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Ämnesområdet för den här studien är matematik, 
specificerat geometri. Studien undersöker hur van Hiele's 
teori kan användas för att utveckla elevers förståelse 
inom geometri, eftersom elever tenderar att ha problem 
med att benämna geometriska figurer. Studiens syfte är 
därför att undersöka elevers kunskapsutveckling gällande 
geometriska figurer utifrån van Hiele´s teori. Det sker 
genom den kvalitativa metoden deltagande observation. 
Insamlat datamaterial analyseras genom användning av 
ett analysschema. Den vetenskapliga teorin som ligger 
till grund för studien är det sociokulturella perspektiv, 
eftersom både det sociokulturella perspektivet och van 
Hiele’s teori belyser språkets betydelse för inlärning. 
Resultatet påvisar att observationsgruppen som 
undervisades utifrån van Hiele gick från en ospecifik och 
konkret uppfattning till att vara förtrogna med ingående 
geometriska figurer och deras explicita egenskaper. 
Eleverna gick från att sortera informellt till abstrakt, till 
att börja förstå grunden till figurers definitioner. Den 
andra observationsgruppen befann sig på en abstrakt 
nivå under hela progressionen, behandlade flera 
egenskaper samtidigt och sortering skedde 
fragmentariskt utifrån olika axiom. Utifrån studiens 
resultat blir min slutsats att, den visuella början och en 
stegvis progression inte bör exkluderas i 
geometriundervisning.  

The subject area for this study is mathematics, 
specified geometry. The study examine how van Hiele's 
theory can be used to develop students' geometric 
understanding. Therefore, the purpose of this study 
was to investigate pupils' knowledge development 
regarding geometric figures based on Van Hiele's 
theory. The qualitative method participation 
observation was conducted. Collected data was 
analyzed using an analysis chart. The scientific theory 
underlying the study is the socio-cultural perspective 
since both the socio-cultural perspective and van 
Hiele’s theory highlight the importance of language for 
learning. The result shows that the observation group 
taught by Van Hiele went from an inaccurate and 
concrete understanding to being familiar with in-depth 
geometric figures and their explicit characteristics. 
They went from sorting informally to abstract, to 
beginning to understand the reason for figures 
definitions. Compared to the second observation 
group, which was at an abstract level throughout the 
progression, several characteristics were treated at the 
same time and sorting occurred fragmentarily based on 
different axioms. Based on the results of the study, I 
conclude that the visual beginning and a gradual 
progression should not be excluded while teaching 
geometry.   
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1. Inledning och problemområde 

Inom matematikområdet geometri finns ett problemområde gällande att benämna figurers 

geometriska egenskaper. Elever har problem med att benämna figurers egenskaper 

eftersom vardagsspråket influerar det matematiska språket, exempelvis att en fyrhörning 

benämns som en fyrkant. Det medför att elever tror att tvådimensionella figurer har 

kanter, vilket de inte har (Löwing och Kilborn, 2011). Elever saknar korrekt terminologi, 

vilket kan bero på att matematiska begrepp tenderar att vara abstrakta och entydiga. 

Därför bör elever få konkreta erfarenheter av geometriska figurer för att bygga upp en 

geometrisk begreppsförståelse (Grevholm, 2014). 

En anledning till att elever har den här bristande förståelsen gällande geometriska figurer 

kan vara att lärare inte har tillräckliga matematiska och didaktiska kunskaper. Det kan 

medföra att undervisning kring geometriska begrepp kan utgå ifrån att benämna figurer 

och att arbeta i matematikboken. Genom det här arbetssättet exkluderas tillfällen då 

elever får laborera för att utveckla sin begreppsförståelse (Löwing och Kilborn, 2011). 

Utifrån min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett föregående problematik samt att 

geometriundervisningen frekvent exkluderar den konkreta visuella början där elever 

enbart får bekanta sig med ingående geometriska figurer. Enligt min subjektiva 

uppfattning och erfarenhet har jag sett att cirkeln, rektangeln, kvadraten och triangeln 

introduceras direkt med deras benämningar samt egenskaper. 

De här svårigheterna synliggörs i Programme for International Student Assessment 

(PISA) och Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

undersökningar. I PISA finns ett avsnitt som handlar om rum och form, vilket 

traditionellt menas med geometri och innefattar geometriska figurer och deras 

egenskaper. Elever placerar sig kunskapsmässigt på nivå 3 och nivå 4 (nivå 6 är den 

högsta). De kunskaper som elever visar utifrån nivåerna är att kunna lösa problem som 

innehåller elementära och visuella element i vardagliga kontexter. Det innefattar 

dessutom att använda grundläggande matematiska kunskaper, vilket innefattar att se 

samband mellan geometriska figurer (Skolverket, 2012). 
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I TIMSS visar resultatet att svenska elever presterar relativt bra i området geometri, 

genom att de placerar sig på en nivå över genomsnittet. Den här placeringen är dock 

relativt låg i jämförelse med övriga nordiska länder som exempelvis Danmark och Norge 

(TIMSS, 2015). 

En teori som kan användas för att utveckla elevers geometriska förståelse är van Hiele's. 

Van Hiele’s teori kan enligt Grevholm (2014) leda till att elever utvecklar en abstrakt 

förståelse i geometri. Därför har jag i min studie valt att undersöka om van Hiele's teori 

kan användas för att utveckla elevers geometriska kunskaper och begreppsförståelse. Det 

sker genom att jämföra med elever som inte undervisats utifrån teorin. 
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2. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka skillnader i elevers kunskapsutveckling 
gällande geometriska figurer utifrån olika undervisningssekvenser. 

Det här syftet avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

- Vilken kunskapsutveckling kan identifieras hos elever som undervisas utifrån van 
Hiele's teori? 

- Vilken kunskapsutveckling kan identifieras hos elever som inte undervisats 
utifrån van Hiele's teori? 

- Vilka likheter och skillnader går att urskilja i kunskapsutveckling? 
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3. Bakgrund 

3.1 Introduktion till van Hiele's teori 

Van Hiele's 1teori går från konkret till abstrakt förståelse inom geometri, där 

utgångspunkten är egenskaperna för att sedan gå till benämningarna. Den är hierarkisk 

och sker stegvis genom en progression vilket innebär att en tankenivå måste uppnås 

innan elever kan tillägna sig nästa. Teorin består av fem tankenivåer och går från det 

konkreta till det abstrakta. Hedrén (1992) framhåller att tankenivå kan definieras som 

elevers sätt och förmåga att tänka. Inom tankenivåerna beskrivs dock inte ett 

ämnesinnehåll utan arbetsformer och arbetssätt som kan tillämpas inom olika 

matematiska områden, exempelvis geometri. Syftet med att teorin inkluderar en stegvis 

progression är att den stegvis ska hjälpa elever att nå abstraktion (Vojkuvkova, 2012 & 

Clements, 1998). 

Teppo (1991) och Hedrén (1992) beskriver att i början av progressionen har elever en 

bred och ospecifik uppfattning av geometriska figurer. Vidare har elever ofta en diffus 

uppfattning kring egenskaper och vad som definierar geometriska figurer och deras 

benämningar. När abstraktion är nådd innefattar analysen, som utgör tankenivå 3, att 

elever kan bevisa geometriska figurers benämningar genom att formulera bevis utifrån 

deras egenskaper och se samband mellan figurer. Det innebär dessutom att elever kan 

styrka sina bevis samt påstådda samband genom axiom. Axiom innebär i den här 

kontexten att synliggöra sanningar som ligger till grund för de geometriska figurernas 

definitioner. 

Det viktigaste i van Hiele's teori är progressionen, eftersom utan den kan abstraktion inte 

nås. Utan en progression kan elever inte utveckla sin begreppsförståelse för geometriska 

figurer betonar Clements (1998). Laborativa undersökningar med konkret material och 

diskussioner är väsentligt under hela progressionen. Språket och det konkreta materialet 

utgör enbart en stödstruktur och stöttning för att nå en mer abstrakt nivå (Hedrén, 1992). 

                                                      
1 Pierre van Hiele var en matematiker som föddes i Nederländerna, Amsterdam, 1909. Han jobbade som 
lärare och tillägnade mycket tid att observera barn och hur de lär sig för att finna nya sätt att hjälpa barn att 
utveckla sin matematiska förståelse genom att anpassa och utveckla nytt material. Van Hiele ansåg att barn 
behövde uppleva, känna motivation och samtala för att lära sig matematiska begrepp. De här idéerna 
medförde att en teori med nivåbaserat språk skapades, nämligen van Hiele's teori. Teorins grundtanke var 
att den skulle stå i linje med den innovativa och informella matematiken för att barn ska se glädjen i att lära 
sig matematik (Alberts & Kaenders, 2005). 
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Därför tas det konkreta materialet bort när elever nått ett abstrakt tänkande inom 

geometri.  

En vanlig problematik i geometriundervisningen är att dess utgångspunkt är geometriska 

figurers benämningar istället för deras egenskaper. Dessutom börjar den grundläggande 

geometriundervisningen på en teoretisk nivå, exempelvis tankenivå 2 eller 3 (se 

tankenivåer nedan). Den viktiga holistiska och visuella början när elever får bekanta sig 

visuellt med geometriska figurer exkluderas därför ofta framhåller Teppo (1991). 

Sammanfattningsvis kan progressionen beskrivas som att elever genom en progression 

går från att visualisera geometriska figurer holistiskt för att skapa sig en helhetssyn till att 

förstå varför figurer fått sina benämningar och kunna synliggöra inbördes relationer 

mellan dem. Det sker genom diskussion och laboration med konkret material, där det 

konkreta materialet tas bort då tankebilder och abstraktion nås. 

3.2 Van Hiele's tankenivåer 

3.2.1 Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

Den första tankenivån innebär att elever formellt igenkänner geometriska figurer. Det 

sker formellt i undervisningssituationer och informellt när elever kopplar geometriska 

figurer till vardagliga föremål (Teppo, 1991 & Marchis, 2012). 

Formell igenkänning sker holistiskt vilket innebär att elever ser de geometriska figurerna 

som en helhet utan att reflektera kring deras explicita egenskaper. Elever kan exempelvis 

känna igen vad som är en cirkel eller rektangel men de reflekterar inte kring varför de 

definieras som en cirkel och rektangel. I den informella igenkänningen kan elever 

relatera geometriska figurer till vardagliga föremål, exempelvis att en cirkel ser ut som en 

tallrik eller att en rektangel ser ut som en dörr. Visualiseringen och kopplingen till 

vardagliga föremål har sitt ursprung i gestaltningspsykologin betonar van Hiele (1986). 

Karaktäristiskt för den här tankenivån är att reflektion kring geometriska figurers 

egenskaper inte är i fokus. Det handlar enbart om att fysiskt känna igen geometriska 

figurer, med hjälp av konkret material, samt informellt lära sig deras benämningar. 

Dessutom ska elever återskapa ingående geometriska. Vidare menar van Hiele (1986) att 
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elever som befinner sig på den här tankenivån inte har motivation att analysera figurer 

utifrån dess egenskaper eller förstå grunden till dess definition. 

Breyfogle, M. L och Lynch, C. M (2010) framhåller att en lämplig aktivitet för den första 

tankenivån är visualisering av geometriska figurer sker utan fokus på egenskaper. Elever 

får under aktiviteten identifiera ingående geometriska figurer och jämföra dem med 

vardagliga föremål. Under aktiviteten får elever dessutom sortera figurer enbart efter 

deras visuella egenskaper.  

3.2.2 Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

Den här tankenivån innefattar informell och empirisk analys av figurerna utifrån deras 

egenskaper. Det innebär att elever börjar kategorisera geometriska figurer genom att 

experimentera och laborera med konkret material. De identifierar genom föregående 

figurers egenskaper och delar, för att sedan identifiera inbördes relationer emellan dem. 

Elever kan dock inte förklara egenskaperna eller geometriska figurers definitioner. Det 

innebär att elever kan förstå att en kvadrat har fyra hörn, fyra sidor som parvis är 

parallella, dock förstår de ännu inte att en kvadrat kan benämnas både som en rektangel 

och parallellogram utefter egenskaper och definitioner (Hedrén, 1992). De geometriska 

figurer som elever visualiserade på första tankenivån är de figurer som analyseras 

informellt utifrån deras egenskaper på den här tankenivån (van Hiele 1986). 

