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Sammanfattning 

 

Geometri är ett återkommande ämne för eleverna i varje årskurs. När eleverna slutar i årskurs 3 

ska de kunna de grundläggande egenskaper som olika geometriska figurer har. Varje geometriskt 

objekt har vissa kritiska egenskaper som är ett måste för att objektet ska kunna vara sann. Ser 

man till den geometriska figuren triangel, ska eleverna veta att det är ett objekt som har tre sidor 

och tre hörn. Matematikundervisningen får stor hjälp av matematikboken i dagens skola. Det är 

dock viktigt att föra in det konkreta materialet och kommunikation för att eleverna ska öka sin 

begreppsuppfattning.  

I denna studie vill vi undersöka hur elever förstår och kommunicerar egenskaper hos trianglar. 

Studien riktar in sig på elever i årskurs 3. Den metod som används för att samla in data är 

intervjuer med 35 elever, där det även finns inslag av observationer för att fånga upp allt det 

eleverna har att säga. 

Resultatet som vi fått fram är att den typiska prototypen som finns för trianglar ställer till det 

för en grupp elever.  Det gör att den gruppen elever har svårt att benämna vissa trianglar för 

trianglar eftersom de inte passar in deras avgränsade begreppsbild. Den prototypiska bilden för 

trianglar är även en stor del i elevernas kommunikation. När eleverna ska berätta och visa vad en 

triangel är, så är det den som förekommer till störst del i deras förklaringar. Det man ser är att 

den prototypiska triangeln, som är en liksidig eller likbent triangel med horisontell linje som bas, 

är den triangel som eleverna hänvisar till i första hand när de vill förklara vad en triangel är. När 

eleverna förklarar varför bilderna de får se är ett exempel av en triangel så är det till största del 

triangelns tre sidor eller tre hörn som är den motivering de har. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Pedagogik, intervju, trianglar, kommunikation, förståelse, prototyp, egenskaper 
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1. Inledning 

Att denna uppsats behandlar ämnet matematik är för att det är ett ämne som tilltalar oss 

författare på olika sätt. Våra egna erfarenheter från matematiken i skolan går i liknande spår, trots 

skolor i olika kommuner. Minnena vi har från matematiklektionerna är arbetet med den välkända 

matematikboken. Matematik är ett ämne vi har intresse för, men det vi kommer ihåg från vår 

egen skolgång är hur tråkigt det var. Trots att våra roligaste minnen inte kommer från 

matematiklektionerna, så har vi bibehållit ett intresse i ämnet. Så varför ämnet blev matematik i 

denna uppsats är för att det kändes som ett naturligt och tilltalande val för oss båda.  

Matematik är ett ämne som man hör mycket om i dagens media. Elevernas kunskaper är inte 

så goda som vi önskar och undersökningarna visar att elever i den svenska skolan sjunker i 

tabellerna istället för att stiga mot de placeringar som är mer önskvärda. Bara detta gör att vi fick 

intresset att undersöka elevernas förståelse inom någon del av matematiken.  

Efter att vi själva fått varit ute på olika skolor under utbildningen har vi mött skolor där 

läroboken fortfarande är en stor del av undervisningen och många av timmarna i matematik 

tillbringar eleverna med att sitta och jobba självständigt i boken. Vi har på universitetet fått tagit 

del av andra arbetssätt som man kan ta del av och jobba med i matematiken och i andra ämnen. 

Det pratas mycket om att jobba med laborativ matematik, utomhusmatematik och att jobba mer 

med matematik på det sätt där eleverna får chans att kommunicera. Detta ligger till grund för den 

andra delen vi blev intresserade av att undersöka, och det var hur eleverna kommunicerar och hur 

de analyserar sin förmåga. Det är egentligen detta som ligger till grund för valet av att undersöka 

elevernas förståelse och kommunikation inom ett litet område i matematiken. Vi vill till slut tacka 

vår handledare Johan Prytz, som hjälpt oss hitta det område inom matematiken som vi kom att 

undersöka i vår studie.  

1.1 Disposition  

Denna uppsats har delar som är skrivna gemensamt av oss författare, samt delar som vi skrivit 

enskilt. Det är i analysen som uppdelningen av arbetet skett i störst utsträckning. I arbetet med 

analysen har ansvaret delats upp utefter de frågeställningar som arbetet har. De två första 

frågeställningarna i arbetet berör elevernas förståelse och de två avslutande frågeställningarna 

berör elevernas kommunikation. Efter att tillsammans mer övergripande diskuterat våra resultat 

och pratat om vad som är värt att använda i analysen, så skrev vi var och en för sig. Efter att vi 

var och en producerat en text som vi var nöjda med har vi tagit hjälp av varandra för att korrigera 

vissa delar och få ytterligare förslag på vad som kan skrivas. Övriga delar i arbetet har vi till stor 

del skrivit tillsammans. Vi har suttit tillsammans och format den text vi ville ha, men vi har också 

suttit på skilda håll och arbetat i samma dokument. Dessa delar i arbetet har båda lika stort ansvar 
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för. Under intervjuerna med barnen var vi vid hälften av tillfällena den som intervjuade och vid 

den andra hälften den som dokumenterade.  

