som han eller hon lär sig”. 

 
Figur 2  ”Enligt den konstruktivistiska synen kan inte kunskap förflyttas över från läraren till de lärande, utan 
den skapas aktivt genom interaktion med andra. Jämför med Figur 1”. (Strandvall, 2000, sid. 11) 
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I tabellen nedan sammanfattas de tre teorierna vi diskuterat i denna del av bakgrunden.  
  Behaviorism Kognitivism Konstruktivism 
Vad är lärande? Lärande äger rum när eleven får 

respons till ett specifikt stimuli 
och får en belöning eller 
bestraffning beroende på om 
önskat beteende uppnås eller inte.
Man bryr sig inte om elevens 
mentala process vid inlärning. 

Lärande inträffar när det sker en 
förändring i den kunskap som är 
lagrad i minnet.  
Lärande inträffar när information 
förs över från korttids- till 
långtidsminnet. 

Lärande inträffar när eleven 
skapar ny kunskap genom att 
använda tidigare erhållen kunskap 
och erfarenheter och genom att 
knyta ny information till befintlig 
kunskap. Detta sker genom att 
eleven löser problem och i 
interaktion med andra människor.

Vilken roll har 
läraren? 

Lärarens jobb är att arrangera 
presentation, frågor och 
återkoppling och presentera detta 
för eleven. Läraren talar om 
målen, guidar eleven genom 
materialet och ger återkoppling 
beroende på om eleven uppnår 
önskat resultat eller inte. 

Lärarens roll är att stötta eleven i 
processen att föra informationen 
från korttids till långtidsminnet. 
Detta görs genom att hjälpa 
eleven att selektera ut det som är 
viktigt, organisera den nya 
kunskapen, länka den nya 
kunskapen till befintlig kunskap 
etc. 

Lärarens roll är att skapa 
situationer där eleven får lösa 
problem och samverka med 
andra. Målet är att stödja eleven i 
konstruktionen av ny kunskap 
och inte själva överföringen av ny 
kunskap till eleven. 

Vilken roll har 
eleven? 

Eleven är passiv.  Får 
informationen presenterad för 
sig, svarar på frågor och får 
återkoppling beroende på 
resultat. 

Eleven deltar genom att selektera 
information, processa och lagra 
informationen i minnet. 

Eleven är aktiv genom att skapa 
ny kunskap från tidigare 
erfarenheter och genom att 
koppla ny information med 
befintlig kunskap.  

Tabell 1 Sammanfattning över de tre didaktiska lärorna. (LearnTech selected nr 5, 2004) 
 

3.1.4. Kognitivt lärande enligt Piaget 
Den schweiziske psykologen Jean Piagets (1896-1980) inverkan på vårt sätt att se på lärande 
och utveckling kan enligt Säljö (2000) inte överskattas. Hans teorier kring undervisningens 
utformning har präglat vår svenska undervisning i mycket stor utsträckning. Piaget var, enligt 
Säljö, främst intresserad av hur kunskap bildas. Han ville studera teoretiska frågor om 
kunskapers ursprung och utveckling och sade sig vara en genetisk epistemolog2. Enligt Jean 
Piaget Society sägs (avsnitt: A Brief  Biography of Jean Piaget): 
 

His researches in developmental psychology and genetic epistemology had one unique goal: 
how does knowledge grow? His answer is that the growth of knowledge is a progressive 
construction of logically embedded structures superseding one another by a process of 
inclusion of lower less powerful logical means into higher and more powerful ones up to 
adulthood. 

 
Enligt Piaget ska den lärande vara aktiv för att på egen hand upptäcka, laborera och på annat 
sätt undersöka saker. Den lärande ska låta sig styras av sin nyfikenhet och spontanitet. Detta 
skulle enligt Piaget leda till en förståelse och inte bara ett utantillärande. Piagets teori går, 
enligt Tall (2000), ut på individens behov av att befinna sig i en kunskapsmässig jämvikt med 
sin omgivning. Jämvikten kan rubbas i och med att individen konfronteras med för honom 
okänd kunskap eller kunskap som på något sätt motsätter sig befintlig kunskap. Detta kan i 
sin tur leda till att individen går in i en så kallad övergångsperiod där individens 
kunskapsstruktur rekonstrueras till att nå en jämvikt av högre utvecklingsgrad. Enligt Piaget 
finns det fyra primära kognitiva strukturer (utvecklingssteg): 

1. Den sensomotoriska fasen som varar mellan 0 till ca 2 år  
2. Den för-operationella fasen till ca 7 år  
3. Den konkret-operationella fasen till ca 11 år  
4. Den formal-operationella fasen från 11 år och äldre.  

                                                 
2 Epistemolog kommer från epistemologi som betyder kunskapsteori. (Källa: Nationalencyklopedin) 
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Dessa faser ska förstås så, att barn inte kan tillgodogöra sig kunskap som är för avancerad för 
dess biologiska utveckling. Synsättet har blivit skarpt kritiserat då det bland annat anses att det 
begränsar barnets naturliga nyfikenhet om viss kunskap ses som alltför logiskt komplicerad för 
dem. De som företräder Lev Vygotskys pedagogik menar i motsats till Piaget att barnet bör ges 
något mer logiskt komplicerade uppgifter än vad det klarat dittills för att barnet ska utvecklas 
maximalt. Mot att barns hjärnor inte utvecklats för abstrakt tänkande brukar anföras, att det inte 
kan bevisas att det inte i stället är fråga om förkunskaper och att de individuella skillnaderna kan 
vara större än de kollektiva likheterna. (Källa: Wikipedia – Den fria encyklopedin) 

Tall (2000) skriver att Piagets stadieteori har breddats till att omfatta högre nivåer av 
avancerat tänkande. Han hänvisar till Ellerton som föreslår att den piagetanska cykeln 
bestående av de fyra ovanstående stegen kan vara den första nivån i en spiral av kognitiv 
utveckling. Biggs & Collis (1982) lanserade förslaget om en repetition av formella 
operationer på successivt allt högre nivåer, alla återupprepandes lärandecykeln: enstrukturell, 
flerstrukturell och jämförande. Med detta menas att individens kunskapsutveckling kan 
liknas vid ett antal platåer, där varje platå förbinds med en spiralformad trappa. Spiralen är 
den ovannämnda lärandecykeln. När en cykel har avslutats har individen nått en ny 
kunskapsnivå och utifrån denna påbörjar individen en klättring i nästa spiraltrappa. 
Skillnaden från den förra spiraltrappan är att individen nu har en högre kunskapsbas att utgå 
ifrån. Tall nämner att svårigheten med att applicera teorier liknande dessa är att eleverna 
sällan kan utföra beräkningar på den abstrakta nivån av formella operationer.  
 
En förklaring till Piagets stora inflytande i svensk skola kan enligt Säljö (2000) vara att 
betoningen av barnets egen verksamhet och av dess autonomi i kunskapsbildningen stämde 
väl överens med allmänna demokratiska antaganden om barns rätt till självbestämmande. 
Samtidigt, till teorins nackdel ur dagens synvinkel, är att betydelsen av skillnader i social och 
kulturell bakgrund nedtonades. Detta innebar att en demokratisk bild skapades där alla 
människor kunde lära och utvecklas med utgångspunkt i sina egna förutsättningar. 
Fokuseringen på att barn ska vara självstyrande leder i sin tur, enligt Säljö (2000), paradoxalt 
till att omvärldens, inklusive lärarens, ansvar för barns utveckling och deras svårigheter i stor 
utsträckning försvinner. Lärarens roll blir att skapa förutsättningar för utveckling genom att 
möjliggöra lärande för barnet utan att själv aktivt  ingripa i läroprocessen, eftersom barnet då 
inte kan skapa sig en förståelse. Piaget förklarar problemet med att om en elev inte kan 
tillgodogöra sig undervisning, kan detta i en piagetansk föreställningsvärld (liksom i alla 
mognadsteorier) förklaras med att barnet ännu inte nått det nödvändiga utvecklingsstadiet. 
Problemet läggs i och med detta till barnet och dess ’kognitiva utveckling’. 
 
Det som kan ses som ett problem i Piagets utvecklingsteori är att den negativt fokuserar på 
vad den lärandes svårigheter är, i stället för att skapa positiva kriterier för vad som ger 
förutsättningar för nytt lärande. Tall (2000, sid. 8) refererar till Papert, som skriver : 
 

The Piaget of stage theory is essentially conservative, almost reactionary, in emphasizing 
what children cannot do. I strive to uncover a more revolutionary Piaget, one whose 
epistemological ideas might expand the known bounds of the human mind. 
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3.2.  Skillnader mellan Piagets teori och van Hieles teori 
Van Hiele erkände att han lärt sig mycket av Piaget, bland annat var det Piaget som först 
införde nivåer men hans teori var inte inriktad på lärande utan på utveckling. Van Hiele 
poängterar sex stora skillnader mellan sin egen teori och Piagets (van Hiele, 1986, sid. 5-6): 
 

1. The psychology of Piaget was one of development and not of learning. So the problem of 
how to stimulate children to go from one level to the next was not his problem. It was mine. 

2. Piaget distinguished only two levels. In geometry it appears necessary to distinguish more. 
Some of Piaget´s results would have been more intelligible if he had distinguished more than 
two levels. 

3. Piaget did not see the very important role of language in moving from one level to the next. 
It was occasionally suggested to him that children did not understand his questions. He 
always answered that they did understand; this could be read from their actions. But, 
although actions might be adequate, you cannot read from them the level at which children 
can think. 

4. According to Piaget, human spirit develops in the directions of certain theoretical concepts. 
He was not aware that those concepts are only human constructions, which, in the course of 
time, may change. So development with some theory as a result always must be understood 
as a learning process influenced by people of that period. 

5. Piaget did not see structures of a higher level as the result of study of the lower levels. In my 
theory, the higher level is attained if the rules governing the lower structure have been made 
explicit and studied, thereby themselves becoming a new structure. In Piaget´s theory, the 
higher structure is primary; children are born with it, and only have to become aware of it. 

6. In my theory, a structure is a given thing obeying certain laws (borrowed from Gestalt 
theory); if it is a strong structure it will usually be possible to superpose a mathematical 
structure onto it. In Piaget´s theory the mathematical structure always defines the whole 
structure. 

 
3.3. Van Hieles teori om lärande i geometri 

Den teori som detta arbete vilar på är Pierre M. van Hieles teori från 1986, d.v.s. den 
vidareutveckling av den ursprungliga teorin som presenterades 1955. Den ursprungliga 
teorin togs fram av Pierre van Hiele tillsammans med Dina van Hiele-Geldof som dog något 
år efter att den publicerats. Den stora skillnaden mellan den gamla och den nya teorin är att i 
vidareutvecklingen är nivåerna för lärande omdöpta från 0-4 till 1-5. Detta skedde p.g.a. att 
van Hiele upptäckte att den nivå som han från början inte ansåg vara viktig (0:an) spelade en 
betydande roll för förståelsen av geometri och därför döpte han om den (1:an). Teorin har 
sina rötter i Piagets teorier men van Hiele insåg vikten av hur läraren använder språket när 
han talar matematik. I Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper (Nyström, 1998) poängteras 
att van Hiele ansåg att det är genom konstruktionen av visuella strukturer i vårt tänkande 
som vi kan klara oss utan språkets hjälp. I många fall där språket spelar en viktig roll hittas 
inte strukturens utökning genom att enbart en regel tillämpas. För att ta ett exempel på det 
har vi problemen som kan uppstå när en elev ska lösa en andragradsfunktion (t.ex. 

). Det finns en algoritm/formel för att lösa andragradsfunktioner, allmänt 
kallad pq-formeln. Lösningen som denna formel ger måste tolkas för att svaret ska få en 
mening. Van Hiele tar vidare stöd i gestaltningspsykologin (Gestalt psychology) om hur 
insikt i strukturer påverkar lärandet.  

52xxy 2 −+=
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3.3.1. Strukturer och insikt 
I kapitel 2-7 i van Hiele (1986) diskuteras olika sätt på vilka vi kan möta strukturer och om 
de verkligen är lika självklara som vi lärare tror. Det är med strukturer som vi interagerar 
med omvärlden. Därför får språket en viktig betydelse för inlärning då det är en av de 
strukturer som vi dagligen hanterar. Van Hiele visar att vad vi förväntar oss av en given 
struktur i en matematisk uppgift och vad vi får som svar kan skilja sig beroende på vem som 
svarar på uppgiften. Detta beror inte på att någon har svarat fel utan att de helt enkelt ser en 
annan struktur och löser den. Han jämför det med kunskap om målningar och hur en 
skicklig person kan urskilja strukturer i hur tavlan är målad och därmed bestämma äktheten i 
den. Men om tavlan är tidigt gjord kan det hända att den inte innehåller konstnärens vanliga 
struktur/mönster och därmed är mer svårbestämd.  
 
Van Hiele säger att vilken person som helst kan fortsätta (agera) på ett mönster men hur 
man fortsätter beror på de egenskaper som den personen ser. Strukturer har med andra ord 
en objektivitet. Van Hieles definition av objektivitet är att andra kan reagera precis som vi 
gör utifrån samma struktur. Vi kan jämföra det med subjektivitet som är motsatsen. Om 
något är subjektivt bygger det på personens känslor eller åsikter, vi kan t.ex. säga att en tavla 
är vacker, vilket innebär att oavsett om du skulle ha en annan åsikt är inget av svaren fel. Vi 
kan inte inleda en diskussion där en segrare kan koras. För att göra bedömningen (domen) av 
tavlans utseende mer objektiv kan vi låta ett stort antal personer lämna sina åsikter men 
eftersom beslutet på någon nivå bör baseras på normer påpekar van Hiele att den alltid 
kommer att vara delvis subjektiv eftersom någon har bestämt normerna (och vem säger att 
det är rätt normer?).  
 
Utifrån detta resonemang lägger van Hiele fram tre kriterier för att något skall vara objektivt: 

1. Resultatet/domen (judgment) går att diskutera 
2. Resultatet/domen går att testa 
3. Ett tillräckligt stort antal människor är överens om resultatet/domen.  

 
Van Hiele påpekar utifrån dessa kriterier att en dom aldrig kan vara fullt objektiv eftersom 
det alltid är möjligt att ändra sin åsikt under en diskussion om det förs fram nya argument. 
Om resultatet går att testa kan ett test som utförs ur en annan synvinkel ge ett annat resultat. 
Vidare kan även konstellationen av den grupp människor som först ansåg resultatet ”rätt” 
ändras och därmed ändras också domen. 
 
Ovanstående resonemang ger strukturer två egenskaper:  

1. Människor och djur kan agera utefter dem i nya situationer  
2. De har objektivitet (andra kan se en struktur på samma sätt som vi gör). Det är 

möjligt för andra att reagera lika som oss på en struktur. 
 
Förutom objektivitet finns det ytterligare ett begrepp som är viktigt i van Hieles teori. Han 
använder begreppet ”världar” som vi nedan tänkte definiera lite mer noggrant. Det finns fem 
olika världar där strukturer verkar: 
 

1. Verkligheten, den värld som vi lever i. Van Hiele påpekar att det finns några som 
anser att verkligheten inte bör vara en egen värld eftersom den bara är en 
konstruktion av våra tankar (värld 2). Han menar att det vore omöjligt att ha en 
diskussion om något med en person om det vi ser runt omkring oss eftersom det 
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innebär att varken den personen eller de saker som du ser skulle existera. Att dra 
några slutsatser skulle då inte var möjligt. Därför väljer vi att acceptera värld 1 och 
att vi ser de strukturerna som finns där. 