En aktivitet som lämpar sig för andra tankenivån är att eleverna utifrån ingående 

geometriska figurers egenskaper letar samband mellan figurer (Breyfogle, M. L och 

Lynch, C. M, 2010) 

3.2.3 Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

Inom den här tankenivån börjar den formella deduktiva analysen. Det innebär att elever 

organiserar geometriska figurer utifrån egenskaper som de identifierade i tankenivå 2. 

Exempelvis kan en kvadrat, en rektangel och en brokig fyrhörning sorteras tillsammans 

eftersom samtliga har fyra hörn och fyra sidor. Det som skiljer tankenivå 3 från tankenivå 

2 är att språket har en väsentligare roll. Det krävs att elever resonerar och argumenterar 

under den formella deduktiva analysen vilket medför att tankenivå 3 har en mer abstrakt 

karaktär jämfört med tankenivå 2 (van Hiele, 1986). 
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Vidare beskriver Hedrén (1992) och Teppo (1991) att den deduktiva formella analysen 

innefattar att elever både identifierar samband mellan och inom tvådimensionella figurer. 

De kan exempelvis identifiera att en kvadrat har fyra hörn med 90 graders vinklar, samt 

fyra sidor. Föregående innefattar egenskaper inom figurer. Vidare kan elever identifiera 

att alla kvadrater är rektanglar men att alla rektanglar inte är kvadrater. Det här är början 

till en utvecklad begreppsförståelse inom geometri. 

Aktiviteter på tankenivå 3 innefattar mer analys jämfört med tankenivå 1 och 2. Analysen 

på tankenivå 3 kan innefatta att elever får sortera tvådimensionella figurer utifrån deras 

egenskaper och leta inbördes skillnader mellan figurerna framhåller Breyfogle, M. L och 

Lynch, C. M (2010). 

3.2.4 Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

Tankenivå 4 innebär att elever med hjälp av stöttning från lärare kan utföra deduktiv 

analys, vilket är ett sätt att etablera geometriska sanningar i ett axiomatiskt system. Det 

innebär att de förstår att deduktiv analys används för att bevisa sanningar i geometri. 

Elever kan på den här tankenivån använda axiom för att bevisa geometriska figurers 

benämningar, genom att synliggöra deras koppling mellan egenskaper och benämning. 

Elever kan exempelvis förklara varför en kvadrat är en rektangel eller varför en kvadrat 

kan benämnas som en fyrhörning (van Hiele, 1986 & Hedrén, 1992). 

En elev kan på den här nivån också förklara samband mellan figurer genom att jämföra 

och resonera kring deras egenskaper, exempelvis vilka likheter och skillnader en kvadrat, 

rektangel och en parallellogram har (Hedrén, 1992). 

På den här tankenivån resonerar och argumenterar elever mer formellt samt använder 

korrekt terminologi (Teppo, 1991). En aktivitet som lämpar sig för den här tankenivån är 

att elever benämner tre egenskaper hos ingående geometriska figurer, samt letar likheter 

och skillnader mellan dem (Breyfogle, M. L och Lynch, C. M, 2010). 

3.2.5 Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

Den sista tankenivån innefattar geometri ur ett abstrakt och filosofiskt perspektiv där 

olika axiomatiska system jämförs med precision. Den här nivån uppnås sällan inom 

geometri-undervisning. På den här tankenivån kan elever bevisa sina deduktiva analyser 

med korrekt terminologi. Dessutom förstår de analysens process (Hedrén, 1992). 
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Under den här tankenivån är det vanligt att elever inte tillämpar konkret material om 

tankebilder har skapats. Tankenivå 5 är därför enbart abstrakt med fokus att jämföra 

logiska strukturer (Hedrén, 1992 & Burger & Shaughnessy, 1987). 

Aktiviteter utformade utifrån den här tankenivån inkluderar inget konkret material. 

Elever laborerar med stöttning av lärare utifrån axiomatiska strukturer och de definitioner 

som ligger till grund för geometriska figurers benämningar (Breyfogle, M. L och Lynch, 

C. M, 2010). 

3.3 Teorins allmänna aspekter 

I van Hiele's teori beskrivs fem allmänna aspekter som är övergripande för hela teorin. 

De är inte bundna till respektive tankenivå, men väsentliga för att förstå och kunna 

tillämpa teorin i praktiken (Crowley, 1987). I beskrivningen som följer är respektive 

aspekt benämnd på engelska eftersom det var problematiskt att hitta svenska begrepp 

som representativt kan stå för dess betydelse. 

Första aspekten sequential innebär att tankenivåerna sker i sekvenser. Det innebär att 

tankenivåerna måste ske i den ordning som de presenteras. Dessutom måste eleverna bli 

förtrogna med varje tankenivå innan nästa kan nås. För en utvecklad geometrisk 

förståelse är tid väsentligt. 

Specifikt för varje tankenivå är att dess innehåll skiljer sig och att innehållet blir mer 

avancerat under progressionen. Det här är andra aspekten, advancement. 

Viktigt i arbetet med van Hieles teori är instrinc och exintrisic vilket innebär att samma 

ingående geometriska figurer ska finnas med under hela progressionen från konkret till 

abstrakt. 

Den näst sista aspekten, linguistics, innefattar den språkliga betydelsen vid tillämpning 

av van Hiele's teori. Det innebär att varje tankenivå och de ingående geometriska 

figurerna har en språklig koppling. Genom progression mot abstraktion modifieras och 

avanceras språket. Exempelvis kan en kvadrat först enbart benämnas som en kvadrat för 

att sedan i mer avancerade tankenivåer också benämnas som en rektangel och en 

parallellogram. 
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Ur sista aspekten, missmatch framgår det att varje tankenivå karaktäriseras av ett 

specifikt språk. Den här aspekten belyser att språket måste anpassas efter nivån som 

elever befinner sig på. Sker inte anpassning, sker en missanpassning/missmatch. 

Föregående leder till att tankenivåns innehåll uppfattas av elever ha en för hög kognitiv 

nivå vilket försvårar inlärningen hos elever i geometriundervisning (Crowley, 1987). 

3.4 Språkets betydelse för teorin 

Enligt Van Hiele's teori möjliggörs ett lärande enbart om tillfälle att diskutera och 

använda korrekt terminologi ges. Lärandet är beroende av sin sociala kontext vilket 

medför att språket är väsentligt. Individer som deltar i sociala kontexter har större 

möjlighet att lära sig jämfört med att lära sig individuellt. Det är genom språket, 

samarbete och resonerande frågor som tankestrukturer skapar. Det medför också att 

progressionen från konkret till abstrakt möjliggörs (Hedrén, 1992). 

Vidare framhåller teorin att geometri inte bör ske genom instruktion eftersom det kan 

kännas forcerat för elever. Istället bör geometri förmedlas av läraren i en gemensam 

diskussion med elever. Vid sådana diskussioner är det viktigt att läraren inte använder ett 

för komplext språk, utan ett adekvat och elevnära språk där matematiska idéer förklaras 

(van Hiele, 1986). 

3.5 Tillämpning av van Hiele's faser i geometriundervisning 

Vanligt inom geometriundervisning är att undervisning börjar på tankenivå 2 eller 3 

vilket medför att progressionen från konkret till abstrakt exkluderas. Det leder till att 

elever inte utvecklar en full förståelse för geometriska begrepp. De kan exempelvis inte 

förklara varför en kvadrat också kategoriseras som en rektangel. Det är därför viktigt att 

lärare låter progressionen ta tid och att varje tankenivå sker systematiskt för att elever ska 

utveckla sin begreppsförståelse inom geometri samt för att de ska nå den abstrakta nivån 

(Hedrén, 1992). 

Vid tillämpning av van Hiele´s teori är det därför viktigt att utgångspunkten i 

geometriundervisning är tankenivå 1. För att möjliggöra lärande krävs det att lärare 

inkluderar tillfällen som innehåller laboration, interaktion och en samarbetsinfluerad 

miljö (Teppo, 1991). 
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3.5.1 Stöttande faser vid tillämpning av van Hiele's teori 

Teorin är beroende av att lärare ger tydliga förklaringar under geometriundervisning. Om 

förklaringarna är tillräckligt tydliga kan det medföra att samtliga elever utvecklar en 

abstrakt och utvecklad begreppsförståelse inom (van Hiele, 1986). 

Eftersom teorin är komplicerad att tillämpa utvecklade van Hiele (1986) fem faser för att 

stötta tillämpning av tankenivåerna. De är konstruerade utifrån ett lärandeperspektiv och 

ska hjälpa lärare att vägleda elever för att de ska nå nästkommande tankenivå. Viktigt att 

belysa är att varje fas inte är direkt kopplad till respektive tankenivå. 

1. Information 

Fasen innebär att lärare inkludera alla elever i samtalet gällande geometriska figurer. I 

samtalet är det viktigt att specifik terminologi för respektive tankenivå introduceras av 

lärare. 

2. Vägledd kartläggning 

Laboration sker med konkret material. Det sker genom att elever får konstruera och 

laborera med olika geometriska figurer. Lärare vägleder elever i laboration genom 

uppmuntran. 

3. Tydliggörande 

Lärare ser till att elever blir medvetna om samband mellan ingående geometriska figurer. 

Det sker utefter laboration och tidigare organiserade strukturer som styrs av lärare och 

elever i symbios. 

4. Fri kartläggning 

Elever ges tillfälle av lärare att tillägna sig mer komplexa uppgifter som har flera 

lösningar. Det medför att elever får mer erfarenhet av att laborera och undersöka samt att 

de själva finner relationer inom och mellan geometriska figurer. 

5. Integration 
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Integration innebär att elever tar med tidigare erfarenheter från tidigare tankenivåer för 

att nå nästa. För att det ska möjliggöras krävs det att elever automatiserat samt omvandlat 

information till kunskap. Det är lärare som hjälper elever att börja reflektera kring 

tidigare erfarenheter genom att ställa frågor som öppnar upp för resonemang (Hedrén, 

1992, s. 32 & van Hiele, 1986, s. 96-97). 

3.6 Vad säger styrdokumenten om ämnesområdet? 

Enligt det centrala innehållet i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) ska undervisning inom området geometri behandla 

grundläggande geometriska objekt, exempelvis fyrhörningar, trianglar och klot. 

Undervisningen ska också behandla grundläggande geometriska egenskaper samt 

inbördes relationer (Skolverket, 2017b) 

I kunskapskraven för årskurs 3 framgår att elever ska bli förtrogna med att använda 

grundläggande geometriska begrepp för att beskriva geometriska egenskaper (Skolverket, 

2017b). I mötet med geometriska begrepp och geometriska objekt ska en progression ske. 

Skolverket (2017a) beskriver att den här progressionen innebär att utgångspunkten i 

geometriundervisningen sker med konkreta former och deras tillhörande egenskaper för 

att sedan gå till fler geometriska objekt. Vidare ska tidigare kunskaper kopplas ny 

matematiska områden, exempelvis areabegreppet. 
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4. Metod 

I det här avsnittet beskrivs den metod som använts för att samla in data, och som kommer 

användas för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Vidare presenteras mitt 

urval samt hur analys av mitt insamlade material gjorts. Slutligen lyfter jag etiska 

ställningstagande utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska aspekter. 

4.1 Metod för datainsamling 

Den metod jag har använt för att besvara mitt syfte är deltagande observation. Det är en 

kvalitativ metod som innebär att jag engagerade mig i den miljö som observationen 

skedde i (Bryman, 2011). I min studie medförde det att jag engagerade mig i 

undervisningssekvenserna samtidigt som jag observerade. 

I min studie valde jag att observera eleverna som ingår i studien samtidigt som mina 

undervisningssekvenser genomfördes. Eftersom jag engagerade mig i situationen som 

observerades skrev jag ner mina iakttagelser i form av fullständiga fältanteckningar vilket 

förespråkas av Bryman (2011). Jag använde mig av generella principer när jag 

antecknade vad som skett under varje sekvens. De generella principerna medförde att jag 

skrev upp när och vem som observerades vid varje tillfälle, vilken grupp det var och hur 

länge de observerades. Alla intryck och det mesta som sades och skedde skrevs ner 

detaljerat genom fullständiga noteringar och exempel. Föregående skrevs direkt efter 

varje sekvens samt noteringar som inkluderade idéer om hur det jag observerade kunde 

tolkas och analyseras. För att inte missa något spelade jag också in varje sekvens med 

min mobil. 