I analysen har ansvarsfördelningen varit på så sätt att Malin har ansvarat för analysen om 

elevernas förståelse och Jessica har ansvarat för den analys som rör elevernas kommunikation.  
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2. Bakgrund 

När vi läser i läroplanen för grundskolan hittar vi i kursplanen hur elever ska ges möjlighet att 

utveckla intresse för matematik och kunskaper för att kunna formulera och lösa matematiska 

problem, samt reflektera över valda strategier (läroplan, kursplan i matematik, s. 62). Det här är 

bara några få punkter som visar på vad eleverna ska kunna i ämnet när det går i grundskolan. 

Detta innebär att lärarna har ett hårt jobb framför sig för att se till så att eleverna uppnår målen i 

ämnet. Idag är det många elever i skolan som inte når upp till de kunskapskrav som är angivet i 

läroplanen. När vi tittar på internationella undersökningar visar det sig att svenska barn är sämre 

på matematik än barn i många andra länder. Detta har lett till att riksdagen år 2015 har lagt in 120 

timmar mer matematik för eleverna under deras tid i grundskolan (www.riksdagen.se, 20 januari 

2015). Regeringens satsning på fler matematiktimmar i skolan tyder på att det är ett viktigt ämne 

som elever i Sverige måste bli bättre på. 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en studie som undersöker 

hur elevers kunskaper är i matematik och naturkunskap i årskurs 4 och 8. Tittar man på eleverna 

som går i årskurs 4 och deras kunskaper inom matematik, så ligger de svenska eleverna under 

snittet jämfört mot de andra EU/OCED-länderna som deltog i undersökningen 2011. Den 

undersökningen som gjordes 2011 är den fjärde i ordningen som gjorts och jämför man med den 

studien som gjordes 2007 är de svenska elevernas kunskaper nästintill oförändrade. De svenska 

elevernas kunskaper i matematik ligger på samma nivå som fyra år tidigare, men i våra 

grannländer Norge och Danmark, samt många andra länder, visar eleverna en bättre och ökad 

kunskap. I och med den utvecklingen så har de svenska eleverna tappat mot de elever som visar 

förbättrade kunskaper. De svenska elevernas kunskap jämfört mot sig själva är stabil, men 

jämfört mot till exempel Norge och Danmark, så har deras kunskap försämrats.  (TIMSS, sid. 8). 

I studien undersöks olika områden inom matematiken. För elever i årskurs 4 är taluppfattning 

och aritmetik, geometriska figurer och mått områden som de deltagande eleverna har presterat 

sämre i. Taluppfattning, aritmetik och geometri är ämnen som eleverna i årskurs 8 fortsatt visat 

sämre resultat i. (TIMSS, s. 9). 

I kursplanen för matematik kan vi läsa att elever ska kunna använda matematiska 

uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera samt redogöra frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser i alla områden i ämnet (Läroplan, kursplan i matematik, 2011, s. 63). 

Inom geometrin beskriver Göran Emanuelsson med flera i boken Geometri och statistik, hur 

viktigt det är att elever måste ha en bra begreppsbild för att vidare kunna göra matematiska 

beräkningar samt kunna använda olika uttrycksformer för att beskriva sin omvärld (Emanuelsson, 

Johansson & Rydinger, 1992, s. 99).  

Många pedagogiska debatter har gjorts genom åren där forskare framhäver hur viktigt det är 

med kommunikation i matematik för att utveckla barns kunskapsbild inom ämnet. Att barn får 

http://www.riksdagen.se/


 

 8 

samtala om och redogöra med och för andra om matematik har visat sig vara betydelsefullt för 

barns lärande och utveckling (Wistedt, 1996, s. 65). Karl Henrik Eriksson beskriver i boken 

Nämnaren hur viktigt det är med en balans mellan konkret material och abstrakthet i 

undervisningen för att öka elevernas begreppsuppfattning (Eriksson, 1996, s.54)  