2. Det mänskliga intellektet, när vi talar om mentala strukturer. Det är här vi tolkar 
omvärlden, det vi erfar med våra sinnen. 

3. Mänsklighetens intellektet; Det finns många strukturer som mänskligheten har 
skapat. Ofta besitter vi inte dessa strukturer själva men vi kan få tillgång till dem 
genom att fråga, läsa böcker etc. Om du går på ett seminarium är du inte där för att 
få information om seminarieledarens egna åsikter utan deltar för att få mer kunskap 
om tankarna från det allmänna mänskliga intellektet. (Meningen är fritt översatt från 
van Hiele, 1986, sid. 34) 

4. Språk; För konstruktionen av många strukturer, speciellt i värld 3, är språket en 
viktig del. Det sker många interaktioner mellan värld 1-3 utan att språket är 
inblandat men det finns strukturer och problem som språket, med sin struktur, kan 
ge nya möjligheter till. 

5. Mänskligt agerande; Det finns strukturer i det mänskliga agerandet som inte styrs av 
strukturer från det mänskliga tänkandet. Van Hiele påpekar här att det finns de som 
motsätter sig att agerandet skulle vara en värld då det inte har något med tänkande 
att göra, men vi väljer att titta på agerande då tänkande inte finns med. Du kan t.ex. 
lära dig att spela piano och hitta ackord för att sedan spela flytande. På samma sätt 
kan du cykla utan att koncentrera dig för mycket, vilket inte var möjligt när du 
provade första gången. Om du däremot koncentrerar dig och tänker på allt som du 
ska göra när du cyklar kommer det att störa ditt agerande och cyklingen kommer att 
bli mycket svårare, därav kan vi säga att det är möjligt att agera utan att tänka. 

 
Om vi skall analysera världarna kan vi ta ett exempel (van Hiele, 1986, sid. 138) och säga att i 
värld 1 ser vi verkligheten. Vi ser samma saker som andra människor ser. Eller gör vi det, för 
hur kan vi veta att de ser samma röda färg som vi gör? Vi vet själva att det är den färg som vi 
kallar röd som vi ser eftersom vi fått lära oss att den kallas det. På samma sätt kan vi inte 
jämföra smärta, vi kan inte säga att vi upplever smärta av samma sak på samma sätt. Men vi 
kan tolka andras smärta, van Hiele tar exemplet om när du besöker tandläkaren kommer 
denna att dra nytta av dina uttryck och tolka när det gör ont. 
 
Vårt språk är inte en del av värld 2, ”vår hjärna”, eftersom det inte funnits där jämt utan vi 
har lärt oss det genom kontakter med värld 1 och värld 3. Däremot använder vi språket i 
värld 2 när vi pratar med oss själva i våra tankar, det är ett försök av vårt 
medvetande/intellekt att få kontakt med värld 2. 
 
Om vi går tillbaka till strukturerna igen och försöker definiera olika egenskaper som de har. 
Precis som vi påpekade i inledningen av avsnittet baserar van Hiele sin teori till stora delar på 
gestaltningspsykologin (strukturpsykologin). Där finns det fyra viktiga egenskaper som styr 
strukturerna: 
 

1. Det är möjligt att förlänga/utöka en struktur. Alla som vet en del av strukturen kan 
fortsätta med den. Den fortsatta strukturen lyder under samma lagar som en del av 
den. Vi kan ta exemplet att vi ser ett skelett och vi inser att vi själva faktiskt har ett 
skelett.  
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2. En struktur kan ses som en del av en finare struktur. Originalstrukturen påverkas 
inte av detta. För att fortsätta på exemplet med skelettet skulle detta innebära att vi 
genom att namnge delar av skelettet inser att det byggs upp av en finare struktur. 

3. En struktur kan ses som en del av en annan struktur som inkluderar allt. Den 
strukturen har fler regler som den följer och en del av dem definierar original 
strukturen. Här skulle vi jämföra människans skelett med skelett från andra däggdjur. 

4. En given struktur kan vara isomorfisk3 med en annan struktur. I detta fall är 
strukturerna definierade av samma regler. Nästa steg på vårt exempel är när vi kan se 
att ben som finns i vårt skelett även finns hos andra däggdjur och att vi kan använda 
samma namn på dem (även om utseendet kan variera). 

 
Det här är ett koncept som fungerar bra inom matematiken och de flesta operationerna 
baseras på liknande regler, t.ex. multiplikation och addition (van Hiele, 1986, sid. 30).  
 
Nyström (1998, sid. 23) sammanfattar van Hieles tankar om struktur som:  
 

En definition är enligt författaren endast möjlig om man redan i viss utsträckning känner till 
det som ska definieras. Om diskussionen av struktur börjar med en definition av begreppet 
menar van Hiele att risken är stor att läsarens uppfattning om struktur väsentligen kommer 
att skilja sig från det begrepp han vill utveckla.  

 
Det som ytterligare ger teorin karaktär är att insikten har betydelse för hur en person agerar 
och att detta sker på ett adekvat sätt. Van Hiele menar att insikt bara existerar när en person 
agerar med avsikt i en ny situation. Nyström poängterar att tänkandet om insikt är inspirerat 
från gestaltningspsykologin. Han sammanfattar van Hieles åsikt om insikten som (Nyström, 
1998, sid. 25): 
 

1. Insikt kan observeras när ett adekvat handlande har skett i en ny situation. 
2. Insikt kan säkerställas när handlande har skett i kraft av en etablerad struktur från vilken 

svaren till nya frågor kan härledas. 
3. De bästa exemplen på insikt fås oförhappandes, de är inte frukten av planering. 

 
Nyström poängterar vidare att det är mycket lättare att hitta frågor som fastställer brist på 
insikt än att hitta sådana som positivt fastställer insikt. Detta menar van Hiele beror på att 
insikten skall testas i nya situationer. Han säger att eleverna till stor del försöker gömma sin 
brist på insikt genom att memorera (learning by heart) de svar till frågorna som läraren 
kanske kommer ställa. Här kommer eleven att ha en chans att smita undan från behovet att 
                                                 

3 En isomorfism eller isomorfi är inom matematiken, en sorts intressant avbildning mellan objekt. Douglas 
Hofstadter ger en informell definition: Ordet "isomorfism" kan användas då två komplexa strukturer kan 
avbildas på varandra på ett sådant sätt att för varje del av den ena strukturen finns det en motsvarande del i den 
andra, där "motsvarande" betyder att de två delarna spelar liknande roller i sina respektive strukturer. Formellt 
är en isomorfism en bijektiv avbildning f så att både f och dess invers f -1 är homomorfismer. Om det existerar 
en isomorfism mellan två strukturer kallas de två strukturerna isomorfa. Isomorfa strukturer är "samma" på en 
viss nivå av abstraktion. Om man ignorerar de specifika identiteterna hos elementen i de underliggande 
mängderna och namnen i de underliggande relationerna är de två strukturerna identiska. Bijektiv är en funktion 
om varje värde y i funktionens värdemängd Y motsvaras av precis ett värde x i dess definitionsmängd X och 
vice versa. (Källa: Wikipedia – Den fria encyklopedin) 
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agera i en ny situation, detta leder till att om läraren vill testa insikt måste han/hon istället 
ställa frågor som eleven inte förväntat sig. Vidare menar van Hiele att i många fall där 
resultatet inte blivit som läraren hoppats (t.ex. på ett prov) väljer denna att skylla på 
elevernas brist på intelligens (lack of intelligence), eftersom läraren i de flesta fall gjort allt 
han/hon kan. 
 

3.3.2. Nivåer och perioder 
Van Hiele presenterade 1955 sin teori med nivåer som: 
 

You can say somebody has attained a higher level of thinking when a new order of thinking 
enables him, with regard to certain operations, to apply these operations on new objects. The 
attainment of the new level cannot be effected by teaching, but still, by a suitable choice of 
exercises the teacher can create a situation for the pupil favourable to the attainment of the 
higher level of thinking. (van Hiele, 1986, sid. 39) 

 
Van Hiele fortsätter sitt resonemang om att när en elev väl har uppnått nästa nivå är det inte 
troligt att den kommer att falla tillbaka på en föregående. Det är därför som det är viktigt att 
veta vilken nivå av tänkande som krävs för att klara av en uppgift, eftersom om eleven inte 
kommit upp på den nivån blir uppgiften omöjlig. Vidare påpekar han att även om eleverna 
från början homogent befunnit sig på samma nivå kommer inte övergången till nästa nivå att 
ske samtidigt. Det är oundvikligt att eleverna i klassen kommer att prata olika språk (knutet 
till nivån de befinner sig på) under delar av studietiden. Här ser vi också van Hieles betoning 
av språkets anknytning till lärandenivåerna. Varje nivå har symboler som karaktäriserar just 
den nivån men som kan tillämpas på de högre nivåerna. Nyström (1998) förklarar det som 
att symbolerna gradvis förlorar sitt visuella innehåll och att de utvecklas till knutpunkter i det 
nätverk av relationer som bildats.  
 
Nyström poängterar även att övergången från en nivå till nästa inte är en naturlig process, 
utan att den sker under inflytande av ett undervisnings/inlärningsprogram. Vidare säger han 
att övergången inte är möjlig utan inlärning av ett nytt språk. Han tar ett exempel om en 
individ som lärt sig förstå en struktur genom direkt kontakt med verkligheten (notera: värld 
1). För att utväxla uppfattningar om den med andra människor måste individen lära sig 
språket som knyts samman med verklighetens struktur. 
 
De nivåer som van Hiele använder är: 

3.3.2.1.  Nivå 1 
Den visuella nivån. Här kan en elev särskilja en romb från en kvadrat utan att behöva 
förklara några detaljer om deras utseende. Van Hiele skriver att den visuella nivån inte har 
något nätverk av relationer, men att människan kan reagera på ett visuellt nätverk av 
relationer utan hjälp av språket (jämför med världarnas interaktioner). Mellan nivå 1 och nivå 
2 finns en övergångsperiod som van Hiele har valt att kalla period 1. Perioden börjar i nivå 1 
och när den är ”avklarad” kommer eleven att befinna sig på nivå 2. Eftersom den här nivån 
inte har något eget nätverk av relationer kommer period 1 bestå av att knyta ihop de 
symboler som nivån innehåller vilket leder till att föremålet blir igenkänt för sina egenskaper 
och inte sitt utseende. 
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3.3.2.2.  Nivå 2 
Den deskriptiva/beskrivande nivån. Här kan eleven särskilja romben från kvadraten men 
baserar sina beslut på figurernas egenskaper och inte på en bild. Tänkande på den här nivån 
har sitt ursprung i den visuella nivån men här relaterar inte eleven längre till visuella 
strukturer som den använt på den första nivån utan till andra språkliga symboler. En figur 
kallas rektangel eftersom den har räta vinklar och inte beroende på att eleven känner igen 
dess form. När eleven nu befinner sig på nivå 2 och period 1 är avklarad kommer genast 
period 2 att påbörjas, vilken har som sitt slutmål i nivå 3. Under den lärandeprocessen är det 
ordnandet av geometriska figurers egenskaper som är i fokus. Nyström poängterar att det är 
genom den här sorteringen som gamla symboler får nytt innehåll och vid slutet av 
lärandeprocessen uppfattas figurerna som en ordnad mängd av egenskaper. Van Hiele 
påpekar även att nya symboler förs till under den här perioden, vi har t.ex. kongruens, 
likformighet, parallellitet, och ”därav följer” (”following from”).  

3.3.2.3.  Nivå 3 
Den teoretiska nivån baseras på resonemang av de symboler som eleven lärt sig på den andra 
nivån. Nyström poängterar att elevens slutsatser inte längre baseras på förekomsten eller 
avsaknaden av länkar i nätverket av relationer på den andra nivån, utan på sambandet som 
antas existera mellan dessa länkar. Vidare påpekar han att en individ som har ett dåligt 
utvecklat nätverk av relationer från den andra nivån eller som använder detta nätverk relativt 
automatiskt kommer att ha dåligt grepp om den inre strukturen i detta nätverk och kommer 
därför inte att kunna göra bedömningar på nivå 3. Det är på den här nivån som resonemang 
av logiskt deduktiva system hör hemma. Även generaliseringar av resultat hör hit, van Hiele 
tar som exempel ( ) ( ) ( )cabacba ⋅+⋅=+⋅ . Nyström betonar att individen inte  återvänder 
till de ursprungliga objekten på den andra nivån, de konkreta talen. Vidare poängterar han att 
språket på nivå 3 har samma relation till språket på nivå 2 som språket på nivå 2 har till 
språket på den första nivån. Han skriver också att språket på den teoretiska nivån har en 
mycket mer abstrakt karaktär än språket på den beskrivande nivån eftersom den teoretiska 
nivån handlar om orsaksrelationer, logiska relationer och andra relationer hos en struktur. 
Det är genom språket på den tredje nivån som logiska relationer mellan satser i geometrin 
sker. Ingen förståelse för dessa samband kan ske genom en visuell representation. 

3.3.2.4.  Nivå 4 
Nivån baseras på formell logik och innehåller studiet av logikens lagar. Nyström skriver att 
det är uppenbart att den tredje nivån skiljer sig åt mellan olika ämnen och att det inte är 
självklart att det finns högre nivåer, för om vi redan har behandlat en teoretisk nivå är nästa 
steg då en filosofisk? Burger & Shaughnessy (1984) har lagt fram indikationer på att en elev 
har nått den fjärde nivån. De skriver att en elev har nått nivå 4 om (fritt översatt):  
 

• Eleven försöker bevisa de antaganden som eleven använder i sin lösning.  
• Eleven kräver ett bevis för att bestämma sanningen i en matematisk lösning. 
• Eleven förstår de olika delarnas betydelse i en matematisk diskurs, som t.ex. axiom, 

definitioner, teorem och bevis. 
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• Eleven har en informell acceptans av Euklides postulat4. 

3.3.2.5.  Nivå 5 
Den här nivån behandlar de logiska lagarnas natur. Van Hiele (1986 sid. 47) skriver att elever 
i skolan bör befinna sig på nivå 2, 3 eller 4 och det ser vi som en anledning till att inte ge en 
mer noggrann definition av denna nivå. 
 
Nyström skriver att van Hiele menar att det är vanligt, men alltid förkastligt, att tala till 
eleverna om begrepp som hör till en nivå som de ännu inte nått. Precis som vi angav i 
inledningen menar van Hiele att det här medför att eleverna eventuellt kan upprepa lärarens 
lösningsmetod, vilket ger att eleverna kanske kan lösa problemen på denna nivå. Det som 
skiljer läraren och eleven är att läraren kan relatera lösningsmetoden till lägre nivåer i sitt 
tänkande (t.ex. visuellt) men eftersom eleven saknar en verklig förståelse av innehållet har 
denna ingen möjlighet att göra det. Med andra ord innebär detta att läraren kan lösa 
problemet med andra metoder, vilket inte eleven kan. Problemet med upprepning menar van 
Hiele är den största orsaken till matematikundervisningens dåliga resultat. Nyström skriver 
vidare att enligt van Hiele ska skolan erbjuda möjligheter att uppfatta strukturer och målet 
skulle ytterst vara insikt, d.v.s. förmågan att agera på ett adekvat sätt och med avsikt i en ny 
situation. ”Van Hiele understryker även att eleverna själva vill lära sig hitta i ämnesområdet”, 
de vill vara aktiva och själva skapa sina strukturer. ”Indoktrinering av en allvetande lärare är 
enligt van Hiele ett hinder för verkligt lärande.” (Nyström, 1998 sid. 34) 
 

3.4. Tidigare arbeten 
Vi har funnit tre tidigare arbeten som vi har använt oss av, dels i bakgrunden som hjälp att 
förstå van Hieles teori, dels vid skapandet av diagnosen och dels när vi definierat 
kunskapsnivåerna. I bilaga 3 finns arbetenas abstracts i originalform bifogade. 
 