4.1.1 Undervisningssekvenser 

Undervisningssekvenserna som är utformade utifrån van Hiele's teori är konstruerade 

utifrån respektive tankenivå (tankenivå 1 till tankenivå 3), en tankenivå per sekvens. De 

är dessutom konstruerade utefter de aktiviteter som i bakgrunden presenterats för 

respektive tankenivå. För varje sekvens finns min roll med. Rollen är konstruerad utifrån 

de stöttande faser som är genomgående för hela teorin, som också presenterats i 

bakgrunden. Inspiration har också tagits från aktiviteter som finns beskrivna vid 

respektive tankenivå. 
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De sekvenser som inte är konstruerade enligt van Hiele's teori baserades på kritik som 

teorin belyser gentemot geometriundervisning. Geometriundervisning tenderar att ha sin 

utgångspunkt på en för abstrakt nivå, vanligtvis tankenivå 2 eller 3 vilket medför att 

progressionen från konkret till abstrakt exkluderas. Dessutom exkluderas det viktiga 

steget då elever holistiskt får visualisera de geometriska figurerna. Föregående var 

underlag för sekvenserna som utformades för den andra observationsgruppen. 

Tabellerna som följer är exempel på hur sekvenserna är utformade. Första tabellen 

beskriver första sekvensen i första observationsgruppen och den andra första sekvensen i 

andra observationsgruppen. För att se resterande sekvenser se bilaga 1. 

Tankenivå: Aktivitet: Min roll: 

1. Igenkänning 

(visualizing) 

Aktiviteten specificeras 
mot att elever får 
visualisera geometriska 
figurer, hitta liknelser med 
vardagliga föremål och 
konstruera månghörningar.  

Det här innebär att de 
under sekvensen får 
bekanta sig med 
geometriska figurer som är 
utklippta och laminerade, 
återskapa några av dem 
samt organisera dem 
utifrån visuellt utseende. 
De får dessutom jämföra 
figurerna med vardagliga 
föremål. 

 

Låta eleverna utforska och 
vägleda dem i samtalet 
genom att ställa frågor och 
följdfrågor.  

Inkludera samtliga i 
samtalet.  

Tillgodose eleverna med 
konkret material. 

 

 

Sekvens: Aktivitet: Min roll: 

Undervisningssekvens 1 Aktiviteten specificeras 
mot geometriska figurers 
benämningar samt kopplas 
till den med respektive 
figur. 

Inkludera samtliga i 
samtalet.  

Tydliggöra kopplingen 
mellan benämning och 
respektive figur.  

4.2 Urval 
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Urval av elever till min undersökning skedde utifrån sannolikhetsurval vilket innebar att 

urvalet skedde slumpmässigt (Bryman, 2011). Jag utgick från klasslistan i den klass 

studien skedde i och valde var femte elev. Efter det slumpmässiga urvalet skapades två 

grupper med 8 elever i varje utifrån de kriterier som beskrivs följande. Den ena 

undervisades i geometri baserad på van Hiele's teori och den andra utifrån undervisning 

baserad på kritik som lyfts inom teorin. 

Urval skedde utifrån följande kriterium. Båda grupperna skulle vara åldershomogena, 

men inte homogena i förhållande till kön och kunskapsnivå. Samtliga elever gick i 

samma klass, i årskurs två. 

4.3 Vetenskaplig teori 

Den teori som ligger till grund för min studie är det sociokulturella perspektivet som 

grundats av Lev Semenovich Vygotskij, som fokuserar på lärande, språk och utveckling. 

Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande och utveckling är kopplade till en 

specifik kulturell och social kontext. Att förstå matematik, lära sig läsa eller skriva är 

därför kopplat och beroende av den kontext individen befinner sig i (Säljö, 2014). 

Inom teorin finns flera grundläggande begrepp. Ett av dem är mediering. Begreppet 

innebär att individer använder sig av olika redskap för att förstå den kontext som de 

befinner sig i. Vygotskij menade att det finns två olika redskap som används för att förstå 

den kontext man befinner sig i och för att också kunna agera inom den, nämligen de 

språkliga och materiella redskapen. De språkliga innebär exempelvis symboler inom 

matematik som individer använder för att exempelvis förstå ett matematiskt begrepp. 

Viktigt att poängtera är att de här verktygen är dynamiska och beroende av sin kontext. 

Exempelvis är individer som socialiserats i samma kontext överens om symbolens 

betydelse medan individer från en annan kontext menar att det betyder något helt annat. 

Det som definieras som materiella verktyg är exempelvis en penna, som i sin tur är 

kopplad till de språkliga verktygen. Det är med hjälp av de här redskapen som individer 

förstår sin omvärld och den kontext som vi befinner oss i (Säljö, 2014). 

Säljö (2014) framhåller att det viktigaste för utveckling och lärande enligt Vygotskij är 

kommunikation, eftersom det är genom kommunikation och användning av språkliga 

begrepp som individer förstår sin omvärld, skapar en gemensam förståelse med sina 
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medmänniskor och fördjupar den förståelsen. Det är genom extern kommunikation och 

samspel med våra medmänniskor som vårt tänkande och interna språk utvecklas. 

Ett annat väsentligt begrepp inom teorin är appropriering, vilket innefattar hur individer 

lär sig använda olika redskap. Primär socialisation är den appropriering som sker i det 

vardagliga livet från födsel. Sekundär socialisation är appropriering som inkluderar 

vetenskapliga och abstrakta begrepp som individer exempelvis tillägnar oss i 

skolsammanhang, exempelvis begrepp inom geometri. Inom den sekundära 

socialisationen i skolsammanhang blir läraren viktig för att elever ska förstå och kunna 

tillägna sig de processer som leder till lärande och utveckling. Den proximala 

utvecklingszonen är också väsentlig för att elever i den sekundära socialisationen ska 

kunna tillägna sig nya begrepp och färdigheter. Den proximala utvecklingszonen är den 

zon där individen är mottaglig för förklaringar. Genom förklaringar och vägledning av en 

mer kompetent individ, exempelvis en lärare eller en klasskamrat, kan ett lärande ske. 

För att kunna möjliggöra föregående bör läraren veta vad eleven kan, vad eleven inte kan 

och vad eleven kan med stöd. Utifrån anpassning på elevens nivå sker sedan samarbete 

och stöd för att eleven ska kunna tillägna sig mer abstrakta uppgifter och då inte behöva 

lika mycket stöd. Stöd kan innebära frågor som läraren ställer. Det är dock viktigt att inte 

ge för mycket stöd vilket kan leda till lotsning istället, vilket inte leder till lärande och 

utveckling (Säljö, 2014). 

Van Hiele’s teori grundar sig på Piagets tankar kring samtal och nivåers betydelse för 

elevers lärande (Dindyal, 2015). Jag har dock valt att exkludera Piaget och enbart ha med 

det sociokulturella perspektivet eftersom Piaget ansåg att det var kognitiv mognad som 

avgjorde elevers lärare och van Hiele menade att lärande möjliggjordes genom tydliga 

förklaringar, stöttning och samtal.  

Teorin är väsentlig för min studie eftersom både det sociokulturella perspektivet och van 

Hiele's teori belyser språkets betydelse och den sociala kontexten för inlärning. Båda 

teorierna framhåller att undervisning bör bedrivas på ett elevnära språk för att sedan 

genom progression kunna tillgodogöra sig ett nytt innehåll. Slutligen framgår stöttning, 

förklaringar och samtals betydelse för inlärning.  

4.4 Analys av datainsamling 
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Analys av insamlad data började med att jag gick igenom mina fullständiga 

fältanteckningar. Därefter började min tolkning av datamaterialet. Det här gjorde jag 

genom att koppla mitt resultat till det som är drivkraften bakom min studie. Drivkraften 

var att undersöka elevers kunskapsutveckling gällande geometriska figurer utifrån 

undervisning baserad på van Hiele´s teori samt om kunskapsutvecklingen skilde sig från 

elever som inte undervisats utifrån van Hiele's teori. För att göra det här konstruerade jag 

ett analysschema som användes för att analysera insamlad data, vilket medförde att jag 

fick en överblick över insamlad data och kunde urskilja likheter och skillnader. Det 

medförde dessutom att jag kunde jämföra båda sekvenserna utifrån van Hiele's teori. 

Utifrån analysschemat (se bilaga 1) besvarades mina tre frågeställningar. Analysschemat 

medförde att jag kunde se progressionen av elevernas visade kunskaper genom att 

jämföra det innehåll som behandlades i respektive undervisningssekvens. I analysen 

tittade jag dessutom på hur mycket eleverna resonerade och stöttade varandra i likhet 

med den proximala utvecklingszonen som beskrivs ovan. Vidare har jag tittat på i vilken 

utsträckning appropriering inkluderades genom undervisningssekvensernas gång, 

exempelvis om geometriska begrepp användes korrekt av eleverna. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp för att min studies resultat ska vara 

tillförlitligt. Validitet innebär att man mäter det som avses att mätas med sin studie. Det 

möjliggjordes genom att insamlad data ställdes gentemot studiens syfte och 

frågeställningar under hela studiens gång. 

Reliabilitet är synonymt med tillförlitligheten i en studie. Det innebär att samma 

förutsättningar ska finnas för att vem som helst ska genomföra studien igen. Det här 

möjliggjordes genom att tydliga undervisningssekvenser konstruerades, samma lokaler 

och material användes och insamlad data skrevs ner direkt och analyserades i ett tydligt 

analysschema. Reliabiliteten möjliggjordes dessutom eftersom studiens tillvägagångssätt 

är utförligt beskrivet. Kvalitativa studier går dock inte att generalisera eftersom 

människor och deras sätt att agera kan påverkas av olika faktorer. 

4.6 Forskningsetiska principer 
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Innan studien genomfördes skickades ett brev (se bilaga 3) ut till samtliga deltagande 

som var utformat utefter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

- Informationskravet: Samtliga deltagare ska informeras om studiens syfte och 

utformning. De ska dessutom informeras om att de kan avbryta sin medverkan 

när de vill och att det är helt frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Den här principen 

möjliggör jag genom att i brevet skriva till både vårdnadshavare och elev att det 

är frivilligt att delta i studien samt att de har möjlighet att avbryta sin medverkan 

vid önskemål. Jag berättar också om studiens syfte och vad den kommer att 

handla om. 

- Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer över sin medverkan, vad de vill säga 

och hur mycket de vill medverka (Vetenskapsrådet, 2002). Den här principen 

uppfylls när deltagarna samtycker med att delta i studien samt att de har 

möjlighet att påverka de villkor som medverkan innebär. 

- Nyttjandekravet: Principen innebär att information från studien enbart används i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Det här uppfylls genom att samtlig 

insamlad data används enbart för min studie. 

- Konfidentialitetskravet: Alla deltagare och dess uppgifter förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Dessutom är samtliga deltagare anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den här principen uppfylls genom att inte delge några 

namn eller övrig information om deltagarna i min studie. Uppgifterna från 

observationstillfällen har enbart jag tillgång till, genom att anteckningar finns i 

min dator. 
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet från datainsamlingen. Det presenteras utifrån 

mina frågeställningar som använts för att besvara studiens syfte och utifrån 

analysschemat (se bilaga 2). Min roll i utskrivna citat benämns som ”L:” och det som 

eleverna uttryckte benämns som ”E:”. Vem av eleverna som sa vad benämns inte 

eftersom det inte var av väsentlighet för att besvara mitt syfte. 

5.1 Identifierad kunskapsutveckling hos elever som undervisats 
utifrån van Hiele's teori 

Geometriundervisningen under sekvens 1 började på en konkret nivå, där eleverna enbart 

holistiskt visualiserade figurerna och jämförde dem med vardagliga föremål. Det här 

syntes när eleverna direkt började laborera med det konkreta materialet. 

5.1.1 Undervisningssekvens 1 

Vid laborationen framgick det att eleverna inte var bekanta med att arbeta med brokiga 

månghörningar. Det gjorde att eleverna var tvungna att holistisk bekanta sig med 

figurerna samt laborera med hjälp av konkret material. Det innebar att eleverna testade 

sig fram för att bli förtrogna med det nya innehållet. De brokiga månghörningarna gav 

upphov till mer fantasi i jämförelse med de vanliga geometriska figurerna. Jämförelse 

mellan de geometriska figurerna gjordes med en fluga, ett fönster, en glasstrut, en kil, en 

vampyrkista och en glider. Ett citat som belyser en sådan jämförelse är följande: […] 

”Det här är en cirkel, som jag har på min klänning.” Vidare började några av eleverna 

samtala om att figurerna hade kanter, hörn och sidoytor. Eleverna visade en viss 

förtrogenhet med de ingående geometriska figurerna, vilket synliggörs i citatet nedan. 