TIMSS studier visade på att det var några specifika ämnen inom matematiken som eleverna 

presterade sämre i. Ett av ämnen som både eleverna i årskurs 4 och 8 visade sämre kunskaper i är 

geometri. Eftersom geometri inte visat sig vara ett av de starka ämnena ligger det till grund till att 

denna studie kommer att behandla en del inom geometrin. Även de diskussioner som finns om 

matematikundervisning är intressant för denna studie.  
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3. Litteraturöversikt 

I det kommande kapitlet redogörs för den tidigare forskningen som gjorts inom lärande av geometri och förståelse 

av begrepp inom området geometri. Det följs upp av hur vår studie är tänkt att bidra med ny kunskap. Sedan 

redovisas de teoretiska perspektiv och begrepp som kommer användas som redskap för denna forskning samt det 

allomfattande syfte och frågeställningar som studien ligger till grund för. 

 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Om geometri 

I en studie gjord av Clements, Swaminatha, Hannibal och Sarama (1999, s. 200) undersökte de 

hur barn i åldrarna tre till sex år gjorde och vilka kriterier de använde sig av för att skilja mellan 

olika figurer, som mellan trianglar och cirklar. I undersökningen kom forskarna fram till att de 

elever som deltog i studien hade svårare att identifiera trianglar jämfört med kvadrater och cirklar. 

Enligt studien visade det sig att eleverna var mer benägna att genom ord beskriva de icke-

exemplen av trianglar som fanns med i undersökningen, än de som var exempel av trianglar. I 

samma undersökning kunde man se ett mönster på vad barn använde sig mest av för att 

identifiera trianglar. Det visade sig att räkna antalet sidor och hörn var det mest användbara 

sättet. Även om barnen använde sig mest av att räkna sidor och hörn så visade det sig att när de 

skulle visa på figuren var de tre sidorna var på triangeln, så pekade de istället på de tre hörnen. 

Tsamir, Tirosh och Levenson (2008) studerade hur exempel och icke-exempel av trianglar kan 

hjälpa elevers begreppsbildning. I deras studie fick barn i åldrarna fem och sex år se på 14 bilder, 

vilka visade exempel på trianglar och icke-exempel av trianglar. Icke-exemplen var dels andra 

geometriska figurer, som ellips, men också sådana exempel som påminde mycket om triangelns, 

men som saknade någon eller några egenskaper för att vara en triangel. I studien fick barnen 

svara på om bilden de fick se var ett exempel eller inte på en triangel och sedan förklara varför de 

ansåg att det var eller inte var ett exempel av en triangel. Det visade sig att icke-exempel av 

trianglar som föreställde andra geometriska former kunde barnen direkt säga att det inte var en 

triangel, men det ledde även till att barnen inte gav någon vidare förklaring till varför det inte var 

en triangel. Det visade sig däremot att de icke-exemplar av trianglar som påminde om trianglar 

gav barnen större utrymme att vilja motivera sina svar. Barnen använde sig då av triangelns 

kritiska egenskaper för att förklara varför bilderna inte föreställde trianglar. Begreppen exempel 

och icke-exempel, samt kritiska och icke-kritiska egenskaper kommer förklaras under det 

teoretiska perspektivet.  

I dessa två studier är det barn i åldrarna tre till sex som forskarna har studerat. Vi har valt att 

studera elever i årskurs tre, alltså nio till tio åringar. Utförandet av vår studie liknar den av Tsamir, 



 

 10 

Tirosh och Levenson. Denna studie är uppdeladt i två delar. Den ena delen handlar om elevernas 

förståelse och den andra delen handlar om elevernas kommunikation. Men hur blir det när man 

ser på de två delarna tillsammans? Vi har fokus på hur elevernas kommunikation är gentemot 

deras kunskap om trianglar. Vi undersöker sambandet mellan elevernas begreppsförståelse och 

kommunikation om trianglar, vilket de andra forskarna inte gjort. 

3.1.2 Kommunikation inom matematik  

Att uttrycka sig i ord och begrepp har stor vikt under en matematiklektion. Styrdokumenten i 

matematik betonar på flera ställen vikten av att kunna kommunicera om matematik och 

matematiska resonemang. Att kommunicera är en del som behövs utvecklas inom matematik. 

Idag har många barn svårt att formulera hur det tänker i olika sammanhang, inte minst under 

matematiklektionerna (Malmer, 2002. s.46).  

Sedan Lgr 80 har språket fått en betydelsefull del i matematikundervisningen. Upphovet till 

detta beror på att skolan skulle fokusera mer på problemlösning vilket skulle främja 

språkutvecklingen i ämnet. Problemlösningen har visat sig blivit ett medel för att aktivera 

eleverna istället för att lära dem relevanta metoder för att lösa det.(Löwing 2004.s 131-132). 