3.4.1. Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper – En jämförelse mellan 
Skolverkets betygskriterier, SOLO-taxonomin och van Hieles nivåer av 
tänkande  

Arbetet har sitt ursprung i frågan om vad som karakteriserar kvalitativa matematikkunskaper 
och hur dessa kan identifieras med skriftliga tester. Studien har utgått ifrån ett antal centrala 
frågor (omskrivna från sidan 2): 

• Vad menas med kvalitet i matematikkunskaper? 
• Hur visar sig dessa kvaliteter i elevers skriftliga lösningar till olika uppgifter? 
• Vilka modeller kan man tänka sig att använda för att bedöma elevers kunnande?  
• För vilka bedömningssituatiationer är modellerna användbara?  
• Ger modellerna samma bild av kvalitet?  

                                                 
4 Ett postulat är detsamma som en grundsats eller ett axiom. Det är något man utgår ifrån i en teori och inte 
bevisar. Termen användes t.ex. av Euklides i dennes verk om geometri: Elementa. För Euklides var axiomen 
självklara matematiska eller logiska sanningar, medan postulaten var mer geometriska sanningar. Denna 
distinktion är numera utsuddad och man använder termerna axiom och postulat i samma betydelse, möjligen 
om fysiker föredrar postulat medan matematiker något oftare använder axiom. (Källa: Wikipedia – Den fria 
encyklopedin) 
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• På vilka grunder kan en elevs lösning sägas vara bättre än en annans? 
• Vilka möjligheter erbjuder uppgifter av mer öppen typ?  
• Hur väl motsvarar elevers lösning till uppgifter de intentioner och idéer som legat till 

grund för konstruktionen av uppgifterna?  
 
De bedömningsmodeller som studerats är Skolverkets betygskriterier, Blooms SOLO-
taxonomi samt van Hieles nivåer av tänkande. Resultatet av studien visar att de valda 
bedömningsmodellerna ger meningsfulla beskrivningar av olika nivåer av förståelse. 
 
Detta arbete har främst funnits med i bakgrunden. Det har hjälpt oss att lättare förstå van 
Hieles originalbeskrivning av sin teori.  
 

3.4.2. Enhancing Geometric reasoning  
Studien betonar att geometri är en viktig del i läroplanen för matematik. Dock anser 
författaren att elever uppvisar bristande begreppsförståelse inom geometri. Studien utgår 
ifrån van Hiele och van Hiele-Geldofs teori om nivåer av tänkande inom geometri och 
betydelsen av undervisningens utformning för elevers kunskapsutveckling inom ämnet.  
Studien visar att genom att lärare ökar sin medvetenhet om elevernas kognitiva förmågor, 
attityder och bristande förståelse kan elevernas utbyte av lärarens undervisning ökas.  
 
Vi har använt oss av ovanstående artikel i arbetet med att försöka förstå och konkretisera 
van Hieles nivåer av tänkande. Vissa av diagnosuppgifterna är inspirerade av uppgifter i 
denna studie. 
 

3.4.3. Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry  
Burger & Shaughnessy tolkar van Hieles nivåer av tänkande inom geometri genom att 
analysera elevers respons på kliniska intervjuer. De lägger fram kriterier som karakteriserar 
agerandet hos elever på respektive nivå av tänkande. Resultatet av studien visar att elever 
som undervisats i  geometri i grundskolans senare år och gymnasiet (secondary school) ännu 
inte behärskar formell deduktion (van Hieles nivå 4), vilket även stöds i en studie av Usiskin 
(1982).  
 
Detta arbete har hjälpt oss vid skapandet av diagnosuppgifterna, framför allt de sorterande 
uppgifterna. Det har även bidragit vid sammanställningen av nivåkriterier till 
diagnosuppgifterna.  
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4. Metod och genomförande 
Den metod vi har valt är en skriftlig diagnos där vi försöker bedöma elevernas kunskapsnivå 
utifrån det matematiska språk och de begrepp de använder. Fördelen med denna typ av 
metod är att vi kan studera många elever på kort tid, d.v.s. metoden medför en kvantitativ 
studie. Nackdelen är att vi enbart kan skrapa på ytan av elevernas tankegångar om de inte är 
tydliga i sina motiveringar. Dessutom skapar metoden en stor tolkningsgrad vilket leder till 
en osäkerhet vid bedömningen.  
 

4.1. Procedur 
Innan vi skapade diagnosen studerade vi tidigare arbeten, deras val av uppgifter och de 
resultat som uppgifterna gett. Därefter bestämde vi oss för att enbart använda plangeometri 
(d.v.s. 2 dimensioner/ inga volymer) i uppgifterna för att begränsa diagnosens omfattning. 
Diagnosen skulle bestå av ett antal uppgifter men vi var osäkra på vilka begrepp vi skulle 
använda oss av och hur vi skulle fånga elevernas kunskaper om dessa begrepp. De områden 
vi bestämde oss för att undersöka var geometriska figurer och deras egenskaper, sortering av 
figurer i kategorier, areabegreppet och slutligen vinklar i olika trianglar. Vi valde mellan att 
använda få och stora uppgifter som testa flera moment eller att använda fler uppgifter som 
testade samma moment men från olika utgångspunkter. Den färdiga diagnosen kom att 
innehålla flera mindre uppgifter där igenkännande av figurer genomsyrade helheten men 
momenten som uppgifterna fokuserade på varierade. Uppgifterna är inspirerade av tidigare 
arbeten om van Hieles teori och från Kängurutävlingen5.  
För att undvika oklarheter och eventuellt felaktiga uppgifter genomförde vi en pilotstudie (se 
avsnitt 4.4 Pilotstudie). Utifrån kommentarer och frågor från deltagarna i pilotstudien 
förändrade vi diagnosen. Utöver att testa diagnosen fick vi även en referens på hur lång tid 
eleverna behövde för att lösa uppgifterna. Vi bestämde oss, utifrån pilotstudien, att ge 
testgrupperna 10 minuters introduktion och 50 minuter till att lösa uppgifterna. Eftersom vi 
ville att eleverna skulle motivera sina lösningar med både text och figurer använde vi oss, 
under både pilotstudien och diagnosen, av skrivpapper som bestod av en randad halva som 
var avsedd för att skriva text på och en halva som var blank där eleverna skulle rita sina 
figurer. Detta papper finns redovisat sist i bilaga 1. 
 
Vid diagnostillfällena talade vi endast om att eleverna skulle lösa uppgifterna enskilt och att 
vi ville se hur de motiverade sina lösningar. De fick reda på hur lång tid de hade på sig (50 
min) samt att de fick ställa frågor till oss om de inte förstod uppgifterna. Eleverna fick 
markera sina lösningspapper med födelsedata (utan de 4 sista siffrorna i personnumret), 
vilket kön de hade (man/kvinna, pojke/flicka etc.) samt vilken uppgift lösningen tillhörde.  
Ovanstående data samlades in för att underlätta vid granskningen av diagnoserna; för att 
                                                 
5 Kängurutävlingen - Matematikens hopp! 
Tredje torsdagen i mars varje år genomförs den stora internationella matematiktävling som i Sverige fått 
namnet Kängurutävlingen - Matematikens hopp! I de flesta andra länder används Kangourou des 
Mathématiques, det franska namnet. Svenska arrangörer är Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med 
NCM. Den främsta avsikten med Kängurutävlingen - Matematikens hopp är att stimulera intresset för 
matematik. Tävlingsmomentet vill vi tona ner och vi delar därför inte ut några centrala priser. Vi hoppas också 
att problemen inte bara används under tävlingsdagen, utan att dess möjligheter kommer undervisningen till 
glädje även efteråt t.ex. genom lösning och diskussion i grupper och klasser. (Källa: Tidskrift för 
matematikundervisning, Nämnaren på nätet.) 
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lättare se vilken lösning som hörde till vilken elev (kön användes om flera personer hade 
samma födelsedatum). Uppgifterna presenterades på ett dubbelkopierat A4-papper vilket 
redovisas i bilaga 1 (dock i enkelkopiering). När bedömningen av diagnosen skulle 
genomföras skapade vi en mall för vad vi ansåg karakterisera de olika nivåerna för varje 
uppgift (se 4.3 Beskrivning av diagnosuppgifterna). Detta gjordes för att få en likvärdig 
bedömning på elevlösningarna.  
 

4.2. Urval av elever 
Följande klasser ingick i studien: 
 

• En klass från det Estetiska programmet årskurs 1 (21 st elever) 
• En klass från det Naturvetenskapliga programmet årskurs 1 (26 st elever) 

 
Vi har valt dessa klasser på följande grunder eller rättare sagt förutfattade meningar: 
 

• Esteter har inte matematik som något karaktärsämne, vilket medför att man inte 
borde förvänta sig att matematik är av stort intresse hos dessa elever. Enligt egna och 
vid diskussion med andra lärare uppkomna kommentarer förefaller estetklasser vara 
heterogena. Det som talar emot heterogeniteten är att estetiska programmet är ett av 
de mer populära programmen, vilket betyder att det krävs ett högt snittbetyg för att 
bli antagen.  

• Det naturvetenskapliga programmet har matematik som ett karaktärsämne, vilket 
ligger till grund för många andra ämnen. Klasserna anses vara mer homogena och 
lärarna har oftast högre förväntningar på dessa elever än lärarna på det estetiska 
programmet har. Intresset för det naturvetenskapliga programmet har minskat vilket 
inneburit att det lägsta snittbetyget har sjunkit och är betydligt lägre än motsvarande 
för det Estetiska programmet. 

 
4.3. Beskrivning av diagnosuppgifterna 

För att inte störa läsbarheten i uppgifternas presentation kommer respektive uppgifts 
relation till tidigare undersökningar (avsnitt 3.3. Tidigare arbeten) att diskuteras i fotnoter. 
  
Uppgift 1 6
Vilka geometriska figurer finns med i den här figuren? Bestäm en metod att ta reda på den 
totala arean. 

 
Uppgiftens syfte var att testa elevens förmåga att upptäcka geometriska figurer i en helhet 
samt att se om de kan benämna figurerna. Dessutom skulle de finna en metod att bestämma 
arean av den totala figuren. Det vi ville se med detta var om eleverna kunde förstå begreppet 
area och om de kunde uttrycka begreppet algebraiskt.  
Van Hiele nivåer: denna uppgift bör kunna utvisa vilka elever som befinner sig på nivå 1, 2 
och 3. 

                                                 
6 Denna uppgift är inspirerad av en uppgift i Enhancing Geometric reasoning (Mistretta, 2000). Figuren är 
densamma men frågeställningen är omformulerad.  
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Följande lösningar exemplifierar van Hiele nivåerna 1-3. 
Nivå 1 2 3 
Lösning Kvadrat, rektangel, 

triangel 
En kvadrat, ty den har fyra lika 
långa sidor och 90° vinklar 
En rektangel, ty de motstående 
sidorna är parallella och lika 
långa, 90° vinklar 
En triangel, ty den har 3 sidor, 
3 vinklar med en vinkelsumma 
på 180° 
Kan bestämma figurernas areor 
utifrån formler, som inte  
motiveras. 

En kvadrat, ty den har fyra lika långa 
sidor och 90° vinklar 
En rektangel, ty de motstående sidorna 
är parallella och lika långa, 90° vinklar 
En triangel, ty den har 3 sidor, 3 vinklar 
med en vinkelsumma på 180° 
Bestämning av figurens area: 
Areapostulatet säger att arean av en 
rektangel är produkten av längderna av 
dess bas och dess höjd, vilket också 
innebär att arean av en kvadrat är 
sidans längd i kvadrat. 
Satsen om triangelarea säger att arean 
av en triangel är halva produkten av 
längderna av vilken bas som helst och 
motsvarande höjd. 

Tabell 2 Lösningsförslag till uppgift 1. Postulatet och satsen är hämtade från Euclid´s Elements, Introduction.  
 
Uppgift 2 7
Vilka av de här figurerna är rektanglar, vilka är kvadrater, vilka är parallellogram och vilka är 
det som är romber. 
 

 
 
Uppgiftens syfte var att testa om eleven kan urskilja släktskap och egenskaper hos 
fyrhörningar. För fullständig lösning skulle de koppla samman kvadrater med rektanglar och 
romber med parallellogram. Eleverna skulle vidare se respektive kategoris släktskap. 
Van Hiele nivåer: vi förväntar oss kunna urskilja nivå 1 och 3. 
 

                                                 
7 Uppgiften är inspirerad av en sorteringsuppgift i Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry 
(Burger & Shaughnessy, 1986). 
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Följande lösningar innehåller detaljer som exemplifierar van Hiele nivåerna 1 och 3. 
Nivå 1 3 
Lösning Kunna placera de olika figurerna i 

rätt kategori samt utesluta dem som 
inte tillhör någon nämnd kategori. 

Kvadrater: 5, 12 
Rektanglar: 1, 5, 11, 12 
Parallellogram: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 
Romber: 4, 5, 7, 12 

Tabell 3 Lösningsförslag till uppgift 2. 
 
Uppgift 3 8
Beskriv med ord vad som är a) en rektangel b) en kvadrat c) ett parallellogram d) en romb? 
(var utförlig i din beskrivning)  
 
Uppgiftens syfte var att testa elevens förmåga att med ord beskriva egenskaperna hos 
fyrhörningarna med korrekta matematiska benämningar. För fullständig lösning skulle 
eleverna kunna beskriva respektive kategoris egenskaper och förklara de ingående 
kategoriernas släktskap. 
Van Hiele nivåer: denna uppgift bör kunna utvisa vilka elever som befinner sig på nivå 1, 2 
och 3 om korrekta geometriska satser används i lösningen. 
 
Följande lösningar innehåller detaljer som exemplifierar van Hiele nivåerna 1-3. 
Nivå 1 2 3 
Lösning 
a 

En rektangel är en 
fyrkant/fyrhörning med 
olika länga sidor 

En rektangel har parallella 
motstående sidor och 90º 
vinklar. De parallella 
sidorna är lika långa.. 

En fyrhörning är en 
rektangel om och endast 
om alla dess vinklar är 
lika. 
 

b En kvadrat är en 
fyrkant/fyrhörning med 
lika långa sidor. 
 

En kvadrat har parallella 
sidor, som är lika långa 
och 90º vinklar. 
 

En fyrhörning är en 
kvadrat om och endast 
om alla dess sidor och 
dess vinklar är lika. 
 

c Ett parallellogram är en 
fyrkant/fyrhörning som 
man puttat lite på så att 
det lutar. 
 

Ett parallellogram har 
parallella motstående 
sidor. Motstående sidor 
och vinklar är lika. 
 

En fyrhörning är en 
parallellogram om och 
endast om båda paren av 
motstående sidor är 
parallella. 
 

d En romb är en 
fyrkant/fyrhörning eller 
kvadrat som man puttat 
lite på så att det lutar. 