L: ”Börja berätta om vad du ser?” 

E:”Det där är en triangel. […] Den har tre sidor, tre hörn och tre kanter. Sen har den 

sidoytor.” 

E: […] ”Ja och hörnkanter.” 

Citatet belyser också det som var genomgående under den här sekvensen nämligen att 

eleverna ville befinna sig på en mer abstrakt nivå eftersom de direkt ville benämna samt 
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identifiera egenskaper korrekt utan att använda av konkret material. Exempelvis ville 

eleverna direkt benämna figurerna utan att visualisera dem holistiskt. Elevernas 

geometriska förståelse, från tidigare undervisningstillfällen, låg på en abstrakt nivå. Det 

här synliggjordes i elevernas resonemang när de reflekterade kring explicita egenskaper 

utan att enbart se figurerna som helhet. Eleverna upplevdes motiverade att analysera 

figurerna utifrån deras egenskaper samt förstå grunden till deras definitioner och 

benämningar. Exempelvis resonerade de om cirkeln, rektangeln, kvadraten och 

rektangeln hade kanter, hörn och sidoytor. 

Svårigheter gällande att enbart visualisera de geometriska figurerna och förstå att fokus 

på egenskaper och benämningar inte var av betydelse under sekvensen framstod 

ytterligare när eleverna bad om vägledning under sekvensen. 

Vid konstruktion av ingående geometriska figurer ville eleverna benämna dem korrekt 

och synliggjorde deras explicita egenskaper. Svårigheter gällande de brokiga 

månghörningarna (alla figurer utom cirkeln, rektangeln, kvadraten och rektangeln) 

synliggjordes vilket medförde att inga månghörningar konstruerades och de kändes 

fortfarande främmande för eleverna. 

5.1.2 Undervisningssekvens 2 

Från första undervisningssekvensen till andra skedde en progression. Den skedde 

informellt och med hjälp av konkret material. Eleverna upplevdes vid tillfället vara 

förtrogna med ingående geometriska figurer vilket syntes när de började laborera med det 

konkreta materialet samt när de uttryckte att det var samma ingående figurer vilket 

följande citat belyser: E: […] ”Är det samma former? Ja det är det, fast du har flyttat 

lite”. 

E: […] ”Men jag vill veta hur det var när det gick såhär.” 

E:”Järnväg!” 

E: […] ”parallella sidor heter det, kolla här” […] 

I laborationen visade eleverna kunskaper gällande de geometriska figurernas egenskaper 

samt specifik terminologi vilket går att utläsas ur ovanstående citat. 
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I laborationen skedde sortering enbart efter antal hörn och sidor. Eleverna kom ihåg 

figurernas benämningar, både de som var brokiga och de som inte var det. De benämnde 

exempelvis en brokig figur som sexhörning eftersom de kom fram till att den hade sex 

hörn och sex sidor. De benämnde också en fyrhörning som en rektangel eftersom den 

hade två parvis lika långa och parallella sidor samt fyra hörn. Vidare fördes resonemang 

kring skillnaderna och likheterna mellan romben och kvadraten. Eleverna kom fram till 

att romben ser ut som kvadraten eftersom båda hade lika långa sidor, dock var sidorna 

inte raka hos romben. Vidare utvecklades föregående visade kunskap genom att eleverna 

resonerade och använde sig av det konkreta materialet. Eleverna jämförde kvadraten och 

romben samt deras parallella sidor. De kom fram till att en romb har fyra lika långa sidor 

som parvis är parallella men att vinklarna inte är räta som hos en kvadrat. 

En kunskapsutveckling från att enbart kunna benämna cirkeln samt visuellt känna igen 

den synliggjordes också genom en diskussion om cirkelns egenskaper. Diskussion fördes 

kring om cirkeln hade några hörn eller om den kunde benämnas som en nollhörning. Det 

här ledde till en fortsatt diskussion och elevernas kunskapsutveckling vidgades ytterligare 

när eleverna kom fram till att cirkeln är en sluten kurva. 

Kunskapsutveckling syntes dessutom när eleverna resonerade kring de övriga 

geometriska figurerna och deras egenskaper. I resonemanget framkom att eleverna 

frekvent förväxlade begrepp som kanter och sidor. Tillsammans samtalade de med 

varandra och resonerade tillsammans om figurerna hade kanter eller sidor. Exempelvis 

togs en låda fram för att visa vad en kant är och jämförde det med rektangelns sidor. 

Slutsatsen blev att tvådimensionella geometriska objekt inte hade kanter utan sidor. 

Ytterligare exempel på att eleverna var förtrogna med figurerna och deras egenskaper 

synliggjordes när eleverna fortsatte koppla figurerna med vardagliga föremål i sina 

resonemang och frågor. De berättade att de hade letat efter föremål hemma som liknade 

de ingående geometriska figurerna. Exempelvis frågade en elev: ”Vad heter de hörn på 

den figuren som ser ut som en fågel?” Frågan medförde att vi började samtala om 

egenskaperna konkava och konvexa hörn. 

En kunskapsutveckling framstod dessutom i jämförelsen av de geometriska figurerna, när 

eleverna upptäckte att kvadraten liknar rektangeln. Skillnader och likheter belystes och 

genom den diskussionen framkom att sidornas längd skiljde sig men att båda hade två 
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parvis parallella sidor. Ytterligare bevis på att eleverna var förtrogna med de geometriska 

figurernas egenskaper framkom i en återkoppling till tidigare tillfällen gällande konkava 

och konvexa hörn. En progression från att enbart räkna figurernas antal hörn till att 

benämna hörnets specifika benämning kan ur föregående exempel urskiljas. 

E:[…] ”den ska vara med.” 

E:”Nej!” 

E: ”Jo för alla i den gruppen är fyrhörningar och har fyra sidor.” 

Under sorteringsprocessen av ingående geometriska figurer framkom att eleverna var 

förtrogna med egenskaperna sida och hörn, vilket går att utläsa utifrån ovanstående citat. 

Exempelvis sorterade eleverna samtliga figurer efter axiomen antal hörn och sidor. Som 

en följd av det sorterades alla sexhörningar i en hög, alla fyrhörningar i en och cirkeln 

utgjorde en egen hög. 

5.1.3 Undervisningssekvens 3 

Ytterligare progression i kunskapsutvecklingen syntes från andra sekvensen till tredje. 

Det blev tydligt när eleverna i tredje sekvensen styrde den deduktiva analysen 

självständigt samt använde sig av tidigare erfarenheter för att genomföra den. Minskad 

användning av konkret material användes under den deduktiva analysen jämfört med i 

den andra sekvensen. Progressionen synliggörs genom följande exempel. Eleverna 

samtalade i början av sekvensen om figurerna och deras egenskaper. Först samtalade de 

enbart om figurernas antal sidor och hörn samt om hörnen var konkava eller konvexa. 

Tillsammans kom de överens om varför de olika månghörningarna benämndes som en 

trehörning, sexhörning, fyrhörning etcetera. Föregående tydde på att eleverna började 

skapa bevis inom geometrin för att bevisa figurernas benämningar och grunden till deras 

definition. Följande citat belyser det här: E: […] ”Det här är en fyrhörning, för den har 

fyra hörn och fyra sidor. […] en romb med och ser ut som en diamant.” […] Sex hörn, 

sex sidor och två konvexa och fyra konvexa hörn. Den ser ut som en tand och är en 

sexhörning. 

L: […] ”Har den en familjemedlem?” 

E: ”Ja många!” 
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E: […] ”Alla de här.” 

L: ”Hur blir det med rektangeln och kvadraten, ni sa att de skiljer sig?” 

E: […] ”Jo den kan bli en sån, men en sån kan inte bli en sån.” 

L: ”Hur menar du?” 

E: ”Kvadraten är en kvadrat men kvadraten är inte en rektangel. Det har med sidorna 

att göra” [...] 

Citatet belyser att eleverna var förtrogna med de kunskaper de bearbetade i den andra 

sekvensen vilket var tydligt när integration användes till tredje sekvensen. Analysen 

började med att eleverna samtalade om kvadraten och rektangeln och förklarade att en 

likhet mellan dem är att båda figurerna har två parvis parallella sidor. När de samtalade 

om cirkeln, berättade de att det är en sluten kurva och inte hade några hörn. 

Utifrån tidigare sorteringstillfälle under första sekvensen syntes också en progression. 

Eleverna visade på en mer utvecklad geometrisk förståelse för begrepp och axiom. Det 

här synliggjordes när eleverna resonerade kring hur sorteringen skulle ske. Exempelvis 

att cirkeln borde ingå i en egen kategori eftersom den inte hade hörn och för att den var 

den enda figuren som var en sluten kurva. De geometriska figurerna som hade fyra hörn 

samt fyra sidor utgjorde en kategori. Den kunskapsutvecklingen från föregående 

sorteringsprocess synliggjordes i resonemang som fördes gällande om kvadraten och 

rektangeln skulle ingå i samma grupp som de brokiga fyrhörningarna. Slutsatsen blev att 

alla fyrhörning skulle ingå i samma stora grupp men att en undergrupp borde konstrueras 

eftersom rektangeln och kvadraten har två parvis parallella sidor. 

Likadant sker med sexhörningarna. De figurerna med konvexa hörn bildade en 

undergrupp. Föregående exempel tydliggjorde att eleverna var förtrogna med att använda 

axiom i den deduktiva analysen för att de är förtrogna med ingående figurers egenskaper. 

Det tydde också på att eleverna nått en mer abstrakt nivå genom att de använde ett mer 

specifikt avancerat språk i sina resonemang. 

Dessutom identifierade eleverna själva egenskaper inom och mellan ingående 

geometriska figurer. De förklarade att en kvadrat är en fyrhörning som har fyra konkava 
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hörn, fyra sidor och två parvis parallella sidor. De hittade likheter mellan rektangeln och 

kvadraten men förstod ännu inte att alla kvadrater var rektanglar men att alla rektanglar 

inte var kvadrater. Dock kan slutsatsen dras att eleverna hade utvecklat början till en 

utvecklad begreppsförståelse inom geometri. 

Avslutningsvis, skedde progressionen i den första observationsgruppen från en ospecifik 

och konkret uppfattning till att eleverna var förtrogna med några av de ingående 

geometriska figurernas egenskaper. De sorterade först informellt efter ett fåtal av 

ingående figurers egenskaper. Därefter började de förstå grunden till figurernas 

definitioner samt genomförde mer abstrakta sorteringar utifrån axiom. 

5.2 Identifierad kunskapsutveckling hos elever som ej 
undervisats utifrån van Hiele's teori 

5.2.1 Undervisningssekvens 1 

Den andra observationsgruppens progression och kunskapsutveckling var inte lika tydlig 

som hos den första observationsgruppen. Den upplevdes som abstrakt, fragmentarisk och 

ospecifik. Istället för en progression från konkret till abstrakt, var innehållet i samtliga 

sekvenser abstrakt. Flera olika egenskaper behandlades samtidigt utan att eleverna var 

förtrogna med dem. I sorteringen skedde inte någon systematisk progression, utan 

eleverna bytte frekvent axiom under processen, tidigare erfarenheter tillvaratogs inte och 

samband mellan figurer synliggjordes inte. 

Geometriundervisningen började med att eleverna ville benämna och förstå grunden till 

de ingående figurernas definitioner direkt. Eleverna benämnde cirkeln, kvadraten, 

rektangeln och triangeln korrekt, men de brokiga månghörningarna var svårare eftersom 

eleverna inte bemött dem tidigare. 

Genomgående under sekvensen var att tvådimensionella och tredimensionella 

geometriska objekt och deras egenskaper förväxlades. Exempelvis uttrycktes att cirkeln 

kunde benämnas som ett klot och figurerna beskrevs ha kanter, sidor och hörn. 

Föregående medförde att de brokiga månghörningarna benämndes som sexkanter, 

femkanter och fyrkanter istället för sexhörning, femhörning och fyrhörningar vilket kan 

belysas med följande citat E: […] ”det här är en fyrhörning för att den har fyra kanter.” 



24 
 

Ett exempel som genom samtal och resonemang ledde till kunskapsutveckling hos 

eleverna var när en elev uttryckte att en del av figurerna hade ”inåthörn”. Uttrycket 

medförde att vi samtalade om konkava och konvexa hörn och gjorde en jämförelse med 

vardagliga föremål. 

5.2.2 Undervisningssekvens 2 

Från första sekvensen skedde ingen större progression. Eleverna fortsatte samtala om 

antal hörn och sidor. I samtalet benämndes sidor frekvent som kanter vilket medförde att 

figurernas benämningar blev inkorrekta exempelvis benämndes triangel som trekant. 

Genom diskussion skedde sedan en kunskapsutveckling när eleverna genom resonemang 

och jämförelse av konkret material kom fram till att tvådimensionella figurer inte har 

kanter. 

I samtalet kom några elever in på konkava och konvexa hörn men var inte medvetna om 

vilket som var respektive. E: ”Komplexa hörn är det där […] det här är supersvårt”. 

Uttrycket synliggjorde att de inte blivit förtrogna med konkava och konvexa hörn trots 

den grundliga diskussionen kring det i förra sekvensen. Vidare kom de in på ytterligare 

egenskaper som parallella sidor och symmetrilinjer, föregående begrepp förväxlas och 

upplevdes synonyma. Eleverna blev dock förtrogna och särskilde de här två matematiska 

begreppen efter laboration och resonemang. 

I den här sekvensen började den informella analysen, genom sortering av de ingående 

figurerna. Den började informellt genom att sorteringen enbart skedde efter figurernas 

visuella utseende, exempelvis att flera figurer såg ut som rosetter. Vidare i 

sorteringsprocessen syntes det att eleverna bytte axiom i sina sorteringar beroende på 

vilka figurer som var i fokus. Det här tydde på att eleverna ännu inte såg inbördes 

relationer mellan flera figurer utan bara en del. Det synliggjordes ytterligare när de 

sorterade sexhörningarna i en hög efter antal hörn, trianglarna sorterades efter 

benämningar och några sorterades utefter sidor som benämndes som kanter. I 

sorteringsprocessen var det tydligt att eleverna var förtrogna med begreppet parallella 

sidor eftersom kvadraten och rektangeln grupperades tillsammans utifrån det. En 

bristande geometrisk förståelse var tydlig genomgående under sorteringen eftersom 

egenskaper som nämndes föregående blandades ihop, exempelvis sida, kant och hörn. 

Dessutom bytte eleverna axiom som de sorterade utefter, exempelvis mellan benämning, 
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utseende och egenskap. Sorteringen skedde på en ostrukturerad och komplex nivå som 

inkluderade flera olika egenskaper som eleverna inte var förtrogna med. 

5.2.3 Undervisningssekvens 3 

I den deduktiva analysen, som utgjorde sista sekvensen, syntes ingen progression från 

föregående sekvens. I samtalet kring figurernas egenskaper synliggjordes att eleverna 

inte var förtrogna med dem. Exempelvis beskrevs en fyrhörning ha fyra kanter och fyra 

sidor samt att en triangel var en trekant eftersom den hade tre kanter. Det här syntes 

tydligt i följande uttryck: 

E: […] ”Den har tre... var det sidor?” 

L:” ja” 

E: ”Och tre kanter.” 

Ytterligare ett exempel som synliggjorde att eleverna inte var förtrogna med figurernas 

egenskaper var när samtal om hörnen var komplexa istället för konvexa, fel begrepp 

användes. Det här visade att eleverna inte befäst begreppen konvexa och konkava hörn 

från andra och första sekvensen. 

Utifrån förra sorteringsprocessen syntes ingen progression utan precis som i den 

informella analysen skedde sortering osystematiskt och på en abstrakt nivå utan att 

eleverna var förtrogna med begrepp och figurernas egenskaper. Det här synliggjordes 

redan i början av processen när eleverna började sin sorteringsprocess av de geometriska 

figurerna utifrån om de var symmetriska och sedan utefter antal hörn som benämndes 

som sidor. Utifrån det här sorteras alla sexhörningar i en grupp. Cirkeln utgjorde en egen 

grupp eftersom alla var överens om att den inte hade några hörn. E: ''Trianglarna ska 

vara i en hög för att de är trianglar och har tre kanter och tre hörn.'' Alla trianglar 

sorterades i en grupp utefter deras benämning precis som under föregående 

sorteringsprocess. Här var det synligt att eleverna inte använde axiom eller egenskaper 

för att argumentera för sina sorteringar. 

5.3 Likheter och skillnader i kunskapsutveckling 
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Den grupp som undervisats utifrån van Hiele's teori fick bekanta sig mer med ingående 

geometriska figurer informellt, visuellt, laborativt och holistiskt. Det genomfördes utan 

hänsyn till deras explicita egenskaper. Gruppen som inte undervisats utifrån van Hiele's 

teori kom direkt in på flera avancerade egenskaper när de skulle benämna figurerna, både 

egenskaper hos tvådimensionella och tredimensionella geometriska objekt. Sekvensens 

ingång blev därför abstrakt direkt, utan att en djupare förståelse hos eleverna fanns. 

Geometriundervisningens utgångspunkten blev i första observationsgruppen mer konkret 

jämfört med gruppen som inte undervisats utifrån van Hiele's teori. I jämförelse mellan 

observationsgrupperna i första sekvensen, behandlades mycket information på en gång i 

den andra observationsgruppen och jag drar slutsatsen att det blev problematiskt för 

eleverna att göra all input till intake. Dessutom exkluderades den utforskande och 

laborativa delen samt det matematiska resonemanget under sekvensen. Istället för en 

konkret utgångspunkt i geometriundervisningen blev den abstrakt. 

I den andra sekvensen skedde mer laboration och utforskande i gruppen som 

undervisades utifrån van Hiele's teori i den andra observationsgruppen. Samtalet kring 

varför har en cirkel inte har hörn öppnade upp för en vidare diskussion om hur cirkeln 

bestod av en sluten kurva eller varför alla hörn inte såg likadana ut öppnade upp samtalet 

om konkava och konvexa hörn. Eleverna som inte undervisats utifrån teorin skapade ett 

mer abstrakt innehåll i den här sekvensen. Det eftersom flera olika egenskaper 

behandlades samtidigt som eleverna inte var förtrogna med. Progression är inte lika 

tydlig jämfört med eleverna som undervisades utifrån van Hiele's teori, där skedde en 

tydlig progression från första sekvensen. Det eftersom de nu börjat analysera vilka 

explicita egenskaper de figurer de genom holistiskt igenkännande blev förtrogna med i 

första tankenivån. 

Observationsgruppen som undervisats från van Hiele's teori sorterade figurerna från 

axiom, nämligen hörn och sidor vilket skilde sig från den andra observationsgruppen som 

sorterade efter flera olika axiom som de inte var förtrogna med. 

Båda observationsgrupperna genomförde dock den informella empiriska analysen som 

van Hiele's teori beskriver. De identifierade både figurers egenskaper och delar, dock 

skilde sig antalet egenskaper och om eleverna var förtrogna med dem. Ingen av 

observationsgrupperna förklarade inte vid det här tillfället grunden till de geometriska 

figurernas definition. 
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Det som skilde observationsgrupperna i sista sekvensen är följande. Eleverna som inte 

undervisades utifrån van Hiele's teori började med att benämna figurerna. I samtalet 

kring egenskaperna förväxlades frekvent sida med kant med varandra. Det syntes tydligt 

exempelvis när triangeln benämndes som en trekant. 

Andra observationsgruppen tillämpade inte tidigare kunskaper från föregående sekvens 

som den första observationsgruppen gjorde. De använde inte axiom i sin 

sorteringsprocess, det fanns ingen systematik i sorteringen och deras geometriska 

kunskap upplevdes fragmentarisk. 

Den första observationsgruppen fortsatte att jämföra figurerna med vardagliga föremål. 

De var förtrogna med egenskaper de tidigare tillägnat sig och använde dem när de drog 

nya slutsatser. Eleverna benämnde hörn och sida korrekt samt visade vilka hörn som var 

konkava respektive konvexa. De började dessutom förstå axiomens roll, exempelvis 

genom att de förklarade varför en sexhörning benämndes som en sexhörning. 

I sorteringen skilde sig hur mycket grupperna resonerade. Första observationsgruppen 

resonerade och argumenterade mer gällande sortering av undergrupper vilket medförde 

att innehållet i deras sekvens blev mer abstrakt. Eleverna använde sig av axiom för att 

motivera sina sorteringar. De började också identifiera att kvadraten och rektangeln hade 

liknande egenskaper eftersom de hade två parvis parallella sidor. 

Den andra observationsgruppen sorterade efter flera olika egenskaper istället för att välja 

ett axiom som grund för sina sorteringar. De sorterade exempelvis utifrån symmetrilinje, 

utseende och antal hörn. Likheten mellan grupperna är att båda utförde den deduktiva 

analysen som tankenivå 3 beskriver, dock skiljer sig antalet egenskaper som det 

genomfördes utifrån. Dessutom var andra observationsgruppen inte helt förtrogna med 

egenskaperna de sorterade efter, vilket första observationsgruppen var. Andra 

observationsgruppen genomförde också mindre avancerade sorteringar utan 

undergrupper. Utifrån det här kan slutsatsen dras att första observationsgruppen kommit 

längre i sin geometriska förståelse jämförelse andra observationsgruppen. 

Det som skiljer observationsgrupperna i sista sekvensen är följande. Eleverna som inte 

undervisats utifrån van Hiele's teori började med att benämna figurerna. I samtalet kring 

egenskaperna blandade de frekvent ihop sida med kant. Exempelvis pekade de på 
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figurerna och frågade om det var en kant eller sida. Det syntes också när triangeln 

benämndes som en trekant. 

Andra observationsgruppen tillämpade inte tidigare kunskaper från föregående sekvens 

som den första observationsgruppen gjorde. De använder inte axiom i sin 

sorteringsprocess, det fanns ingen systematik i sorteringen och deras geometriska 

kunskap upplevdes fragmentarisk. 
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6. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens metod och resultat. I metoddiskussionen diskuteras 

fördelar och nackdelar med den metod som valts. I resultatdiskussionen redogörs olika 

aspekter som kan ha påverkat skillnaden mellan observationsgruppernas progression. 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metoden deltagande observation bedömde jag som lämpligt för att besvara mitt 

syfte eftersom det gav ett utförligt resultat. Det gav mig svar på vilken 

kunskapsutveckling som kunde identifieras hos elever som undervisas utifrån van Hiele's 

teori samt hur den skiljer sig gentemot elever som inte undervisats utifrån van Hiele's 

teori. 

Det var dessutom bra att jag använde mig av inspelning som kompletterande 

dokumentation till mina fullständiga anteckningar för att inte missa viktiga aspekter. 

Dessutom var jag noga med att anteckna direkt efter varje undervisningssekvens. Viktigt 

att nämna är att jag fick förlita mig mer på mina fullständiga anteckningar eftersom 

tekniken krånglade under vissa tillfällen. 

Den deltagande observationen gav mig goda möjligheter att analysera det jag såg samt 

göra en tolkning av. Jag är dock medveten om att jag som deltagande observatör kan ha 

påverkat studiens resultat. Det är mina personliga värderingar som avgör det jag såg 

under observationen och det är en spegling av mitt intresse. Det kan ha medfört att jag i 

första observationsgruppen gav mer utförliga och tydliga förklaringar jämfört med i 

andra observationsgruppen. Jag är också medveten om att mitt intresse för van Hiele’s 

teori resulterade i att jag införde terminologi mer frekvent och vägledde eleverna mer i 

första observationsgruppen vilket också kan ha påverkat resultatets utfall. 

Vidare är det av intresse att fundera över hur eleverna påverkades av att vara medvetna 

om att de blev observerade. Det kan ha medfört att vissa elever kände sig hämmade att 

resonera och berätta hur de tänkte för att de var rädda att det fanns ett korrekt svar. Några 

elever kan ha varit nervösa vilket också kan ha haft en hämmande effekt. Det kan också 

ha haft motsatt effekt, att eleverna kände sig motiverade av att veta om att de blev 

observerade, vilket kan ha medfört att de presterade bättre. 
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Skulle studien genomföras igen eller om jag skulle haft mer tid att genomföra den hade 

jag använt mig av metoden triangulering. Det är en metod där man använder sig av tre 

olika metoder för att samla in datamaterial, exempelvis observation, intervju och enkät. 