En romb har parallella 
motstående sidor. Alla 
sidorna är lika långa och 
motstående vinklar är lika 

En fyrhörning är en romb 
om och endast om alla 
dess sidor är lika. 

Tabell 4 Lösningsförslag till uppgift 3. 
 

                                                 
8 Uppgiften är utformad utifrån en av de följdfrågor som ställdes vid intervjuerna i studien av Burger & 
Shaughnessy (1986).  
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Uppgift 4 9
Hur förhåller sig arean på trianglarna MBN och MEN till varandra? Hur stor är arean? 
Motivera med figur och/eller beräkningar. 

 
 

Uppgiftens syfte var att testa elevens kunskap om areabegreppet för trianglar. Vi ville se om 
de kan formeln för tringelns area och förstår dess innebörd samt kan använda denna för 
beräkningar. För fullständig lösning bör eleven kunna visa varför trianglarnas areor är lika 

och inte enbart syfta till formeln 
2
hbA ⋅

=  samt ange den korrekta arean. 

Van Hiele nivåer: denna uppgift bör kunna utvisa vilka elever som befinner sig på nivå 1, 2, 
3 och 4 om korrekta geometriska satser används i lösningen. 
 
Följande lösningar innehåller detaljer som exemplifierar van Hiele nivåerna 1-4. 
Nivå 1 2 3 4 
Lösning Räknar rutor eller 

använder 
areaformeln A=b·h 
felaktigt eller utan 
motivering. Kan ej 
tala om hur areorna 
förhåller sig till 
varandra. 

Räknar, på ett 
korrekt 
matematiskt sätt, ut 
att areorna är lika 
stora men kan ej 
förklara varför. 

Räknar ut areorna på 
ett korrekt 
matematiskt sätt, 
förklarar varför 
areorna är lika genom 
att konstatera att 
trianglarna har samma 
bas och lika höjd, 
vilket alltså ger lika 
area. 

Lösningen förväntas 
utgå ifrån satsen om 
triangelarea. Denna 
säger att: 
- Trianglar med lika 
baser och lika höjder 
har lika stora areor. 
Dessa båda trianglar 
har gemensam bas och 
lika höjd, då de 
befinner sig mellan två 
parallella linjer. De har 
alltså lika stor area, 
som är 5ae. 

Tabell 5 Lösningsförslag till uppgift 4. Satsen och korollariet är hämtade från Euclid´s Elements, Introduction. 
 

                                                 
9 Uppgiften har ingen koppling till tidigare studier.  
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Uppgift 5 10

Hur stor är arean av figuren? Motivera med figur och beräkningar. (Avståndet mellan varje 
punkt är 1 cm) 

 
 
Uppgiftens syfte var att testa elevens förmåga att särskilja geometriska figurer i en komplex 
figur och med hjälp av dessa figurer beräkna arean av helheten. Fullständig lösning skall 
innehålla förklaring till använda begrepp och formler samt ett korrekt svar. 
Van Hiele nivåer: denna uppgift bör kunna utvisa vilka elever som befinner sig på nivå 1, 2 
och 3. 
 
Följande lösningar innehåller detaljer som exemplifierar van Hiele nivåerna 1-3. 
Nivå 1 2 3 
Lösning Lösningen baseras 

på räknande av 
rutor. 

Har delat upp figuren i olika 
geometriska figurer, som är korrekt 
namngivna. Därefter har de beräknat 
de olika figurernas areor med hjälp 
av formler och slutligen lagt ihop 
dem till den totala arean. 

Delar in figuren i olika 
geometriska figurer men 
kan se att två trianglar kan 
sammanföras till en 
kvadrat med arean 1 cm2. 
Motiverar de formler som 
används i lösningen med 
hjälp av olika definitioner. 

Tabell 6 Lösningsförslag till uppgift 5. 
 
Uppgift 6 11

En likbent triangel har en vinkel som är 50°. Bestäm övriga vinklar i triangeln. Motivera med 
figur och beräkningar. 
 
Uppgiftens syfte var att testa elevernas kunskap om vad en likbent triangel är och hur 
vinklarna i denna förhåller sig till varandra. För fullständig lösning söker vi definitionen av 
en triangel (varför vinkelsumman är 180◦) och därefter specialfallet likbent triangel. Det 
innebär att eleven ska ange två lösningar till problemet med vinkelns placering i den likbenta 
triangeln. 
Van Hiele nivåer: denna uppgift bör kunna utvisa vilka elever som befinner sig på nivå 1, 2, 
3 och 4. 
 

                                                 
10 Uppgiften har ingen koppling till tidigare studier. 
11 Uppgiften är inspirerad av en uppgift i Kängurutävlingen 2005. 
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Följande lösningar innehåller detaljer som exemplifierar van Hiele nivåerna 1-4. 
Nivå 1 2 3 4 
Lösning På denna nivå är en 

triangel en triangel 
oavsett hur den är 
formad. 

Här vet man att en 
likbent triangel har 
två vinklar som är 
lika med ej varför. 
Anger endast en 
lösning på 
problemet. 

I en likbent triangel 
två motstående sidor 
lika, vilket ger att de 
motstående vinklarna 
lika. Anger en lösning 
eller klurar ut att det 
kan finnas två 50º, 50º, 
80º eller 50º, 65º, 65º. 

Använder sig av satsen 
om likbenta trianglar: 
Om två sidor i en 
triangel är lika, är de 
motstående vinklarna 
lika. Om vi vet en 
vinkel ger detta 
problem 2 möjliga 
lösningar, d.v.s. 50º, 
50º, 80º eller 50º, 65º, 
65º. Lösningen bör 
dessutom innehålla ett 
bevis för 
vinkelsumman i en 
triangel eller en 
hänvisning till en sats. 

Tabell 7 Lösningsförslag till uppgift 6. Satsen är hämtad från Euclid´s Elements, Introduction. 
 
Uppgift 7 12

I en triangel ABC är vinkeln A tre gånger så stor som vinkeln B och hälften av vinkeln C. 
Hur stor är vinkeln A? Motivera med figur och beräkningar. 
 
Uppgiftens syfte var att återigen testa elevens kunskap om vinklarna i en triangel men ur ett 
annat perspektiv. För fullständig lösning söker vi definitionen av en triangel (varför 
vinkelsumman är 180◦). Dessutom testas deras abstraktionsförmåga att förstå förhållanden 
mellan vinklar i en triangel. 
Van Hiele nivåer: denna uppgift bör kunna utvisa vilka elever som befinner sig på nivå 1, 2, 
3 och 4. 
 
Följande lösningar innehåller detaljer som exemplifierar van Hiele nivåerna 1-4. 
Nivå 1 2 3 4 
Lösning På denna nivå klarar 

eleven ej av att lösa 
detta. 

Ritar. figur, tolkar 
uppgiften rätt men 
kan ej lösa 
uppgiften fullt ut 

Ritar figur, tolkar 
uppgiften rätt, löser 
den (vinkel A = 54º) 
och motiverar 
beräkningarna. 

Ritar figur, tolkar 
uppgiften rätt, löser 
den och motiverar 
beräkningarna. 
Lösningen bör 
dessutom innehålla ett 
bevis för 
vinkelsumman i en 
triangel eller en 
hänvisning till en sats. 

Tabell 8 Lösningsförslag till uppgift 7. 

 

                                                 
12 Uppgiften är inspirerad av en uppgift i Kängurutävlingen 2005. 
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Uppgift 8 13

Fem räta linjer korsar varandra i en punkt och fem trianglar bildas som på bilden. Hur 
många grader är de tio markerade vinklarna tillsammans? Motivera med figur och 
beräkningar. Välj något av alternativen A-E under figuren. 

 
A) 300  B) 360  C) 450  D) 600   E) 720 

 
Uppgiftens syfte var att testa elevernas kunskap om definitionen av räta linjers skärning, 
triangelns definition (varför vinkelsumman är 180◦). För fullständig lösning bör eleven kunna 
använda sig av begrepp som vertikalvinkel för att härleda vinkelsumman i den totala figuren. 
Van Hiele nivåer: denna uppgift bör kunna utvisa vilka elever som befinner sig på nivå 2, 3 
och 4. 
 
Följande lösningar innehåller detaljer som exemplifierar van Hiele nivåerna 1-3. 
Nivå 1 2 3 4 
Lösning 
 

Räknar trianglar 
men kan ej lösa 
problemet. 

a) Ser 5 trianglar som 
antas vara likbenta. 
Genom att gissa/anta 
att vinklarna i 
trianglarna är < 90◦ ger 
detta att varje vinkel är 
ungefär 60◦. Men 
eftersom vinklarna 
riktade mot mitten 
antas vara mindre än 
60◦ blir totala summan 
mer än 10·60 =600. 
Därför väljs alternativ 
E, 720◦. 

Eleven kan se, men 
inte motivera varför, 
man kan lägga två av 
trianglarna i de 
motstående 
hålrummen så att alla 
trianglarna placeras 
längs en rät linje. De 
inre vinklarna 
kommer då att bilda 
en halvcirkel. Eleven 
drar slutsatsen att 5 
trianglar har 
vinkelsumman 900◦ 
och genom att dra 
bort 180◦ 
(halvcirkeln) fås 720◦. 
  

a) Utgår ifrån definitionen 
av vertikalvinkel, som säger 
att två vinklar är 
vertikalvinklar om och 
endast om den ena vinkelns 
vinkelben är motsatta 
strålar till den andra 
vinkelns vinkelben. Vidare 
används satsen som säger 
att om två vinklar är 
vertikalvinklar, så är de lika 
stora. Med hjälp av detta 
och beviset av triangels 
vinkelsumma motiveras 
lösningen på nivå 3.  
 

                                                 
13 Uppgiften är inspirerad av en uppgift i Kängurutävlingen 2005. 
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Λ1 

Λ2 

Λ3 

Nivå 1 2 3 4 
Lösning  b) Gör om figuren till 

en 10-hörning med 
vinkelsumman 1440◦. 
Genom att dela 
summan med 2 (då det 
är 5 trianglar) fås 720◦.  

 b) Bevisar ovanstående sats 
med hjälp av satsen om 
sidovinklar som säger att 
om två vinklar är 
sidovinklar, så är de 
supplementvinklar, d.v.s. 
deras vinkelsumma är 180◦. 
 

 
 

 
 

Beviset kan se ut så här: 
Λ1 och Λ3 är 
vertikalvinklar. 
Λ1 och Λ2 är 
supplementvinklar, vilket 
ger att:  
Λ1+ Λ2 = 180◦ (satsen om 
sidovinklar)  
Λ2+ Λ3 = 180◦ (satsen om 
sidovinklar) 
Λ1=180◦- Λ2 = Λ3 
Alltså är Λ1 = Λ3, vilket 
skulle bevisas. 
Med hjälp av detta och 
beviset av triangels 
vinkelsumma motiveras 
lösningen på nivå 3. 

Tabell 9 Lösningsförslag till uppgift 8. Definitioner och satser är hämtade från Euclid´s Elements, Introduction. 
 

4.4. Pilotstudie 
Innan diagnosen lämnades ut testades uppgifterna på en referensgrupp bestående av 
gymnasieelever från parallellklasser till de diagnostiserade klasserna. Dessa fick genomföra 
diagnosen för att se om de kunde förstå uppgifterna. Det var fyra stycken elever, två från 
respektive program. De löste uppgifterna två och två, vilket innebar en diskussion mellan 
dem och möjlighet gavs att ställa frågor till oss. Eleverna fick komma med förslag till 
förändringar för att inga oklarheter skulle kunna uppstå vid de kommande diagnostillfällena 
av natur- och estetklasserna. En fråga som uppkom var om alla figurer i uppgift 2 skulle 
användas. Ytterligare uppkom frågor om svarsalternativen under uppgift 8 samt om figur 
krävdes i lösningen till denna uppgift.  
 
I uppgift 2 har vi inte gjort någon ändring eftersom det är en del i uppgiften att konstatera 
att inte alla figurer tillhör någon nämnd kategori. I fråga 8 har vi förtydligat att eleven skall 
välja ett av svarsalternativen under figuren och genomgående i diagnosen markerat att 
lösningarna skall innehålla figurer, beräkningar och motiveringar till dessa.   
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4.5. Bedömning 
Bedömningen har skett ifrån två utgångspunkter, individuellt och klassvis. Den individuella 
bedömningen syftade till att lokalisera var individen befann sig och den klassvisa 
bedömningen avsåg att visa hetero- eller homogeniteten i klassen. 
 
Vid den individuella bedömningen har vi utgått från lösningsförslagen som presenterades 
under genomgången av diagnosen (4.3. Beskrivning av diagnosuppgifter). Vi tittade på hur  
eleven löst uppgiften med avseende på matematiskt språk, begrepp och förmågan att dra 
slutsatser. Vid bedömningen har vi använt 1-5 för att markera nivån på lösningen. Vi har 
även tagit hänsyn till det som van Hiele kallar perioden mellan nivåerna, om eleven varit svår 
att placera på en bestämd nivå. Då har vi benämnt nivån med 2 (3) och med detta menar vi 
att eleven befinner sig på nivå 2 men är på väg till nivå 3 i sitt tänkande. När vi har skrivit 2 
(~) anser vi att eleven troligtvis befinner sig på nivå 2 men lösningen kan vara ofullständig 
eller innehålla en så stor tolkningsmån att bedömningen blir osäker. Samma sak gäller en 
bedömning som ~(2 eller 3), skillnaden från föregående kan vara att uppgiften kräver en 
lösning av det slag eleven presenterat men att vi inte säkert kan säga att eleven verkligen 
förstår det han/hon gör p.g.a. ofullständig motivering. Om vi har markerat en lösning med 
~ är den ofullständig, medan vi har markerat med 0 om uppgiften saknar lösning. 
 
Vid den klassvisa bedömningen har vi tittat på spridningen mellan eleverna på varje uppgift 
och även ur ett helhetsperspektiv. Totalbedömningen för varje elev är viktad utifrån det 
eleven presterat på de lösningar eleven lämnat in. Följande kategorier har vi använt oss av, 
förkortning inom parentes: 

• Obestämbar (Obest) 
• Svårdefinierbar troligtvis nivå 1 (St 1) 
• Nivå 1 (1) 
• Svårdefinierbar troligtvis på väg mot nivå  2,  befinner sig troligen i period 1, (Stp 1) 
• På väg mot nivå  2, befinner sig i period 1, (P 1) 
• Svårdefinierbar troligtvis nivå 2 (St 2) 
• Nivå 2 (2) 
• Svårdefinierbar troligtvis på väg mot nivå  3, befinner sig troligtvis i period 2, (Stp 2) 

 
4.6. Metodkritik 

Uppgifter i ett prov eller en diagnos bör väljas på grundval av att viktiga delar i uppgiften 
varit föremål i undervisningen. Biggs & Collis (1982) menar att formuleringen av frågorna i 
ett prov eller diagnos har stor betydelse för hur eleven presterar. Igenkännande av liknande 
problem är likaså av stor vikt. De drar en parallell med bilkörning. Även en van bilförare kan 
agera osäkert när hon sätts i en för henne okänd bil. Det är först efter att ha kört bilen ett tag 
som hennes verkliga kompetens visas. Vi har dock ingen kännedom av vad eleverna har 
arbetat med och på vilket sätt. Därför får vi förlita oss till det som står i kursplanen i 
matematik för år 9 och att eleverna har uppnått dessa mål. Kursplanen (Skolverket) säger att:  
 

• Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin 
förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 
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• Skolan skall även sträva efter att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt 
sin förmåga att förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, 
relationer och satser. 