Det hade medfört att studien utförts med ytterligare stringens och att fler perspektiv samt 

tolkningar inkluderats. 

Det konkreta materialet som användes under studien anser jag lämpligt. Det möjliggjorde 

laboration under sekvenserna. Jag anser också att det var lättare för eleverna att visa hur 

de tänkte istället för att enbart förklara sina tankar muntligt. En kritisk aspekt som kan ha 

påverkat missförstånd hos eleverna är att det konkreta materialet egentligen var 

tredimensionellt och inte tvådimensionellt trots att de var platta. Det medför att figurerna 

hade knappt en millimeters kanter, vilket kan ha bidragit till att eleverna blandade ihop 

kant, sida och hörn. Det hade varit av intresse att intervjua eleverna för att tydliggöra 

sådana missförstånd och funderingar. Återigen anser jag att ytterligare en metod skulle 

använts. 

Mitt urval anser jag var varierat genom att båda mina observationsgrupper ej var 

homogena. Jag är dock medveten om att det låga antalet elever som deltog i min studie 

medför att mitt resultat inte kan generaliseras. Hade mer tid funnits hade jag inkluderat 

fler elever. Å andra sidan kan man bortse från det låga antalet elever eftersom studiens 

syfte var att göra en djup analys, eftersom studien är av kvalitativ karaktär. Därför anser 

jag att 16 elever totalt var berättigat i förhållande till vad studiens syfte och 

frågeställningar var. 

Analysschemat möjliggjorde att det var enkelt att strukturera och analysera mitt 

datamaterial. Det möjliggjorde att det var lätt att urskilja likheter och skillnader mellan 

observationsgrupperna. Jag är dock medveten om att analys och tolkning av 

datamaterialet är subjektivt och påverkat av mitt eget intresse av van Hiele's teori. 

Avslutningsvis anser jag att metoden erhöll en bred repertoar av datamaterial som 

besvarade både mitt syfte samt mina frågeställningar. Jag har tidigare skrivit om min 

egen påverkan gällande tolkning och analys av datamaterialet, dock anser jag att min 

medvetenhet kring det här har gjort att jag försökt vara objektiv och undvika personliga 

värderingar. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Överensstämmelsen mellan första observationsgruppen och deras kunskapsutveckling 

stämde väl överens med van Hiele's teori. Under första sekvensen skedde undervisningen 

på en konkret nivå genom att eleverna enbart fick holistiskt visualisera och laborera med 

det konkreta materialet. Utgångspunkten var konkret och informell, och det är föregående 

i symbios med holistiskt igenkänning som van Hiele (1986) framhåller som den 

väsentligaste aspekten i början av geometriundervisning. 

Under första sekvensen hade eleverna dock svårigheter gällande att enbart befinna sig på 

den konkreta nivån och enbart visuellt igenkänna de geometriska figurerna utan att 

reflektera kring figurernas explicita egenskaper. Utifrån den här sammanställningen och i 

jämförelse med van Hiele's teori (1986) kan slutsatsen dras att det fanns en del 

problematik med att låta eleverna informellt igenkänna holistiskt. Exempelvis var de 

figurer som jag definierar som vanliga, svåra att se som helhet utan att benämna eller 

reflektera kring deras explicita egenskaper. Det som karaktäriserar den första tankenivån 

är att reflektion kring geometriska figurer inte ska ske. Det handlar enbart om att 

holistiskt visualisera och bli förtrogen med ingående geometriska figurer med hjälp av 

laboration och användning av konkret material. Van Hiele (1986) framhåller att elever 

som befinner sig på den här nivån inte har en inre motivation att analysera figurer utifrån 

deras egenskaper, vilket inte stämde överens med den första observationsgruppen. 

Däremot klarade de jämförelsen med vardagliga föremål utan problematik, vilket van 

Hiele (1986) menar är en viktig aspekt inom gestaltningspsykologin för att bli förtrogen 

med matematiska begrepp. 

Ingen större progression är synlig mellan första sekvensen och andra. Eleverna 

laborerade informellt i analysen och det konkreta materialet användes frekvent. I 

analysen uttryckte eleverna att det är samma ingående figurer som i första sekvensen. 

Utifrån det drar jag slutsatsen att eleverna var förtrogna med de ingående geometriska 

figurer som de visualiserat tidigare. Här synliggörs också en av de stöttande faserna som 

beskrivs av Hedren (1992) och van Hiele (1986), nämligen integration. Eleverna tog med 

sig tidigare erfarenheter från första sekvensen till den andra vilket innebär att den input 

som de behandlat först omvandlats till intake under andra sekvensen. Medvetenhet hos 

det eleverna lärt sig hade skett. 
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Under andra sekvensen och i den informella och empiriska analysen var laboration och 

resonemang i fokus. Enligt van Hiele (1986) är den informella och empiriska analysen av 

de ingående figurerna och deras egenskaper samt sortering av dem väsentligt och sker 

genom laboration med konkret material. Under sekvensen identifierade eleverna en 

egenskap i taget och de började också synliggöra likheter och skillnader mellan dem. 

Föregående och relationer mellan figurerna identifierades också vilket van Hiele (1986) 

framhåller som väsentligt under tankenivå 2 som andra sekvensen är baserad på. 

Eleverna förstod dock ännu inte grunden till de geometriska figurernas definitioner vilket 

inte var av betydelse under den här sekvensen. Det här synliggjordes exempelvis när 

eleverna var medvetna om att en kvadrat har fyra hörn och sidor som parvis är parallella 

men de visste ännu inte att kvadraten både kan benämnas som en rektangel och en 

parallellogram baserat på deras definition. Kvadratens ingående egenskaper synliggjordes 

dock vilket kan anses som början till en abstrakt geometrisk begreppsförståelse. 

Ytterligare progression och kunskapsutveckling sker mellan andra och tredje sekvensen. 

Mindre användning av konkret material och mer avancerade resonemang menar van 

Hiele (1986) tyder på att eleverna nått en mer abstrakt nivå inom geometrin. Det eftersom 

elevernas språk modifierats och avancerats från andra till tredje sekvensen (tankenivån). 

De synliggjordes också i elevernas sorteringsprocess av de geometriska figurerna. Den 

gjordes mer avancerad jämfört med under andra sekvensen eftersom eleverna skapade 

undergrupper inom samma grupp. Den abstrakta nivån synliggjordes dessutom genom att 

integration också inkluderades i sekvensen. Integration skedde när eleverna sorterade 

efter egenskaper de identifierat i andra sekvensen och använde dem för att dra nya 

slutsatser i den deduktiva analysen. Vidare menar van Hiele (1986) att det är väsentligt 

att eleverna i den formella deduktiva analysen organiserar ingående geometriska figurer 

utifrån egenskaper som identifierats i tankenivå 2, vilket första observationsgruppen 

gjorde. 

Genomgående för hela progressionen hos den första observationsgruppen var att 

kunskapsutveckling skedde mellan varje sekvens och att innehållet blev mer avancerat. 

Jag drar slutsatsen att advancement som Crowley (1987) beskriver inkluderades under 

hela progressionen eftersom innehållet i varje sekvens blev mer abstrakt. Exempelvis 

gick eleverna från visualisering till att börja förstå betydelsen av axiom samt grunden till 

geometriska figurers definitioner. Minskandet av konkret material tyder också på 
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advancement eftersom det konkreta materialet enligt Hedren (1992) tyder på att eleverna 

nått en viss abstraktion samt att eleverna börjat skapa tankebilder. 

Utifrån resultatet framkom att innehållet under första sekvensen i andra 

observationsgruppen utgjordes av en abstrakt karaktär direkt eftersom benämningar, 

explicita egenskaper och grunden till figurernas definitioner ville förstås direkt. Det här 

kan bero på att den konkreta utgångspunkten där informellt igenkännande exkluderades. 

Enligt van Hiele (1986) är en viktig och väsentlig del i utvecklandet av elevers 

geometriska begreppsförståelse att informellt få visualisera och koppla figurerna till 

vardagliga föremål. Eftersom undervisning i andra observationsgruppen utformades efter 

det som teorin ej förespråkar undvek jag det trots elevernas intresse att jämföra figurerna 

med vardagliga föremål. 

Den abstrakta nivån fortgår sedan i andra sekvensen genom att sortering skedde utifrån 

olika axiom samt att eleverna behandlade flera olika egenskaper samtidigt som de inte 

var förtrogna med. Elevernas kunskaper upplevdes som fragmentariska och inte 

bearbetade, å andra sidan kan det ha att göra med flera egenskaper och axiom 

behandlades samtidigt och dels för att den allmänna aspekten sequential inte 

inkluderades. Crowley (1987) framhåller att för att en geometrisk begreppsförståelse ska 

utvecklas krävs det att eleverna måste bli förtrogna med varje tankenivå och dess innehåll 

innan nästa kan nås. Andra sekvensen började redan innan eleverna i andra 

observationsgruppen hunnit bli förtrogna med innehållet i första sekvensen vilket kan ha 

påverkat resultatets utfall. 

Vidare under den tredje sekvensen och i den deduktiva analysen skedde ingen 

anmärkningsvärd progression utan innehållet var abstrakt och synonymt med föregående 

sekvens. Dessutom var eleverna inte helt förtrogna med egenskaper de behandlat i andra 

sekvensen. Utifrån föregående drar jag slutsatsen att ingen integration skedde 

I sorteringsprocessen under tredje sekvensen använde sig andra observationsgruppen 

enbart av några egenskaper de identifierat i andra sekvensen. Den som van Hiele (1986) 

framhåller som väsentlig under den deduktiva analysen exkluderas därmed. 
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Vidare synliggjordes det utifrån mitt resultat tydligt att progressionen mellan de två 

observationsgrupperna skiljer sig åt. Därför anser jag det vara av intresse att diskutera 

och resonera kring orsaken bakom. 

Den första orsaken som kan ha påverkat resultatets utfall är språket. Med utgångspunkt i 

resultaten framkommer det att den första observationsgruppen resonerade mer jämfört 

med den andra. Det skedde mindre diskussionen mellan elev och elev samt mellan mig 

och eleverna var frekvent pågående under progressionen. Det här kan ha medfört att 

progressionen och kunskapsutvecklingen skiljer sig åt eftersom kommunikation är 

väsentlig för att utveckling och lärande ska kunna fortgå (Säljö, 2014). Jag drar slutsatsen 

att eleverna i den första observationsgruppen tillsammans genom sitt resonerande 

skapade en gemensam förståelse inom varje sekvens och sedan fördjupade den under 

progressionen. De lärde, som Assuah (2010) framhåller, sig tillsammans i en gemensam 

kontext för att förstå en specifik information. 

Dessutom var jag mer frekvent med att införa specifik terminologi i den första 

observationsgruppen. Därför kan en orsak till att progressionen skiljer sig vara att jag 

inkluderade den stöttande fasen information som Hedren (1992) framhåller som väsentlig 

för att varje tankenivå ska uppnås. Genom mindre diskussion och tillfällen att använda 

korrekt terminologi kan ha medfört att den väsentliga sociala kontexten exkluderades och 

möjliggjorde inte en progression i lärandet i den andra observationsgruppen. Ytterligare 

en orsak kan vara att jag inkluderade tydliggörande mer i första observationsgruppen, 

vilket kan ha medfört att samband mellan ingående figurer belystes mer under 

sekvenserna i första observationsgruppen. Vidare kan min roll ha skiljt sig beroende på 

att mitt agerande omedvetet påverkades av mitt intresse för van Hiele's teori som 

beskrevs i metoddiskussionen. Följden av det kan ha medfört att jag i andra 

observationsgruppen presenterade innehållet mer som en instruktion jämfört med i första 

observationsgruppen. Det här leder enligt van Hiele (1986) till att innehållet känns 

forcerat. 