• Eleven skall kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, 
uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och 
tidsskillnader. 

• Eleven skall även kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga 
geometriska objekt samt kunna tolka och använda ritningar och kartor. 

 
Som vi skrev i inledningen till metoden bör man vara medveten om att metoden endast kan 
ge ytlig uppfattning om elevernas tankar. Metoden ger elever med vana att uttrycka sina 
tankar skriftligt en fördel då de lättare kan skriva ner motiveringar till sina lösningar. Elever 
som inte har den vanan kan ibland lämna lösningar till uppgifter som är matematiskt 
korrekta men som saknar motiveringar. Deras lösningar bedöms som ofullständiga eftersom 
vi inte kan utläsa deras tankegångar eller om det är som van Hiele säger att eleven endast 
upprepar en lösning som den tidigare sett en lärare genomföra. Om man vill tränga djupare 
in i elevens tänkande måste diagnosen kompletteras med intervjuer alternativt att diagnosen 
genomförs muntligt tillsammans med en observatör. 
 
Metoden är dock tillräcklig för denna studie då syftet var att se om vår diagnos var 
genomförbar och om den kunde ge oss en inblick i var elever, som börjar årskurs 1 på 
gymnasiet, befinner sig i sina geometrikunskaper. 



5. Resultat och diskussion 
5.1. Resultat 

Beteckningar som används i nedan finns förklarade i avsnitt 4.5. Bedömning. Lösningar som karakteriserar nivåerna finns i bilaga 2.  
Resultat elever klass 1 (Estetiska programmet) K= kvinna M = man 
Klass 1 
Person 

 Uppgift14

Kön 1         2 3 4 5 6 7 8 Tot. Anmärkning

1         K 1 1□ 1 1 0 0 0 0 1 □ Kan ej parallellogram. Kan ej area formel. b/h·2 
2             K 2(1) 1 2 2 2 2 2 1 2
3             K 2(3) 1 1 0 2 2 ~ ~ P1
4            M 1(2) 1* 2(1) 1 1 ~ 0 0 1 *Kan ej romb
5            K 1 1* 1(~) ~ 2 0 0 0 1 *Kan ej romb
6          K 1● 1* 1 0 ~ 2 2 2(~) P1 ● Beskriver area = omkrets/längd *Kan ej romb 
7 K 1(2) 1 2 ~ ~ ~(2) 1 1(2) St 1   
8             K 2 1* 2(3) 2(1) 2 2 0 0 2
9        M 2(1) 1*□ 1 ~ ~ ~ ~ ~ Obest □ Kan ej parallellogram * Kan ej romb 
10          M 2 1*□ 1(~) ~(3) 2 2(~) 0 0 2 Se ovan
11          K 2 1*□ 1 2(3) 2 2 0 0 2 Se ovan
12       M 2(3) 1* 1(2) 0 ~(2) 1(2) 1 0 Stp 1 * Kan ej romb 
13        K 1 1* 1 2 ~(2) ~(2) ~(3) 2(~) St 2 * Kan ej romb 
14         M 1 1~ 1 0 0 ~ 0 0 1 ~Kan inget på 2:an 
15            K 1(~) 1* 2(3) 2 2(3) 3 ~ 0 P 1 *Kan ej romb 
16            K 1 1* 1 1 1 2 0 0 1 *Kan ej romb
17 M 1(2) 1* 1 0 ~ ~ 0 0 St 1 *Kan ej romb 
18 M 2 1^ 1 0 0 2(~) 0 ~ St 1 ^Blandar ihop parallellogram och romb 
19           K 1(2) 1* 1 2(~) 1 0 1 1 1 *Kan ej romb 
20  M 1(2) 1* 2 0 ~ ~(2) ~(2) 2(~) St 2 *Kan ej romb 
21         K 1(2) 1~ 1 0 1 ~(2) 1 0 1 ~Kan inget på 2:an 

Tabell 10 Resultat på diagnosen för klass 1 (Estetiska programmet), n= 21. 
 

                                                 
14 Bedömningarna till varje uppgift använder följande förkortningar: De viktade totalbedömningarna använder följande förkortningar: 
Saknar lösning (0) 
Ofullständig (~) 
Nivå 1 ofullständig (1(~)) 
Nivå 1 (1) 
Period 1 (1(2) eller 2(1)) 
Ofullständig nivå 2 (~(2)) 

Nivå 2 ofullständig (2(~)) 
Nivå 2 
Period 2 (2(3)) 
Ofullständig nivå 3 (~(3)) 
Nivå 3 ofullständig (3(~)) 
Nivå 3 (3) 

Obestämbar (Obest) 
Svårdefinierbar troligtvis nivå 1 (St 1) 
Nivå 1 (1) 
Svårdefinierbar troligtvis på väg mot 
nivå  2,  befinner sig troligen i period 
1, (Stp 1) 

På väg mot nivå  2, befinner sig i period 
1, (P 1) 
Svårdefinierbar troligtvis nivå 2 (St 2) 
Nivå 2 (2) 
Svårdefinierbar troligtvis på väg mot nivå  
3, befinner sig troligtvis i period 2, (Stp 2) 
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Resultat elever klass 2 (Naturvetenskapliga programmet) K= kvinna M = man 
Klass 2 
Person 

Uppgift15

Kön 1         2 3 4 5 6 7 8 Tot. Anmärkning

1             M 1 1 2 2 2 2 2 3 2
2            K 2 1 1 2(1) 2 2 3 ~ 2 2(1) Använder 2:ans metod men 1:ans språk
3           M 2(1) 1 2 3 2 2 1(~) 2 St 2 Se ovan 
4             K 2 1 2 2 1 3 ~ 1 St 2 
5 K 1 1 2 ~ ~ ~ ~ ~ Obest ~ Korrekta lösningar men saknar motiveringar 
6           K 2 1* 1 2 2 2 3(2) 2 2 * Kan ej romb 
7          M 1 1 2 2 ~ ~ ~ 0 Obest   
8      M 1 1 1(~) 2(~) 2(~) 2 0 1(~) St 1   
9 K 1 1* 2 3 ~ 3(~) ~ 1(2) Obest * Kan ej romb 
10        K 1 1* 2∆ 1 1 2 ~ 0 1 * Kan ej romb ∆ Bra beskrivning av triangel 
11           K 1 1* 1 2 1 2 0 1 Stp 1 * Kan ej romb 
12           K 2(1) 1 1(2) 2 2 2 ~ 1 P 1 2(1) Använder 2:ans metod 1:ans språk 
13             M 1(2) 1 1 1 1 2 ~ 1 1
14            K 2 1* 1 2 2 2 1 1 St 2 * Kan ej romb
15 M 1 1 1(3) 3 ~ 2 ~ 2 Stp 1 1(3) Eleven börjar se släktskapen 
16 M 1 1* 1 1 ~ ~ ~ ~ St 1 *Kan ej romb 
17            M 1 1 1(3) 1 1 1 0 1 1 1(3) Eleven börjar se släktskapen
18         K 1 1~ 1 1 1 0 0 ~ 1 ~ Kan inget på 2:an 
19           M 1 1 2 0 2 3(2) 2 2 P1 3(2) Använder 2:ans språk. Problem med svenska. 
20             M 2 1 2 3 ~ 2 0 1 St 2 
21           M 2 1* 2 3 3 2 ~ 2(~) Stp 2 *Kan ej romb
22        K 2(1) 1~ 1 0 3 ~ 0 0 Obest ~ Kan inget på 2:an 
23        M 1 1~ 1 2 ~ ~ ~ 0 Obest ~ Kan inget på 2:an 
24        M 1 1* 1 3(~) 2 2(1) 3(~) 2 St 2 *Kan ej romb 
25            K 1 1* 1 3 2 2 3(~) 3 P 1 *Kan ej romb
26 K 1 1* 1 2(~) 2 2 ~ 2 St 2 *Kan ej romb 

Tabell 11 Resultat på diagnosen för klass 2 (Naturvetenskapliga programmet), n= 26.

                                                 
15 Bedömningarna till varje uppgift använder följande förkortningar: De viktade totalbedömningarna använder följande förkortningar: 
Saknar lösning (0) 
Ofullständig (~) 
Nivå 1 ofullständig (1(~)) 
Nivå 1 (1) 
Period 1 (1(2) eller 2(1)) 
Ofullständig nivå 2 (~(2)) 

Nivå 2 ofullständig (2(~)) 
Nivå 2 
Period 2 (2(3)) 
Ofullständig nivå 3 (~(3)) 
Nivå 3 ofullständig (3(~)) 
Nivå 3 (3) 

Obestämbar (Obest) 
Svårdefinierbar troligtvis nivå 1 (St 1) 
Nivå 1 (1) 
Svårdefinierbar troligtvis på väg mot 
nivå  2,  befinner sig troligen i period 
1, (Stp 1) 

På väg mot nivå  2, befinner sig i period 
1, (P 1) 
Svårdefinierbar troligtvis nivå 2 (St 2) 
Nivå 2 (2) 
Svårdefinierbar troligtvis på väg mot nivå  
3, befinner sig troligtvis i period 2, (Stp 2) 

 

 



5.2. Resultatdiskussion 
Vi har valt att presentera resultatdiskussionen i tre delar. Den första diskuterar resultaten i 
klass 1, uppgift för uppgift,  den andra behandlar klass 2 på samma sätt och den tredje delen 
handlar om klasserna som helheter.  
 
Först och främst vill vi skriva ner några kommentarer som är värda att ha i åtanke när 
resultaten diskuteras. Det var två klasser med elever med till synes väldigt olika mentaliteter 
(t.ex. utåtriktade/lugna, agerande/eftertänksamma). Skillnaden mellan de två diagnos-
tillfällena var uppenbara. Klass 2 var tysta men eftersom de skrev diagnosen under dagens 
sista lektion medförde det att eleverna var ganska trötta. Den första klassen genomförde 
diagnosen under den andra lektionen (innan lunch) och var ganska stimmiga och svåra att få 
koncentrerade på sitt arbete. Samtidigt ska man hålla i minne att den här klassen inte har 
matematik som karaktärsämne. Trots att de läst under lika lång tid på gymnasiet har klass 2 
snart avverkat A-kursen medan den klass 1 bara genomfört drygt en fjärdedel (dock har 
ingen kommit in på avsnittet om geometri än). Vi kan inte utesluta att vi introducerade 
diagnosen på litet olika sätt. Klass 1 var känd, eftersom en av oss hade haft den under en 
VFU-period, medan klass 2 var okänd. Det kan vara möjligt att p.g.a. att klassen var okänd 
var vi tydligare i förklaringen till hur diagnosen skulle bedömas och vad som krävdes för 
fullständigt svar. En annan orsak till att vi eventuellt blev tydligare i klass 2 kan vara att klass 
1 tappade koncentration och fokus. Vi fann även att klass 2 hade mer uppmärksamhet på oss 
när vi var där. De lyssnade mer på vad vi sa, vilket troligtvis berodde på att läraren inte var 
där. När man gör en diagnos på det här sättet är det bra om läraren inte är närvarande 
eftersom eleverna då kan få svårt att veta vem de ska lyssna på. Det är även bättre för oss att 
ha ett fullständigt ansvar för klassen, eftersom det gör det lättare att styra 
klassrumssituationen. Klass 1 tog lite för lång tid från vår inledning då elever kom sent och 
hade svårt att komma till ro. Därför fick vi förlänga lektionen in på deras lunch för att de 
skulle få full tid, d.v.s. 50 minuter.  
 

5.2.1. Klass 1 (Estetiska programmet) 
Uppgift 1 
Det var en stor spridning på elevernas lösningar på denna uppgift. Nivåbedömningen 
spänner från lösningar som är otillräckligt motiverade / lösta och därför bedöms som ofull-
ständiga, till lösningar som når nivå 2 men inte fullt nivå 3. Den lösning som ligger på nivå 
2(3) anses befinna sig i den 2:a perioden (se definition i avsnittet 3.2.2. Nivåer och perioder). 
Denna elev bedöms befinna sig där eftersom han förklarar areaformeln för en triangel med 
att en triangel är lika stor som en halv rektangel. Elevens beskrivning är på den teoretiska 
nivån men eftersom språket som eleven använder tillhör en lägre nivå kan vi inte vara säkra 
på att han behärskar nivå 3 helt. Vidden på lösningarna på uppgift 1 spänner från att bara 
kunna räkna upp figurerna, kunna figurerna och beräkna arean med en formel utan 
motivering, några som inte ens kunde areabegreppen (b/h, b/h·2, omkrets/längd) till 
lösningen nämnd ovan.  
 
Uppgift 2 
Lösningarna till uppgift 2 är mycket mer homogena. Alla elever har bedömts ligga på nivå 1. 
Lösningarna varierar från att bara kunna placera alla figurerna till rätt namn eller missa någon 
till att kunna placera kvadrater och/eller rektanglar någorlunda rätt men placera de övriga 
figurerna lite hur som helst. Många försökte använda alla figurerna även om de i uppgift 3 på 
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ett enkelt sätt beskrev vad som karakteriserar en kvadrat, en rektangel, en parallellogram 
respektive en romb. Det finns några få som även gjort tvärtom d.v.s. placerat figurerna rätt 
och sedan beskrivit figurerna i uppgift 3 på ett felaktigt sätt. Det var väldigt få som visste vad 
en romb var. 
 
Då eleverna endast skulle sortera figurerna skulle en omskrivning av frågan inte ha hjälpt 
eleverna. Vi kunde ha ställt ledande frågor men då hade det inte gett en säker diagnostisering 
eftersom eleven kunde ha gissat sig fram utifrån den ledande frågan. I studien Enhancing 
geometric reasoning (Mistretta, 2000) ställdes ledande frågor som skulle motiveras. Testet i 
studien hade en skriftlig del, ringa in rätt svar och förklara varför det är rätt eller fel, om alla 
kvadrater är rektanglar eller om alla rektanglar är kvadrater. I den andra studien Characterizing 
the van Hiele levels of development in Geometry (Burger & Shaughnessy, 1986) har en person suttit 
med som observatör när eleverna har gjort den sorterande uppgiften. Eleven har där fått 
sätta ut en bokstav som representerade respektive kategori och sedan blev eleven tillfrågad 
om varför den hade satt bokstäverna som den gjort. Därefter hade eleven fått ändra sin 
markering om den ville och fått förklara varför vissa figurer inte fick vara med. Det hade 
kunnat vara en fortsättning på vår studie. I studien har eleven även tillfrågats om han/hon 
kunde göra listan på figurer kortare genom att titta på släktskapen mellan figurerna. Skulle 
detta ha kunnat leda till en förändrad respons om vi gjort på liknande sätt genom att ställa 
dessa frågor? 
 