Differensen mellan observationsgrupperna kan också ha berott på att appropriering inte 

skedde i den andra observationsgruppen, vilket enligt Säljö (2014) medför att abstrakta 

begrepp, exempelvis geometriska figurers egenskaper, inte förstås. Orsaken till 

föregående kan bero på att min roll skilde sig som beskrevs tidigare. Det kan också bero 

på att eleverna i andra observationsgruppen inte använde sig av det konkreta materialet 



35 
 

för att laborera som den första observationen, och utan det kan en progression inte fortgå 

menar Hedrén (1992). Vidare beskriver Hedren (1992) att det konkreta materialet utgör 

en stödstruktur. Eftersom det inte var i fokus i andra observationsgruppen exkluderades 

den här stödstrukturen. Det kan ha resulterat i att skillnaden mellan vad eleverna kan och 

vad de ska kunna blev för stor, vilket också kan ha medfört att appropriering och 

förmågan att tillägna sig nya färdigheter och begrepp exkluderades. 

Den för stora skillnaden mellan vad eleverna kan, och vad de ska nå kan också bero på 

brist av annat stöd genom sekvenserna. Det kan ha att göra med att 

elevsammansättningen i första observationsgruppen var mer lyckad, vilket kan ha 

medfört att mer kompetenta individer vägledde övriga genom resonemang och 

synliggörande genom laboration. Följden av att den proximala utvecklingszonen inte 

inkluderades i andra observationsgruppen kan vara en mindre kunskapsutveckling 

jämfört med den första observationsgruppen då de var mer mottagliga för förklaring 

vilket Säljö (2014) belyser är resultatet av den proximala utvecklingszonen. 

En bidragande faktor till skillnaden i kunskapsutveckling mellan observationsgrupperna 

vara att utgångspunkten i geometriundervisningen såg annorlunda ut. Den informella 

holistiska början då eleverna enbart får visualisera och jämföra de geometriska figurerna 

med vardagliga föremål exkluderades i första observationsgruppen. Fokus låg på det som 

van Hiele's teori (1986) inte förespråkar, nämligen att identifiera och reflektera kring 

explicita egenskaper istället för att enbart fysiskt känna igen figurerna med hjälp av 

konkret material. Det kan ha bidragit till att istället för en konkret utgångspunkt i andra 

observationsgruppen blev den abstrakt och förblev det genom alla sekvenser. Hade mer 

tid funnits kan resultatets utfall sett annorlunda ut. Van Hiele’s teori belyser betydelsen 

för att låta det ta den tid som behövs för att eleverna ska bli förtrogna med geometriska 

figurer. Därför kanske eleverna i andra observationsgruppen skulle utvecklat en djupare 

geometrisk begreppsförståelse, om de fått mer tid att behandla alla egenskaper som 

berörts i undervisningssekvenserna.  

Avslutningsvis, utifrån min studie tar jag med följande implikationer inför min 

kommande yrkesverksamhet. Utgångspunkten i geometriundervisningen bör det visuella 

igenkännandet där eleverna enbart holistiskt får visualisera och jämföra ingående 

geometriska figurer för att en stegvis progression mot det abstrakta ska möjliggöras. För 

att en progression ska möjliggöras är min roll avgörande. I undervisningen bör jag 
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inkludera samtliga eleverna i resonemanget och samtalet kring geometriska figurer. 

Dessutom är det jag som lärare som tillgodoser eleverna med konkret material. Jag 

vägleder eleverna genom tankenivåerna utan att presentera innehållet eftersom det kan 

medföra att ämnesinnehållet känns forcerat för eleverna. Det är också viktigt att jag 

introducerar specifik terminologi under progressionens gång.   

En viktig implikation som framkommit under min studie är hur viktigt det är att låta det 

ta tid för eleverna att bli förtrogna med geometriska begrepp, för att de ska nå den 

abstrakta nivån. Slutligen tar jag också med mig betydelsen av att eleverna inom 

matematikundervisning, både geometri och andra matematiska ämnesområden, får 

resonera kring matematiska begrepp och att stöttning i likhet med den proximala 

utvecklingszonen bör möjliggöras.  

6.2.1 Fortsatt forskning 

Utifrån studien hade det varit av intresse att fortsätta undersöka samma ämnesområde 

men genom att tillämpa metoden triangulering. Triangulering innebär att tre olika 

metoder används, exempelvis enkät, intervju och observation. Genom användandet av 

triangulering kan jag säkerställa resultatet ytterligare genom att genomföra för- och 

eftertest. Det kan också medföra att flera perspektiv inkluderas, exempelvis kan 

intervjuer med eleverna synliggöra deras tankar.  

Vidare hade det varit av intresse att fortsätta undervisa utifrån van Hiele’s teori för att se 

om det påverkar elevernas visade kunskaper och om det hade gett ett nytt resultat.  

Eftersom teorin kan tillämpas inom flera ämnesområden hade det varit av intresse att 

undersöka hur teorin kan användas för att utveckla elevernas kunskaper inom andra 

matematiska områden, exempelvis algebra. Det kan då ske genom att använda samma 

metod som i den här studien.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Undervisningssekvenser utifrån van Hiele's teori: 

Tankenivå: Aktivitet: Min roll: 
1. Igenkänning 

(visualizing) 
Aktiviteten specificeras 
mot att elever får 
visualisera geometriska 
figurer, hitta liknelser med 
vardagliga föremål och 
konstruera månghörningar. 

Det här innebär att de under 
sekvensen får bekanta sig 
med geometriska figurer 
som är utklippta och 
laminerade, återskapa några 
av dem samt organisera 
dem utifrån visuellt 
utseende. De får dessutom 
jämföra figurerna med 
vardagliga föremål. 

Låta eleverna utforska och 
vägled dem i samtalet 
genom att ställa frågor och 
följdfrågor.  

Inkludera samtliga i 
samtalet.  

Tillgodose eleverna med 
konkret material. 

2. Analys (analyzing) Aktiviteten specificeras 
mot att identifiera och börja 
jämföra ingående 
geometriska figurer mer 
informellt utifrån dess 
egenskaper. Det här innebär 
att eleverna med det 
konkreta materialet får 
identifiera egenskaper hos 
ingående geometriska 
figurer (exempelvis antal 
hörn, sidor, parallella sidor, 
konkava samt konvexa 
hörn). Eleverna börjar 
dessutom jämföra figurerna 
utifrån dess egenskaper. 

Inkludera samtliga i 
samtalet.  

Tillgodose eleverna med 
konkret material.  

Vägled eleverna i 
jämförelse av de 
geometriska figurerna, 
tydliggör samband utefter 
samband. 

 Introducera specifik 
terminologi, exempelvis 
sida, hörn, parallella sidor. 

3. Abstraktion 
(abstraction) 

Aktiviteten specificeras 
mot deduktiv analys. Det 
här innebär att eleverna 
letar samband mellan 
geometriska figurer samt 
organiserar/kategoriserar 
dem utefter dess 
egenskaper. 

Inkludera samtliga i 
samtalet.  

Tillgodose eleverna med 
konkret material.  

Vägled eleverna i 
jämförelse av de 
geometriska figurerna, 
tydliggör samband utefter 
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samband.  

Introducera specifik 
terminologi, exempelvis 
sida, hörn, parallella sidor. 

 

Undervisningssekvenser som motsäger van Hiele’s teori: 

Sekvens: Aktivitet: Min roll: 

Undervisningssekvens 1 Aktiviteten specificeras 
mot geometriska figurers 
benämningar samt koppla 
den med respektive figur. 

Inkluderar samtliga i 
samtalet.  

Tydliggöra kopplingen 
mellan benämning och 
respektive figur. 

Undervisningssekvens 2 Aktiviteten specificeras 
mot att identifiera och 
börja jämföra ingående 
geometriska figurer mer 
informellt utifrån dess 
egenskaper. 

 Det här innebär att 
eleverna med det konkreta 
materialet får identifiera 
egenskaper hos ingående 
geometriska figurer 
(exempelvis antal hörn, 
sidor, parallella sidor, 
konkava samt konvexa 
hörn). Eleverna börjar 
dessutom jämföra figurerna 
utifrån dess egenskaper. 

Inkludera samtliga i 
samtalet.  

Tillgodose eleverna med 
konkret material.  

Vägled eleverna i 
jämförelse av de 
geometriska figurerna, 
tydliggör samband utefter 
samband.  

Introducera specifik 
terminologi, exempelvis 
sida, hörn, parallella sidor. 

Undervisningssekvens 3 Aktiviteten specificeras 
mot deduktiv analys.  

Det här innebär att 
eleverna letar samband 
mellan geometriska figurer 
samt 
organiserar/kategoriserar 
dem utefter dess 
egenskaper. 

Inkludera samtliga i 
samtalet.  

Tillgodose eleverna med 
konkret material.  

Vägled eleverna i 
jämförelse av de 
geometriska figurerna, 
tydliggör samband utefter 
samband. 

Introducera specifik 
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terminologi, exempelvis 
sida, hörn, parallella sidor. 
Uppmuntrar eleverna att 
använda tidigare kunskaper 
under den deduktiva 
analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Analysschema: 
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Datum och 
sekvens: 

Sekvenser som 
baserats på van 
Hiele’s teori: 

Sekvenser som 
inte är baserat på 
van Hiele’s teori: 

Likheter: Skillnader:  

Sekvens 1 

18/4 -2018 

Eleverna började 
berätta om vad de 
såg samtidigt som 
de plockade med 
det konkreta 
materialet.  

Vanligt för 
samtliga elever 
var att de vill 
benämna figurer 
direkt. De vanliga 
figurerna, som 
cirkel, rektangel, 
triangel och 
kvadrat 
benämndes 
direkt. De brokiga 
månghörningarna 
gav upphov till 
mer fantasi i 
jämförelsen med 
brokiga 
månghörningar.  

De jämförde de 
geometriska 
figurerna med 
fluga, fönster, 
glasstrut, kil, 
vampyrkista, 
glider etcetera.  

De började 
dessutom samtala 
om att figurerna 
hade kanter, hörn 
och sidoytor.  

Konstruktion av 
figurer gjorde 
eleverna utan 
problem. De fick 
välja om de fick 
rita eller klippa.  

Genomgående var 

Eleverna kollade 
först på de 
geometriska 
figurerna. Sedan 
bad jag dem att 
benämna dem.  

Vill gärna 
benämna figurerna 
korrekt.  

Benämner cirkeln, 
kvadraten, 
rektangeln och 
triangeln korrekt.  

Några elever 
påstod att cirkeln 
kunde benämnas 
som ett klot.  

Genomgående att 
de blandar ihop 
tvådimensionella 
och 
tredimensionella 
geometriska 
objekt och dess 
egenskaper.  

Figurerna beskrivs 
att de har hörn, 
kanter och sidor.  

Genomgående att 
de blandar ihop 
kanter med sidor.  

Benämner de 
brokiga 
månghörningarna 
som sexkanter, 
femkanter och 
fyrkanter istället 
för sexhörning, 
femhörning och 

Båda grupperna 
ville gärna 
benämna 
figurerna med 
korrekt 
benämning 
direkt.  

Benämner direkt 
rektangeln, 
kvadraten, 
cirkeln och 
triangeln 
korrekt.  

Vill gärna 
jämföra de 
ingående 
geometriska 
figurerna med 
vardagliga 
föremål.  

Dessutom vill de 
gärna utforska 
och plocka med 
det geometriska 
materialet.  

Genomgående 
för båda 
grupperna är att 
eleverna blandar 
ihop sida, hörn 
och kant.  

Ej medvetna om 
att 
tvådimensionella 
geometriska 
objekt ej har 
kanter.  

Den grupp som 
undervisats 
utifrån van 
Hiele's teori fick 
bekanta sig mer 
med samtliga 
geometriska 
figurer informellt, 
visuellt, laborativt 
och holistiskt 
vilket medförde 
att de fick 
bekanta sig 
informellt med 
samtliga figurer, 
inklusive de 
brokiga 
månghörningarna.  

Den grupp som 
inte undervisats 
utifrån van 
Hiele's teori kom 
direkt in på flera 
avancerade 
egenskaper då de 
skulle benämna 
figurerna. Både 
egenskaper hos 
tvådimensionella 
och 
tredimensionella. 
Sekvensens 
ingång blev 
därför abstrakt. 
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att eleverna ville 
benämna sina 
figurer korrekt 
och de flesta 
undvek därför att 
konstruera de 
brokiga 
månghörningarna.  

Noterade att 
eleverna var 
ovana vid 
laboration. Fick 
uppmuntra dem 
att plocka med 
det konkreta 
materialet. 

 

fyrhörningar.  

”Kolla den har 
inåt- hörn.” 
Konkava och 
konvexa hörn.  