Uppgift 3 
Fram till och med uppgift 3 har alla elever lämnat lösningar som gått att nivåbestämma även 
om en del lösningar kan innehålla en grad av ofullständighet, beroende på vaga motiveringar. 
Uppgift 3 rymmer lösningar från 1(~) till 2(3). Lösningen som bedömts till 1(~) har hjälpligt 
kunnat förklara några figurer men inte alla. De som bedömts som nivå 1-lösningar har 
beskrivit figurerna i enlighet med vårt lösningsförslag (se avsnitt 4.3.). En 2(1) kan bero på 
att eleven är uppe på nivå 2 och förklarar (definierar) figuren men använder den första 
nivåns språk eller så kan eleven inte beskriva alla figurer. Eleven befinner sig då i period 1, 
vilket innebär att eleven inte kan bilda något nätverk mellan den första och den andra nivån. 
Samma sak gäller för den som ligger på en 2(3), d.v.s. i period 2. Skillnaden mellan en 2(1) 
och en 1(2) är hur långt in i övergångsperioden eleven hunnit. Det kan gälla graden av rätt de 
har i sin lösning eller det språk de använder. 1(2) innebär att de befinner sig på nivå 1 men är 
på väg till nivå 2, dock är det långt kvar, medan en 2(1) använder 2:ans metod men kanske 
inte fullt ut förstår den och förklarar den på 1:ans sätt. 
 
Frågeställningen till denna uppgift skulle vi ha velat förändra till ”Hur skulle du ha beskrivit 
t.ex. en rektangel för någon som aldrig sett en sådan tidigare?” Det som varit intressant med 
en sådan frågeställning är att se om eleven skulle varit tydligare i sin beskrivning av de 
geometriska figurerna. I studien Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry 
(Burger & Shaughnessy, 1986) har de fått eleven att titta på släktskapen mellan figurerna 
genom att observatören ställt direkta frågor som: 
 

• Är nummer 2 en rektangel? I det fall var nummer 2 en kvadrat. 
• Är nummer 9 en parallellogram? I det här fallet var nummer 9 en rektangel. 
• Osv. 

 

 31



Dessa frågor har motiverats med att man ville undersöka elevens kunskap om definitioner 
och ”klassinkluderingar”, d.v.s. hur figurerna är ordnade i klasser. Om vi skulle ha gjort 
något liknande skulle det ha krävt att vi minskat ner antalet elever till någon enstaka eller att 
vi haft en betydligt längre tid på oss. Burger & Shaughnessys studie tog 3 år att genomföra. 
Men då ska man dessutom komma ihåg att vår studie skulle ha fått en annan inriktning. Vi 
ville trots allt undersöka om det går att nivåbestämma elever med hjälp av en diagnos. 
 
Uppgift 4 
På denna uppgift var svarsfrekvensen betydligt lägre än på den förra uppgiften. Åtta elever 
har lämnat uppgiften obesvarad och några lösningar var så ofullständiga att nivåbestämning 
inte var möjlig. Utifrån de frågor som uppkom vid diagnostillfället kan vi fastställa att flera 
av eleverna inte har förstått uppgiften. I denna uppgift fanns en lösning som bedömdes till 
~(3 ). Det beror på att eleven har löst uppgiften men inte motiverat tillräckligt men för att 
kunna lösa uppgiften på det sättet krävs att eleven befinner sig på nivå 3 enligt vår definition. 
Eftersom eleven inte motiverat sin lösning tillräckligt kan vi inte vara säkra på om eleven 
verkligen förstår det hon gör eller om hon någon gång tidigare sett någon annan lösa en 
liknande uppgift och kan upprepa proceduren. Det är för stor tolkningsmån i lösningen för 
att den ska kunna bedömas som fullständig.  
 
Detta kan exemplifiera problemet som van Hiele pratar om nämligen svårigheten med att 
”mäta” insikt. Det som gör det svårt med undersökningar i diagnosform är att man inte 
kommer in på djupet av vad eleven egentligen tänker eftersom man bara får se det som 
eleven uttrycker skriftligt. Då kommer det som skrivs att vara beroende på om eleven är van 
att uttrycka sig skriftligt eller inte. 
 
Uppgift 5 
Här fanns det många ofullständiga lösningar. Att lösningarna bedöms som ofullständiga 
beror i de flesta fall på att eleven endast lämnat en uträkning utan motivering eller förklaring 
till eventuella formler de använt sig av. Det vill säga har de beräknat arean av en triangel 
måste formeln skrivas ut och motiveras. Det räcker inte att bara skriva att arean av figur 1 är 
b· h/2. Många lösningar innehöll inte heller förklaringar till hur eleven har räknat ut arean på 
de olika delarna. De nivåer som  de flesta övriga lösningar ligger på är nivå 2. Då har de 
korrekt namngivit figurerna, skrivit ut formler och beräknat arean. Den lösning som bedöms 
ligga på nivå 2(3) har uttryckt att man kan lägga ihop figurer, t.ex. två trianglar till en kvadrat, 
för att minska antalet beräkningar. 
 
Uppgift 6 
Flera av eleverna visste att en likbent triangel har två lika stora vinklar men få kunde 
motivera varför. Det är troligt att det är något de bara har fått lära sig. En elev utgick ifrån 
att den likbenta triangeln har två lika långa sidor och alltså även två lika stora vinklar. Många 
elever hade svårt att förstå att det var en vinkel som var 50º vilket innebär att det kunde vara 
två vinklar som var 50º. Det medförde att de flesta eleverna endast redovisade en lösning på 
problemet, att vinklarna var 50º, 65º och 65º ((180º-50º)/2 = 65º). Det var en i denna klass 
som redovisat två lösningar korrekt men räknat fel vid uträkningarna av vinklarna. Hon har 
dock varit konsekvent och räknat ut att vinklarna antingen är 50º och 2 · 75º eller 90º och 2· 
50º (vilket ger vinkelsumman 190º istället för 180º). På denna uppgift har vi funnit den första 
lösning som bedömts ligga på nivå 3. Det är den personen som motiverat varför vinklarna är 
lika (se ovan). Det finns elever som kunnat ange två lösningar men inte motiverat vare sig att 
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en triangel har vinkelsumman 180º eller varför det är två vinklar lika i en likbent triangel. Det 
var dock relativt god svarsfrekvens på uppgiften men en hel del ofullständiga lösningar. 
 
Uppgift 7 
På denna uppgift var det ännu sämre svarsfrekvens på, många nollor och många 
ofullständiga lösningar. Här finns även den andra ofullständiga 3:an (se bilaga 2). Eleven har 
gjort en korrekt lösning (en algebraisk) och för att kunna det måste man befinna sig på nivå 
3. Dock har eleven inte lämnat någon motivering till sin lösning, därav bedömningen. Av de 
få som svarat ligger lösningarna på nivå 1 eller 2. Eleverna har kanske gjort ett försök att lösa 
uppgiften men har inte kunskapen eller förståelsen för att lösa den fullt ut. En del elever har 
lyckats ställa upp ett ekvationssystem men kunde inte lösa det. Eleverna kan inte förklara att 
om A är tre gånger så stor som B innebär det att A=3B osv. Det är så få svar att det är svårt 
att göra något direkt uttalande om spridningen på nivåerna på denna uppgift. Här hade vi 
verkligen velat sitta ner med eleverna individuellt för att kunna ställa följdfrågor om varför 
de gjorde som de gjorde. Hade eleven svarat att den inte vet hur man löser uppgiften så har 
eleven ännu inte nått upp till en kunskapsnivå för att lösa uppgiften men nu vet vi inte om 
eleverna bara var lata och inte orkade motivera. Det som måste noteras är att när eleverna 
kom till uppgift 7 och framför allt uppgift 8 spårade klassrumssituationen ur. Om det beror 
på att eleverna har svårt att koncentrera sig så länge eller om de inte klarar av att hantera 
uppgifterna så att de helt enkelt gör detta för att dölja det eller om de faller för grupptrycket. 
När en elev tappar koncentrationen är det väldigt lätt att andra följer de med. Det kan vara 
så att harmonin i klassen ännu inte har infunnit sig eftersom de trots allt bara har läst 
tillsammans i drygt en halv termin. De befinner sig fortfarande i den rollsökande fasen enligt 
FIRO16.  
 
Uppgift 8 
Det var ungefär lika få svar på uppgift 8 som på  uppgift 7. Det är några få elever som har 
försökt att lämna svar på alla uppgifter även om en del svar har varit ofullständiga. Man kan 
se att flera elever inte har brytt sig och lämnat uppgifter olösta eller bara skrivit ner en 
markering, t.ex. ett streck eller som en elev skrev Va´, vilket vi anser vara ett tecken på 
koncentrationsproblem och/eller ovilja.  
 
Värt att notera från den första klassen är att någon elev har lämnat svar på de svårare 
uppgifterna som är på en högre nivå än svaren på de första lättare uppgifterna. Det kan 
kanske bero på att eleven känner igen den typen av uppgifter eller om eleven först då kunnat 
koncentrera sig. Det har tagit tid att komma till ro. Det finns elever som svarat bra på de sex 
första uppgifterna men lämnat de två sista olösta. Det beror troligen på att det blev så stökigt 
i klassrummet. Vi hade några elever som fick sitta lite längre men vi tror inte det spelade 
någon roll. Tittar man över hela klassen på hela diagnosen är det inte så stor spridning, men 
det är stor spridning på uppgifterna och framför allt på kvaliteten i lösningarna. Hur de har 
motiverat dem, t.ex. nej jag är hungrig, jag orkar inte mer etc., eller om de helt enkelt struntat 
i att motivera. Vi har väl inga egentliga förklaringar till detta utan vi återknyter det till 
inledningen av detta avsnittet. 
 

                                                 
16 FIRO, en teori som behandlar det sociala samspelet inom och mellan individer i en grupp. (Källa: Right 
Sinova) 
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5.2.2. Klass 2 (Naturvetenskapliga programmet) 
Uppgift 1 
Klassen var relativt jämn på denna uppgift. Lösningarna befinner sig på nivå 1 och 2. Någon 
enstaka elev befinner sig däremellan men de allra flesta befinner sig på nivå 1 på denna 
uppgift. Lösningarna skiljer sig från klass 1 då eleverna i klass 2 gärna blandat in x, y och z 
som beteckningar för de olika geometriska figurernas sidor. De allra flesta behärskar dock 
ännu inte dessa eftersom de inte skiljer på x och x, som kan markera två sidor av olika längd. 
Några elever visar dessutom att de inte förstår matematiska operationer inom algebran. De 
kan skriva att x · x = 2x i stället för x2. Några elever skriver ut bokstavsbeteckningar men 
visar sedan exempel med siffror. Van Hiele (1986) skriver att elever som nått nivå 3 kan 
beskriva samband och figurer algebraiskt utan att behöva exemplifiera dessa med siffror. 
Därför kan ingen elev på denna uppgift bedömas ligga på nivå 3. 
 
Uppgift 2 
Liksom första klassen, ligger alla elevers lösningar på nivå 1 men elevernas lösningar spänner 
från att kanske bara kunna placera in att en rektangel är en rektangel (och inget mer) till de 
som kan placera in alla figurer i rätt kategori. Det finns någon enstaka som inte kan någon 
kategorigrupp klart utan blandar ihop det mesta. Majoriteten i klass 1 visste inte vad en romb 
var och även i klass 2 fanns det flera elever som inte heller visste det. Relativt det totala 
antalet elever i klasserna var det dock färre i klass 2 än i klass 1 som inte visste vad en romb 
var. 
 
Uppgift 3 
På denna uppgift var det spridning på nivåerna på lösningarna, allt ifrån 1(~) till två elever 
som blivit bedömda 1(3). Dessa har med den första nivåns språk beskrivit de geometriska 
figurerna men har samtidigt börjat att se släktskapen mellan dem. De har skrivit att en romb 
är en parallellogram och att även rektanglar är parallellogrammer. Eleverna har dock inte 
motiverat deras egenskaper. Enligt teorin är det så att egenskaperna leder till släktskapen och 
inte tvärt om. Därför ställer vi oss frågan om dessa elever verkligen kunde se släktskapen 
eller om de hört det av någon annan förut. Det finns alltså två sådana elever i klassen, 
eleverna 15 och 17. Ser man på deras övriga resultat inses att elev 17 tydligt ligger på nivå 1 
medan elev 15 faktiskt befinner sig på nivå 2 och 3 på olika uppgifter. Ingen av dessa elever 
kan säkert nivåbestämmas på denna uppgift, eftersom deras motiveringar inte är tillräckliga. 
Det är stor spridning i klassen men majoriteten befinner sig på nivå 1. Det finns dessutom 
en elev som förutom att förklara de nämnda geometriska figurerna gjorde en riktigt bra 
beskrivning av en triangel (som hon satte innanför parantes när hon kom på att det inte var 
den hon skulle beskriva). Triangeln var mycket fint beskriven och om hon hade fortsatt och 
beskrivit de andra figurerna på samma sätt hade hon nått upp till nivå 3. På denna uppgift 
kunde vi se, på samma sätt som i uppgift 1, att elever kan beskriva figurerna algebraiskt men 
visar exempel med figurer med siffror som markerar sidornas längder. De har alltså ännu 
inte nått upp till nivå 3 enligt van Hiele. 
 
Uppgift 4 
Till skillnad från klass 1 hade alla elever i klass 2 utom två svarat på uppgift 4. De allra flesta 
har klarat uppgiften men det finns någon som inte motiverat tillräckligt och därmed bedömts 
som odefinierbar. Många elever ligger på nivå 2 och dessutom finns det flera elever som 
ligger på nivå 3, som korrekt förklarat varför trianglarna förhåller sig 1:1. Generellt sett ligger 
svaren på denna uppgift på en högre nivå än på tidigare uppgifter.
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Uppgift 5 
Denna uppgift gav en hel del ofullständiga svar precis som i klass 1. Lösningarna saknar 
motiveringar till formler eller så har eleven inte kunnat lösa uppgiften på ett korrekt sätt. De 
flesta elever, som löst denna uppgift, befinner sig på nivå 2. Men det finns elever som lämnat 
fullständiga lösningar med motiveringar till formler och bedömts ligga på nivå 3. Dessa 
elever motiverar dessutom varför de lägger ihop figurer (två trianglar till en kvadrat) och 
därmed förenklar uppgiften och samtidigt minskar antalet beräkningsoperationer. 
 
Uppgift 6 
På denna uppgift var det hög svarsfrekvens men bland svaren finns det även på denna 
uppgift ett antal ofullständiga lösningar. Spridningen är stor och lösningarna har bedömts 
ligga på nivåer från ~ till 3. Det finns en lösning som vi ansett vara på nivå 3(~), d.v.s. inte 
helt fullständig eftersom det saknas motiveringar. Det finns en lösning som satts till nivå 3(2) 
och det beror på att motiveringen ligger på nivå 3 men språket eleven använder tillhör nivå 
2. Eleven kan ha problem med det svenska språket, kan eventuellt ha annat modersmål, 
vilket medför att han inte kan uttrycka sig med ett korrekt matematiskt språk.  
 
Uppgift 7 
Det fanns även i denna klass många ofullständiga lösningar på denna uppgift och detta 
berodde oftast på att elevernas lösningar var omotiverade. Det fanns även några elever som 
lämnat denna uppgift olöst men de som löst uppgiften och motiverat lösningarna befinner 
sig på nivå 2 eller 3, om de kunnat lösa uppgiften fullständigt enligt kriterierna till uppgiften. 
De som befinner sig på nivå 2 har tolkat uppgiften och kunnat ställa upp ett ekvationssystem 
men inte lyckats lösa detta. Det vi kan se i lösningarna till denna uppgift och även i tidigare 
uppgifter är att de här eleverna förmodligen arbetade med ekvationer vid tiden för 
diagnostillfället vilket kan göra att de här eleverna fått en högre svarsfrekvens på den uppgift 
som bygger mycket på algebra. Även i de fall där det inte behövs använder de algebra, d.v.s. 
de har lärt sig att ekvationer är rätt metod för att lösa uppgifter. Tyvärr kan det i 
förlängningen leda till att de blir låsta i ett mekaniskt beteende om de inte får den tillräckliga 
insikten i området. Insikten krävs för att kunna finna alternativa beräkningsmetoder till 
problem. Som van Hiele (1986) skriver är det graden av insikt som skiljer läraren från eleven. 
Eleven kan lära sig ett beteendemönster eller att känna igen en struktur medan läraren har 
den fullständiga insikten i strukturen.  
 