Vill gärna jämföra 
dem med 
vardagsföremål. 
Jämförde en figur 
med en 
noshörning.  

Eleverna fick 
skriva namn till 
figurer. Gjorde ej 
de brokiga 
månghörningarna, 
utan de vanliga. 
Två elever gjorde 
brokiga och 
benämnde då en 
sexhörning som 
sexkant, och 
fyrhörning som 
fyrkant. 

Blev mycket 
information på en 
gång. Svårt att 
göra all input till 
intake. 

Sekvens 2 

19/4 -2018 

Berättade vad de 
skulle göra och de 
började direkt 
laborera och 
jämföra hörn och 
sidor. Koll på 
dem 
egenskaperna.  

Samma former! 
Förtrogna med 
dess former? 

Kommer ihåg 
benämningar, 

Börjar samtala om 
hörnen samt deras 
benämningar.  

Sidor benämns 
frekvens som 
kanter. Triangeln, 
blir en trekant. 
Några elever 
försöker då 
förklara att det är 
sidor eftersom 
tvådimensionella 
figurer inte har 
kanter. Samtalar 

Båda grupperna 
blandar ihop 
kanter och sidor. 
Dock skiljer det 
sig i hur 
frekvent det 
sker. Båda 
grupperna vill 
under 
sekvenserna 
benämna 
figurerna. 

I gruppen som 
undervisas utifrån 
van Hiele's teori 
sker mer 
laboration och 
utforskande.  

Elever blir 
förtrogna med en 
egenskap i taget. 
Exempelvis 
varför har en 
cirkel inte hörn 
öppnar upp för 
samtalet om hur 
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både brokiga och 
de som inte är 
det. Romb, 
förklarar varför 
det benämns som 
det, samt varför 
det också är en 
fyrhörning.  

Kopplar 
fortfarande 
figurerna med 
vardagliga 
föremål.  

Berättar att de har 
letat efter föremål 
hemma som 
liknar de 
ingående 
geometriska 
figurerna.  

De undrar varför 
en cirkel inte har 
några hörn. Vi 
samtalar och 
kommer fram till 
att det är en 
sluten kurva. Jag 
inför terminologi.  

Visar med det 
konkreta 
materialet när de 
samtalar om 
figurernas 
egenskaper. Vad 
heter de hörn på 
den figuren som 
ser ut som en 
fågel? Vi börjar 
samtala om 
konkava och 

om konvexa och 
konkava hörn, 
dock har de inte 
koll på vad som är 
vad. 

 En elev som hört 
om parallella 
sidor, visar genom 
att vika kvadraten 
och rektangeln att 
de har parallella 
sidor. Kom in på 
symmetrilinje.  

Började vika 
figurerna för att 
visa. Sortering:  

Börjar sortera 
enbart efter 
utseende, 
exempelvis båda 
ser ut som 
rosetter. Därefter 
börjar de samtala 
om egenskaper. 
En elev uttryckte 
att två ska vara i 
samma grupp 
eftersom dem är 
sexhörningar. 
Sorterar också 
efter benämningar, 
exempelvis 
eftersom alla dem 
benämns som 
trianglar. Byter 
och sorterar några 
efter antal sidor.  

Alla med fyra 
hörn sorteras in i 
en grupp. 

cirkeln består av 
en sluten kurva 
eller varför alla 
hörn inte ser 
likadan ut öppnar 
upp samtalet om 
konkava och 
konvexa hörn. De 
sorterar dessutom 
figurerna utifrån 
ett axiom, 
nämligen hörn.  

Eleverna som 
undervisats 
utifrån van 
Hiele's teori har 
en tydlig 
progression från 
första sekvensen 
skett. Eleverna 
som ej 
undervisats 
utifrån teorin 
skapar ett mer 
abstrakt innehåll i 
den här 
sekvensen.  

Ej en lika tydlig 
progression utan 
de befinner sig 
fortfarande på 
den abstrakta. De 
tar in flera olika 
egenskaper men 
är inte förtrogna 
med dem. 
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konvexa hörn. Jag 
inför terminologi.  

Några elever 
blandar ihop 
kanter och sidor. 
Samtalar med 
varandra och 
resonerar 
tillsammans om 
figurerna har 
kanter eller sidor. 
Vad heter det när 
sidorna går 
samtidigt? Som 
en tågräls? Frågar 
en elev. Kommer 
fram till att de är 
parallella. En elev 
viker figuren för 
att visa hur 
sidorna är 
parallella. 

Några elever 
blandar ihop en 
rektangel med ett 
rätblock. Men en 
kvadrat liknar en 
rektangel? Börjar 
resonera om dess 
skillnader och 
likheter utifrån 
egenskaper.  

Sortering: De 
börjar att sortera 
utefter hur många 
hörn de har. 
Cirkeln får vara 
själv för att den 
inte har några 
hörn. En tydlig 
och stabil 

Kvadraten och 
rektangeln hamnar 
i en grupp 
eftersom de har 
parvis parallella 
sidor, dock 
benämns sidorna 
frekvent som 
kanter.  

Genomgående 
under sorteringen 
är att egenskaper 
som nämns 
föregående 
blandas ihop. 
Sida, kant och 
hörn blandas ihop. 
Byter axiom som 
de sorterar utefter, 
exempelvis mellan 
benämning och 
egenskap. 

Flera egenskaper 
behandlas 
samtidigt. 
Fortfarande en 
abstrakt nivå. 
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progression från 
sekvens ett. 
Fortfarande har 
det konkreta 
materialet en 
väsentlig roll. 
Upptäcker en 
egenskap i taget. 

Sekvens 3 

20/4 -2018 

Eleverna samtalar 
om figurernas 
egenskaper. 
Nämner sida och 
hörn när de 
samtalar om 
figurerna. 
Dessutom jämför 
de figurerna med 
vardagliga 
föremål. När de 
talar om hörn 
berättar de också 
om de är konkava 
eller konvexa. 
Plockar inte lika 
mycket med det 
konkreta 
materialet då de 
samtalar om 
figurernas 
egenskaper. En 
elev förklarar 
varför en 
trehörning 
benämns som en 
trehörning, 
sexhörning, 
fyrhörning 
etcetera. De har 
börjat skapa bevis 
inom geometrin 
för att bevisa dess 
benämningar. Vid 
samtal om 

Börjar benämna 
samtliga figurer. 
Samtalar om 
egenskaperna. 
Berättar att en 
fyrhörning har 
kanter, och fyra 
sidor. 

Att en triangel var 
en trekant. Ändrar 
sig sedan till att 
det var en 
trehörning. En 
elev berättar att 
fyrhörningar ej har 
kanter eftersom de 
är 
tvådimensionella. 
De egenskaper 
som framgick i 
förra sekvensen 
fanns ej med. 
Genomgående 
under hela 
sekvensen var att 
eleverna inte var 
förtrogna med 
egenskaperna 
kanter och sidor. 
Frågar om det är 
kanter eller sidor. 
Samtalar om att 
hörnen är 
komplexa, menar 
då konvexa. Får 

Båda grupperna 
behöver 
fortfarande 
konkret material. 
Dock skiljer det 
sig i vilken mån 
de behöver det. 

Eleverna som ej 
undervisats 
utifrån van 
Hiele's teori 
började med att 
benämna 
figurerna. I 
samtalet kring 
egenskaperna 
blandar de 
frekvent ihop sida 
med kant. 
Exempelvis pekar 
de på figurerna 
och frågar om det 
är en kant eller 
sida.  

Det synliggörs 
också då triangeln 
benämns som en 
trekant. Gruppen 
tillämpar ej 
tidigare 
kunskaper från 
föregående 
sekvens som den 
andra gruppen 
gör. De använder 
i sorteringen ej 
axiom för sina 
grupperingar. 
Finns ingen 
systematik i 
sorteringen och 
deras geometriska 
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kvadrat och 
rektangel 
samtalar tre 
elever om att 
sidorna går längs 
med varandra och 
visar det genom 
att vika dem. 
Därefter fyller en 
elev i med att det 
kallas för 
parallella sidor. 
När de samtalar 
om cirkeln, 
berättar de direkt 
att det är en 
sluten kurva och 
inte har några 
hörn. Sortering: 
Cirkeln är 
samtliga överens 
om att den ska 
vara själv 
eftersom de innan 
kom överens om 
att den inte har 
hörn samt för att 
den är den enda 
som har en sluten 
kurva. Sedan 
börjar de lägga 
ihop alla figurer 
som har fyra hörn 
samt fyra sidor. 
Eleverna 
resonerar om 
kvadraten och 
rektangeln ska 
ingå i samma 
grupp som de 
andra brokiga 
fyrhörningarna. 
De kommer fram 

går in och styra. 
Sortering: Vill 
börja organisera 
dem utefter om de 
är symmetriska. 
Sedan börjar de 
räkna hörn. 
Benämner 
frekvent hörnen 
som sidor. 
Sorterar 
sexhörningarna i 
en grupp. Alla 
trianglar läggs i en 
grupp eftersom de 
menar att de 
benämns som 
trianglar. 
Använder inte 
axiom eller 
egenskaper för att 
argumentera för 
sina sorteringar. 

Cirkeln hamnar 
själv eftersom alla 
är överens om att 
den inte har några 
hörn. 

kunskap upplevs 
fragmentarisk.  

Den andra 
gruppen i 
jämförelse 
fortsätter jämföra 
figurerna med 
vardagliga 
föremål.  

De är förtrogna 
med egenskaper 
de tidigare 
tillägnat sig och 
använder dem för 
att dra nya 
slutsatser. 

De benämner 
hörn och sida 
korrekt samt visar 
vilka hörn som är 
konkava 
respektive 
konvexa.  

De börjar 
dessutom förstå 
axiomens roll 
genom att de 
förklarar varför 
en sexhörning 
benämns som en 
sexhörning 
etcetera.  

Vid sortering 
grupperas 
figurerna efter 
egenskaper, som i 
förra sekvensen. 
Dock skapar de 
undergrupper i 
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till att eftersom 
alla är 
fyrhörningar kan 
de ingå i samma 
stora grupp och 
den gruppen delas 
in i två små 
grupper eftersom 
rektangeln och 
kvadraten har 
parallella sidor. 
De skapar en 
underkategori i 
den stora 
gruppen. 
Likadant sker 
med 
sexhörningarna. 
De figurer med 
konvexa hörn 
bildar en 
undergrupp. En 
föreslår att 
figurerna ska 
sorteras efter 
utseende 
utseende. De 
andra håller inte 
med eftersom det 
skulle innebära 
att alla fick vara 
själva eftersom de 
inte ser likadana 
ut.  

Progression, den 
deduktiva 
analysen styrs av 
eleverna. 
Använder tidigare 
egenskaper. 
Använder mindre 
konkret material. 
Gör mer 

grupperingarna 
utefter fler 
egenskaper. 
Exempelvis att 
rektangeln och 
kvadraten blir en 
undergrupp bland 
fyrhörningarna 
eftersom de har 
två parvis 
parallella sidor. 
Likadant sker 
med 
sexhörningarna. 
De figurer med 
konvexa hörn 
bildar en 
undergrupp. 
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avancerade 
sorteringar. 
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Hej! 

Du tillfrågas härmed i samråd med din vårdnadshavare om medverkande i min studie. 

Studiens syfte är att undersöka elevers kunskapsutveckling gällande geometriska figurer 

utifrån undervisning baserad på van Hiele´s teori. 

I undersökningen kommer eleverna få medverka i olika aktiviteter som handlar om 

geometriska figurer. 

Alla deltagare i studien förblir anonyma under hela processen, både gällande namn och 

skola. Det material som jag samlar in används enbart för den här studien och kommer 

raderas efter processens slut. Studien kommer presenteras i en uppsats vid Jönköpings 

universitet för lärande och kommunikation. Du som är med i studien får självklart ta del 

av den färdiga uppsatsen vid intresse. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du bestämmer helt om du vill avbryta din medverkan 

utan att behöva motivera ditt val. 

Jag som genomför undersökningen heter Amanda Fredriksson och läser sista terminen på 

programmet grundlärare F-3. Studien är det sista arbetet jag genomför i min utbildning. 

Tack för att du tog dig tid att läsa mitt informationsbrev och om du har frågor går det bra 

att kontakta mig via följande mail: fram1448@student.ju.se 

Med vänlig hälsning, 

Amanda Fredriksson 
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