Det finns ytterligare minst en lösningsmetod för att lösa denna uppgift men det finns ingen 
elev som använt sig av den. Det är genom att använda sig av prövning och ställa upp en 
tabell med en kolumn för respektive vinkel och en kolumn för den totala vinkelsumman. Det 
kräver dock att man förstår förhållandena mellan vinklarna i uppgiften samt att man vet att 
vinkelsumman i en triangel är 180◦. Denna lösningsmetod skulle kunna ligga på nivå 2, 
eftersom den kräver att man ska kunna beskriva en triangel och känna till att förhållandet 
mellan tre vinklar kan vara olika. Tyvärr försvinner denna lösningsmetod när eleverna lär sig 
allt mer matematik. Elever som börjat med algebra och ekvationer får då lära sig att man 
löser en uppgift som denna med hjälp av just algebra och ekvationssystem. Problemet som 
då kan uppstå är att eleven kan upprepa metoden och kanske lösa uppgiften men kan inte 
förklara och motivera sina beräkningar. Metoden att prova sig fram finns dock kvar som 
lösningsmetod på problem inom andra naturvetenskapliga ämnen, såsom fysik och kemi. 
Det kan bero på att dessa ämnen är mer laborativa, d.v.s. man ställer upp en hypotes som 
man sedan provar. Fortsättningen är då beroende på vad prövningen ger. Metoden med 
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prövning är något som elever i grundskolans lägre åldrar lär sig, därför skulle det ha varit 
intressant att se hur elever skulle ha hanterat denna uppgift. 
 
Uppgift 8 
Det var stor spridning även på denna uppgift, även här från olöst till klara 3:or. Dock är det 
fler lösningar som kunnat nivåbestämmas. En del elevers lösningar, som vi satt nivå 2 på, har 
gått ut på att ansluta trianglarnas yttersidor med linjer och på så sätt skapa en 10-hörning och 
genom att dela dennas vinkelsumma med två fått fram rätt resultat. De har med denna 
lösning använt sig av Eulers formel17 utan att veta om det eller utan att visa att de vet om 
det, eftersom lösningarna saknar motiveringar till de genomförda operationerna. Några 
elever har antagit att trianglarna är likbenta. De har genom att jämföra vinklarnas storlek 
vidare ansatt värden på vinklarna som de sedan räknat samman och avrundat. Antingen har 
de då lämnat ett svar som är att de tio vinklarna har vinkelsumman 600º, genom att 
uppskatta att vinklarna är ungefär 60º var, eller så har de kommit fram till 720º, genom att 
säga att vinklarna är större än 60º och gissar att summan är 720º. De elever som befinner sig 
på nivå 3 har kunnat se ett samband mellan triangel och motstående hålrum. De har i och 
med detta kunnat flytta två trianglar till motstående hålrum så att samtliga trianglar ligger 
längs en rät linje (se Figur 3). Det innebär att de inre vinklarna kommer att skapa en 
halvcirkel på 360º/2=180º som kan dras ifrån de fem trianglarnas totala vinkelsumma som är 
5*180º=900º. Detta ger att svar E är rätt, d.v.s. 720º. Eleven har kunnat se sambandet mellan 
triangel och motstående hålrum men inte kunnat motivera varför de passar in i motstående 
hålrum.  

 
Figur 3 Två av trianglarna i uppgift 8 placeras i motsvarande hålrum så att de inre vinklarna bildar en 
halvcirkel. 
 
Ingen lösning kan bedömas till en högre nivå än 3. Men det är i alla fall många elever i denna 
klass som försökt att lösa denna uppgift till skillnad från klass 1. Eleverna i denna klass var 
koncentrerade till lektionens slut vilket kan ha påverkat resultaten.  
 

5.2.3. Klassernas diagnoser i sin helhet 
Klass 1 innehåller elever som befinner sig på nivå 1, d.v.s. de har bara visuell förmåga, och 
elever som befinner sig på nivå 2, d.v.s. de besitter en deskriptiv förmåga. Som vi har 
bedömt befinner sig ingen elev på en nivå högre än 2. Däremot finns det flera elever som vi 
anser kan placeras i period 1. Det fanns endast en elev som vi inte kan nivåbestämma 
eftersom eleven inte lämnat något klart mönster i sina lösningar. Det finns dessutom några 
elever som är svårdefinierbara om de befinner sig i nivå 1, period 1 eller på nivå 2. De har vi 
placerat i egna kategorier (se sammanfattning i Diagram 1 och 2). 
 

                                                 
17 Eulers formel: vinkelsumman i en polygon (månghörning) är v = 180· ( n-2) där n står för antalet hörn. 
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Spridning i klass 1

5%

14%

33%

5%

14%

10%

19%

Obestämbar

Svårdefinierad, troligtvis nivå 1

Nivå 1

Svårdefinerad, troligtvis på väg
mot nivå 2
På väg mot nivå 2

Svårdefinierad, troligtvis nivå 2

Nivå 2

 
Diagram 1 Nivåspridningen i klass 1 (Estetiska programmet) n = 21. 

 
Även klass 2 innehåller elever som befinner sig på nivå 1, m.a.o. de har bara visuell förmåga, 
och elever som befinner sig på nivå 2, d.v.s. de besitter en deskriptiv förmåga. Däremot har 
klass 2 fler elever som är placerade i de alternativa kategorierna (se Diagram 2). Det fanns i 
denna klass även elever som är på väg mot nivå 3. De befinner sig alltså i period 2. 
 

Spridning i klass 2

19%

8%

15%

8%12%

22%

12%
4%

Obestämbar

Svårdefinierad, troligtvis nivå 1

Nivå 1

Svårdefinerad, troligtvis på väg
mot nivå 2

På väg mot nivå 2

Svårdefinierad, troligtvis nivå 2

Nivå 2

Svårdefinierad, troligtvis på väg
mot nivå 3  

Diagram 2 Nivåspridningen i klass 2 (Naturvetenskapliga programmet) n = 26 . 
 
Om vi jämför klasserna är spridningen mellan eleverna större i klass 2, d.v.s. de befinner sig 
på fler nivåer vilket inte motsvarade våra förutfattade meningar om att elever på 
studieförberedande program är mer homogena i klassen. Vi skrev i motiveringen till varför vi 
valt just dessa klasser att vi ville testa våra förutfattade meningar om elever på mindre 
teoretiska program, i detta fall estetelever, och elever på teoretiska program, i detta fall elever 
på det naturvetenskapliga programmet.  
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Våra förutfattade meningar var: 
• Esteter har inte matematik som något karaktärsämne, vilket medför att man inte borde 

förvänta sig att matematik är av stort intresse hos dessa elever. Enligt egna och vid 
diskussion med andra lärare uppkomna kommentarer förefaller estetklasser vara 
heterogena. Det som talar emot detta är att estetiska programmet är ett av de mer 
populära programmen, vilket betyder att det krävs ett högt snittbetyg för att bli antagen.  

• Det naturvetenskapliga programmet har matematik som ett karaktärsämne, vilket ligger 
till grund för många andra ämnen. Klasserna anses vara mer homogena och lärarna har 
oftast högre förväntningar på dessa elever än lärarna på det estetiska programmet har. 
Intresset för det naturvetenskapliga programmet har minskat vilket inneburit att det 
lägsta snittbetyget har sjunkit och är betydligt lägre än motsvarande för det Estetiska 
programmet. 

 
Frågan är om eleverna agerar efter en roll som de får när de läser på ett visst program eller är 
det så att alla estetelever är utåtriktade och livliga medan natureleverna är mer inåtvända och 
fokuserade på tankeverksamhet som kräver lugn och ro. Det vi kunde se i klassrums-
situationen, som kan styrka detta är att esteterna hade svårare att komma till ro och var bara 
lugna i 25-30 minuter medan eleverna i klass 2 var koncentrerade hela tiden. Värt att notera 
är även att klass 1 hade sin matematiklärare med vid diagnostillfället medan klass 2 
genomförde diagnosen utan lärare. Vid introduktionen var det lugnare i klass 2. En tänkbar 
bidragande orsak till detta kan vara att vi, i den första klassen, inte hade elevernas 
fullständiga fokus utan en del elever tittade åt den ordinarie lärarens håll.  
 
En annan parameter som kan påverka elevers resultat är lärarens roll i klassrummet. Det 
hade varit intressant att studera två klasser som haft samma lärare för att få fram om läraren 
skulle ha anpassat sin nivå efter eleverna. Det skulle även vara intressant att följa 
undervisningen om klasserna skulle ha befunnit sig på olika nivåer. Hur skulle 
undervisningen då ha sett ut? Det här kan vara ett förslag till vidare studier. Ytterligare 
faktorer som påverkar elevernas lärande handlar om attityder. Det kan vara klassens attityd 
till läraren, lärarens attityd till eleverna och elevernas attityd till ämnet. Olika klasser blir 
präglade på olika sätt beroende på om de har matematik som karaktärsämne eller inte. 
Antingen har de bara matematik som ett kärnämne som kan anses vara mindre intressant, 
medan elever på studieförberedande program, som NV, måste lära sig matematiken för att 
klara andra ämnen. Många elever tenderar då att lära sig att använda procedurer utan att 
förstå dessa. Det blir ett högt tempo och i många fall en indoktrinering. 
 

5.2.4. Samband mellan grundskolebetyg i matematik och diagnostiserad van 
Hiele nivå 

Under arbetets gång väcktes en tanke om att det skulle kunna finnas ett samband mellan det 
som eleven presterade på diagnosen och det grundskolebetyg som eleven hade i matematik. 
Vi kontaktade elevintagningen på kommunkontoret och fick betygen, på de berörda 
klasserna, hemskickade. Därefter jämförde vi elevens diagnostiserade nivå med betyget från 
grundskolan. Inget märkbart samband gick att urskilja. 
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5.3. Diskussion 
5.3.1. Diagnosens uppgifter i jämförelse med van Hieles tankevärldar 

5.3.1.1. Uppgift 1-3 
I den visuella världen kan olika saker ses, man ser strukturer i det som finns omkring oss 
men för att tolka och förstå det man ser måste man ha tillgång till värld två, d.v.s. det 
mänskliga intellektet eller t.o.m. värld 3, mänsklighetens intellekt (se avsnitt 3.2.1. Strukturer 
och insikt). Detta exemplifieras av uppgift 1 och 2. För att fullständigt kunna beskriva det 
eleverna ser i uppgift 2, som eleverna ska göra i uppgift 3 måste eleven ha tillgång till värld 3, 
mänsklighetens intellekt d.v.s. den kunskapsbank som mänskligheten byggt under årens 
lopp, och även värld 4, den språkliga strukturen för att förmedla det som ses. 

5.3.1.2. Uppgift 4 
För att eleven skall kunna lösa uppgift 4 krävs att eleven har tillgång till värld 1 och 2, för att 
se strukturen, men framförallt värld 3, för att veta något om trianglars egenskaper och 
dessutom veta vad en area är och hur denna beräknas. För att kunna beskriva det som 
upptäcks krävs även språket, värld 4. Van Hiele säger att man klarar sig med värld 1 och 3 
utan värld 4, d.v.s. språket, men det finns problem som språkets struktur kan underlätta. 
Språket ger en möjlighet till att beskriva och förklara olika saker/företeelser som t.ex. i den 
här uppgiften där eleven skall beskriva och förklara varför figurerna har lika stor area. Om 
man ska placera räknandet med areaformeln, A = (b · h)/2, i värld 5 uppkommer frågan hur 
djupt sitter ett sådant agerande och varför har vi lärt oss det egentligen? 

5.3.1.3. Uppgift 5 
Denna uppgift utgår ifrån den visuella världen, värld 1, men du måste ha tillgång till värld 3 
samt värld 4, språket, för att kunna beskriva de olika delarna i figuren. I denna uppgift utgår 
man ifrån en helhet, d.v.s. en grov struktur, för att sedan kunna se en finare struktur i denna 
(se avsnitt 3.2.1. Strukturer och insikt). I uppgiften kan vi se att figuren kan delas upp i 
mindre delar, t.ex. rektanglar och trianglar, med andra ord representerar helheten den grövre 
strukturen medan trianglarna och rektanglarna den finare strukturen. Enligt van Hieles 
definition påverkas inte originalstrukturen av att vi ser den finare strukturen. Vi kan bekräfta 
att vi ser den finare strukturen genom att namnsätta de olika delarna. 

5.3.1.4. Uppgift 6 
Här gäller det att veta vad en likbent triangel är och vilka egenskaper den har. Då vill vi än en 
gång hänvisa till den andra definitionen av strukturer, eftersom en likbent triangel kan ses 
som en finare struktur i kategorin trianglar och att likbenta trianglar har fler egenskaper än 
kategorin i sin helhet. För att eleven ska kunna lösa uppgiften bör eleven ha tillgång till värld 
3, mänsklighetens intellekt, eftersom det är där man kan inhämta definitionen av t.ex. en 
likbent triangel. Eleverna måste dessutom någon gång ha fått klart för sig att vinkelsumman i 
en triangel är 180◦, de kan dock ha lärt sig det som ett faktum och kan inte använda det utan 
att fått det bevisat för sig. Burger & Shaughnessy (1986) skriver att det är först när eleven 
nått kunskapsnivå 4 som eleven informellt accepterat den Euklidiska geometrin och därmed 
kan förstå varför en triangels vinkelsumma är 180◦. Det är dessutom, enligt Burger & 
Shaughnessy, först på den nivån som eleven försöker att, med hjälp av Euklidisk geometri, 
bevisa sådant som tidigare ansetts som ett vedertaget antagande, t.ex. att triangelns 
vinkelsumma är 180◦. Då dessa elever endast läst grundskolans matematik förväntar vi oss 
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inte att någon elev ska genomföra någon bevisning av ett sådant antagande eftersom den 
undervisning de fått kan inte leda fram till att eleven når kunskapsnivå 4. I Sverige möter 
man inte undervisning i Euklides geometri, med dess postulat, axiom och satser, förrän på 
högskole- eller universitetsnivå. 
 
Något som kanske borde ifrågasättas i undervisningen i geometri är att man visuellt tittar på 
figurerna som enskilda företeelse i det avseendet att en rektangel är en rektangel, en kvadrat 
är en kvadrat och inte släktskapet. Detta gör det svårt för eleverna senare när man ska 
förklara att en kvadrat är en rektangel och att en rektangel är en parallellogram osv. Man 
tittar inte heller på hur figurerna byggs upp och vad som gör att de ser ut som de gör och 
vad som ger figuren dess egenskaper. Vi tror att man skulle kunna ge eleverna en större 
förståelse för de geometriska figurerna och deras egenskaper om man gjorde det. Vi tror 
även att det skulle hjälpa eleverna när de ska studera figurers omkrets, area och senare även 
figurers olika volym. 

5.3.1.5. Uppgift 7 
Uppgift 7 kräver framförallt tillgång till den 3:e världen men även som i tidigare uppgifter 
tillgång till den språkliga världen. Enligt van Hiele kan vi endast via språket komma i kontakt 
med elevens insikter och förståelse. Man behöver dessutom den visuella världen för att ”se” 
figuren. 

5.3.1.6. Uppgift 8 
Uppgift 8 kräver på samma sätt som uppgift 7 tillgång till värld 1, 3 och 4. Eleven ska se 
trianglarna, känna till deras egenskaper och kunna beskriva dem och de matematiska 
operationer eleven genomför. Det finns dock många fler lösningsmetoder för att komma 
fram till rätt svar på uppgift 8. Några lösningsmetoder, som t.ex. den som löser uppgiften via 
en 10-hörning, kräver närvaro av värld 2, där vi tolkar det vi ser och i stället för att acceptera 
det vi ser ställer oss frågan om vi kan göra om det till något annat. Man kan likna det vid 
något man känner till och vet hur man ska behandla. För att summera denna uppgift krävs 
alltså alla de fyra första världarna för att kunna lösa uppgiften med någon av metoderna. 

5.3.1.7. Summering 
Som vi kan se som en gemensam nämnare i alla uppgifter är att värld 4, d.v.s. den språkliga 
strukturen, finns som ett krav för att lösa uppgifterna. Vi ville inte ha lösningar utan 
motiveringar eftersom det var elevens sätt att uttrycka sig som vi ville komma åt. Återigen 
vill vi anknyta till van Hieles påpekande om att det endast genom språket är möjligt att 
komma åt elevens insikt och förståelse. Trots att vi underströk vikten av att eleverna skulle 
motivera sina lösningar var det ändå få som gjorde detta. Visserligen var det några elever 
som skrev väldigt mycket text men denna bestod oftast av upprepningar av vad eleven 
tidigare uttryckt. Det ledde inte eleven till någon högre nivå men klargjorde den nivå eleven 
befann sig på. Det gjorde det lättare för oss att vid bedömningen säkerställa elevens nivå. 
 
Ingen av uppgifterna kräver att eleven har tillgång till värld 5, det mänskliga agerandet, d.v.s. 
ingen av uppgifterna kräver någon handling som är mer eller mindre mekaniskt inlärd. Vi 
ville inte kolla något automatiskt beteende, som sker utan att man tänker. Ett sådant 
beteende är skrivandet då man inte tänker på hur man ska hålla pennan eller på hur man 
formar bokstäver eller siffror. Detta har man en gång tragglat och nött in. Man skulle kanske 
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kunna koppla det till olika algoritmer, t.ex. areaformler eller andra lösningsformler, att 
mekaniskt räkna med att arean är basen gånger höjden, till värld 5 men det är osäkert att det 
skulle bli ett beteende som sitter i ryggmärgen och som kan utföras utan att man tänker på 
det. 
 

5.3.2. Slutdiskussion  
Diagnosen fungerade men uppgifterna skulle ha behövt vara något tydligare för att vi ännu 
säkrare skulle kunna nivåbestämma eleverna. Vi hade genom tydligare uppgifter kunnat 
”lotsa” in eleverna på rätt spår för att undvika att de skulle bli alltför kortfattade. Det skulle 
kanske ha kunnat minska ofullständigheten i lösningarna som trots allt var ganska stor, men 
då hade det inte gett en säker diagnostisering eftersom eleven kunde ha gissat sig fram 
utifrån den ledande frågan (se avsnitt 5.2.1. Klass 1, Uppgift 2). Ett färre antal uppgifter 
skulle kanske ha kunnat underlätta elevernas skrivande. Däremot kan det sägas att problemet 
som nämndes i metoden, att eleverna inte känner igen uppgifterna, egentligen inte är något 
problem eftersom vi ville testa elevernas insikt, d.v.s. om eleverna verkligen kan och förstår 
detta område. Van Hiele skriver att insikten endast kan testas genom att eleven ställs inför 
okända problem, för att se om elevens tankevärld täcker de strukturer som krävs för att 
eleven ska kunna lösa dessa problem. Om eleven ställs inför okända problem kan eleven inte 
bara återupprepa något den tidigare sett men inte fullt ut förstått. Det är för oss, som 
blivande lärare, viktigt att ta med oss. När man ska skapa diagnoser eller prov bör man inte 
använda läromedlet som mall, för att undvika att det ovan nämnda inträffar och för att 
komma åt elevernas verkliga kunskapsstruktur. 
 
Svaret på frågeställning 2, på vilka nivåer befinner sig eleverna när de börjar årskurs 1 på 
gymnasiet, är att eleverna befinner sig på nivå 1 och 2. Det finns ingen elev som besvarat alla 
uppgifter med lösningsmetoder enligt nivå 2, eftersom alla elevers lösningar på uppgift 2 
ligger på nivå 1, men snittet på deras lösningar kan ha lett fram till bedömningen att de trots 
allt befinner sig på nivå 2.  Hur ska man då ställa det i relation till det van Hiele skriver att 
elever i skolan befinner sig på nivå 2, 3 och 4? Vi vet inte vad han menar med skolan, d.v.s. 
vilken skolform det är och vilken ålderskategori av elever den täcker. Om våra elever inte 
nått högre än nivå 1 och 2 när de börjar gymnasiet är det inte troligt att van Hieles elever var 
yngre. Han har dessutom skrivit från nivå 2 medan vi har många elever som inte lämnat nivå 
1 ännu. Van Hiele beskriver dessutom en Nederländsk skola där man inte behöver lära sig 
den Euklidiska geometrin, med axiom, satser och bevis, under de två första åren i skolan. 
Ställs det i relation till vår svenska skola kan eventuellt dessa år motsvara våra första två år på 
gymnasiet. Då skulle de nederländska eleverna komma in på denna del av geometrin under år 
tre på gymnasiet medan våra svenska elever inte kommer att stöta på det alls om man inte 
läser vidare inom matematiken på nästa nivå i utbildningssystemet. På en informationssida 
från universitetet i Saint Louis kan vi få våra ovanstående tankar bekräftade. 
 

The majority of high school geometry courses is taught at Level 3. The van Hieles also 
identified some characteristics of their model, including the fact that a person must proceed 
through the levels in order, that the advancement from level to level depends more on 
content and mode of instruction than on age, and that each level has its own vocabulary and 
its own system of relations. The van Hieles proposed sequential phases of learning to help 
students move from one level to another. (Källa: Saint Louis University) 

 

 41



Det vi kan säga utifrån vår undersökning är att förståelsen för geometri är väldigt låg och om 
detta beror på att det är ett faktum eller om vår utformning av uppgifterna påverkat 
resultatet låter vi vara osagt. För att bekräfta vad som är sant krävs ytterligare studier. 
Nivåspridningen i klasserna är relativt liten, med avseende på att eleverna befinner sig på 
nivå 1 och 2. Men man ska vara medveten om att steget mellan nivå 1 och 2 är betydligt 
större än mellan t.ex. nivå 3 och 4. Det är i den första perioden som eleven bygger skelettet 
för geometrin medan de i följande perioder bygger på skelettet med finare och finare 
strukturer. Om vi ska jämföra spridningen inom klasserna mot varandra kan man se att våra 
förutfattade meningar motbevisades. Eleverna i den naturvetenskapliga klassen var mer 
heterogena i sina geometrikunskaper än eleverna i den estetiska klassen. 
 
Utöver våra frågeställningar har vi försökt finna ett samband mellan elevernas slutbetyg i 
matematik från grundskolan och den diagnostiserade kunskapsnivån i geometri. Vi kan inte 
finna något samband mellan dessa parametrar, elever som bedöms ligga på nivå 1 på 
diagnosen kan ha gått ut från grundskolan med antingen G, VG eller MVG. Det samma 
gäller för nivå 2. 
 
Det skulle vara intressant att studera hur undervisningen skulle utformas om läraren var 
medveten om nivåskillnaderna på eleverna.  
 

• Skulle utformning av lektionerna kunna förändras, utifrån detta faktum? 
• Kan lärarens förväntningar på elevernas prestationer ändras i och med 

medvetenheten om nivåspridningen? 
• Skulle läraren introducera formler på ett annat sätt för att undvika att eleverna nöter 

formler som de inte kan få fullständig insikt i? 
• Kan elevers svårigheter för geometri minskas genom att medvetandegöra deras 

kunskapsnivåer för läraren? 
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6. Slutsats 
De slutsatser vi kan dra utifrån vårt examensarbete är att: 

• Det är möjligt att utifrån van Hieles teori, om lärande i geometri, utföra en diagnos 
på gymnasieelever. För att verkligen komma in på djupet av elevernas tankar och 
säkerställa en korrekt nivåbestämning bör diagnosen kompletteras med någon form 
av intervju eller diskussion. 

• När eleverna börjar på gymnasiet befinner de sig på nivå 1 eller 2. Några befinner sig 
i period 2 och har möjlighet att komma upp på nivå 3 om de får möjlighet att 
utvecklas. 

• Det är ingen stor nivåspridning i klasserna, om vi enbart tittar på nivåtillhörigheten 
men om vi tittar på innehållet för nivåerna och hur eleverna använder det 
matematiska språket ter sig skillnaden större. Våra förutfattade meningar om att 
estetiska elever skulle vara mer heterogena än naturvetarelever visade sig inte 
stämma. 
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Bilaga 1: Diagnos Geometri 
 

1. Vilka geometriska figurer finns med i den här figuren? Bestäm en metod att ta reda 
på den totala arean. 

 
2. Vilka av de här figurerna är rektanglar, vilka är kvadrater, vilka är parallellogram och 

vilka är det som är romber. 

 
  

3. Beskriv med ord vad som är a) en rektangel b) en kvadrat c) ett parallellogram d) en 
romb? (var utförlig i din beskrivning)  

 
4. Hur förhåller sig arean på trianglarna MBN och MEN till varandra? Hur stor är 

arean? Motivera med figur och/eller beräkningar. 

  

1 
5

3 

6

7 

2 

4

9

10

8

11

12
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5. Hur stor är arean av figuren? Motivera med figur och beräkningar. (Avståndet mellan 
varje punkt är 1 cm) 

  
 
 

6. En likbent triangel har en vinkel som är 50°. Bestäm övriga vinklar i triangeln. 
Motivera med figur och beräkningar. 

 
7. I en triangel ABC är vinkeln A tre gånger så stor som vinkeln B och hälften av 

vinkeln C. Hur stor är vinkeln A? Motivera med figur och beräkningar. 
 

8. Fem räta linjer korsar varandra i en punkt och fem trianglar bildas som på bilden. 
Hur många grader är de tio markerade vinklarna tillsammans? Motivera med figur 
och beräkningar. Välj något av alternativen A-E under figuren. 

 
A) 300  B) 360  C) 450  D) 600   E) 720 
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Bilaga 2: Elevlösningar som karakteriserar de olika nivåerna 
 
1. Ofullständig / ~ 

 
Figur 4 Elevlösning på uppgift 5 i diagnosen, bedömd som ~. 
 
2. Nivå 1 ofullständig / 1 (~)  

 
Figur 5 Elevlösning på uppgift 3 i diagnosen, bedömd som 1(~). 
 
3. Nivå 1 

 
Figur 6 Elevlösning på uppgift 1 i diagnosen, bedömd som 1. 
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4. Nivå 1 period 1 / 1 (2) eller 2 (1) 

 
Figur 7 Elevlösning på uppgift 1 i diagnosen, bedömd som 1(2). 
 

 
Figur 8 Elevlösning på uppgift 1 i diagnosen, bedömd som 2(1). 
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5. Nivå  2 ofullständig / 2 (~) eller ~ (2) 

 
Figur 9 Elevlösning på uppgift 8 i diagnosen, bedömd som 2(~). 
 

 
Figur 10 Elevlösning på uppgift 7 i diagnosen, bedömd som ~(2). 
 
6. Nivå  2 

 
Figur 11 Elevlösning på uppgift 8 i diagnosen, bedömd som 2. 
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7. Nivå  2 period 2 / 2 (3) 

 
Figur 12 Elevlösning på uppgift 1 i diagnosen, bedömd till 2(3).  
 
8. Nivå  3 ofullständig / 3 (~) eller ~ (3) 

 
Figur 13 Elevlösning på uppgift 7 i diagnosen, bedömd till 3(~).  
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Figur 14 Elevlösning på uppgift 7 i diagnosen, bedömd till ~(3). 
 
9. Nivå  3 

 
Figur 15 Elevlösning på uppgift 4 i diagnosen, bedömd till 3. 
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Bilaga 3: Abstract för tidigare arbeten 
 
Följande abstracts står nedan i sin obearbetade form. 
 
Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper – En jämförelse mellan Skolverkets 
betygskriterier, SOLO-taxonomin och van Hieles nivåer av tänkande  

 
Abstract: 
The present study originates from the question of what characterizes high quality in 
mathematical knowledge and how such qualities can be identified in written student work on 
open-ended problems. Three models for judging levels of quality in mathematical knowledge 
are presented, interpreted, analysed and implemented on student work on two tasks in 
geometry. The models are the Swedish national assessment criteria for mathematics in upper 
secondary school, the SOLO taxonomy and van Hiele’s levels of thinking. The reasons for 
choosing these models include the apparent differences in for example subject specificity; 
the SOLO taxonomy is developed for all school subjects, the assessment criteria are 
common for all areas of mathematics and the van Hiele levels are developed for geometry. 
The geometry tasks are taken from the Swedish national assessment in mathematics for the 
upper secondary school, course A, in 1996. The process of developing the tasks is described, 
and an analysis of the criteria is presented. High levels of attainment in relation to one model 
are accompanied by high levels in relation to the other models for most students in the 
sample. But in some cases differences are found. These can at lest partially be explained by 
the fact that the different models focus on different complexities of competence. The 
chosen models prove to be useful and provide meaningful descriptions of different levels of 
understanding. 

(Nyström, 1998) 
 
Enhancing Geometric reasoning  

 
Abstract: 
Geometry is an important part of the mathematics curriculum. However, students are not 
demonstrating strong conceptual knowledge of this subject. The research of Van Hiele and 
Van Hiele-Geldof has focused on the concept of thinking levels in geometry and the role of 
instructions in raising levels of thinking. This paper describes a field trial of supplemental 
geometry unit intended to raise Van Hiele thinking levels in a group of 23 eighth-grade 
students by having them become more adept at using higher order thinking skills. Sample 
questions assessing particular Van Hiele thinking levels and attitudes toward geometry, as 
well as field-tested activities yielding the most positive results, are presented. Educators can 
benefit from this application of the Van Hiele model of geometric thinking, since the 
thought processes involved in learning geometry are explained , along with teaching 
techniques and tools for assessment. By having teachers become more aware of their 
students’ cognitive skills, attitudes, and misconceptions, teaching practices and student 
achievement can be enhanced. 

(Mistretta, 2000) 
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Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry  

 
Abstract: 
This study provides a description of the van Hiele levels of reasoning in geometry 
according to responses to clinical interview tasks concerning triangles and 
quadrilaterals. The subject were 13 students from Grades 1 through 12 plus a 
university mathematics major. The tasks included drawing shapes, identifying and 
defining shapes, sorting shapes, determining a mystery shape, establishing properties 
of parallelograms, and comparing components of a mathematical system. The 
students’ behavior on the tasks was consistent with the van Hieles’ original general 
description of levels, although the discreteness of the levels, particularly of analysis 
and abstraction, was not confirmed. The use of formal deduction among students 
among students who were taking or had taken secondary school geometry was nearly 
absent, consistent with observations by Usiskin (1982). 

(Burger & Shaughnessy, 1986) 
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