Tidigare forskning som gjordes 2001 visar att elever i grundskolan ideligen kommunicerar till det 

väsentliga läromedlet istället för att ta hjälp och kommunicera med kamrater. Här är läraren den 

centrala punkten på lektionerna och är den som sätter idealen för de språk som ska används i och 

under lektionen (NCM, 2001, Skolverket, 2003B, Bentley, 2003). Att låta elever läsa instruktioner 

i läroboken visar prov på dess term och språkbruk. (Löwing 2006 .s 11). Många lärare undviker 

det matematiska språket i undervisningen vilket leder till förvirring och missförstånd bland 

eleverna när de ska kommunicera med andra. Redan från första skoldagen möter elever problem 

med att översätta vardagsspråk till skolspråk. Språket tappar lätt tillförlitlighet om det inte 

framförs entydigt och på elevernas nivå (Löwing, 2004, s. 121, 125).   

Malmer menar att om elever får upptäcka och uppleva intressanta saker inom matematiken, på 

ett laborativt och undersökande sätt, skulle både lärare och elever få större möjligheter att 

uttrycka och reflektera över ämnet, vilket skulle vara ett  värdefullt hjälpmedel och ett redskap för 

att få elever att kommunicera matematik (Malmer, 2002, s. 45).  

 

3.1.3 Van Hiele 

Många undersökningar har gjorts under årens lopp som visar på olika typer av forskning som rör 

elevers inlärning i geometri. I studien ”The Effect of the Van Hiele Model Based Instruction on the 

Creative Thinking Levels of 6th Grade Primary School Students” referear forskarna till Van Hiles studie 

(1986) och betydelsen av de nivåer Van Hiele tagit fram. Dessa nivåer har visat sig ha en 

betydande effekt på elevernas lärande. I studie beskriver forskarna Van Hieles metod vilket syftar 

till att förklara utvecklingen av elevers geometriska tänkande, där de olika nivåerna på modellen 
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definierar olika tankeprocesser som eleverna använder i geometriska sammanhang (Erdoğan, 

Akkaya, Celebi Akkaya, 2009). 

Emanuelsson, Johansson och Ryding (1992) refererar till forskning av Pierre och Diana van 

Heile (1986), som menar på att om undervisningen ska bli lyckad så måste eleverna gå igenom 

nivåerna steg för steg. Det vill säga som en nedåtgående trappa med början vid igenkännande 

vidare till analysen, till abstraktion, till deduktion och sist till stringens. För att en elev ska kunna 

gå vidare till nästa nivå krävs det att den har tillägnat en strategi på den befintliga nivån 

(Emanuelsson, Johansson, Ryding, 1992. S. 28-30) . Van Heiles nivåer beskrivs på följande sätt av 

Emanuelsson, Johansson och Ryding (1992); 

Nivå 1: Igenkännande. Elever lär sig vissa termer och känner igen en 

geometrisk figur som en helhet. Eleven tar ingen hänsyn till figurens delar. En 

elev på denna nivå kan till exempel känna igen en bild av en rektangel men är i 

allmänhet inte medveten om några egenskaper hos rektangeln, som till exempel 

att den har parallella sidor. Eleven liknar gärna rektangeln med till exempel en 

dörr eller ett fönster. 

Nivå 2: Analys. Eleven kan analysera egenskaper hos figurer empiriskt genom 

att vika ett papper, mäta, rita på rutat papper eller använda geobräde. På denna 

nivå kan eleven inse att motstående sidor hos en rektangel är parallella och 

kongruenta men hon kan ännu inte se sambandet mellan rektanglar eller kvadrater 

och rätvinkliga trianglar. Hon vet inte heller att en kvadrat kan ses som en 

rektangel eller romb. 

Nivå 3: Abstraktion. Eleven kan logiskt ordna figurer till exempel alla kvadrater 

är rektanglar, men alla rektanglar är inte kvadrater. Hon förstår inbördes samband 

mellan figurer och inser vikten av korrekta definitioner. Även om hon förstår 

sambandet mellan mängden av kvadrater och mängden av rektanglar samt mellan 

mängden av rektanglar och mängden av parallellogram kan hon inte härleda 

varför till exempel diagonalerna är kongruenta. Hon förstår inte deduktionens roll 

i geometrin. 

Nivå 4: Deduktion. Eleven förstår betydelsen av deduktion och den roll axiom, 

satser och bevis spelar i geometrin. På denna nivå kan eleven använda axiom för 

att bevisa påståenden om till exempel rektanglar och trianglar, men hennes 

tänkande är i allmänhet inte så precist att hon förstår nödvändigheten av axiom. 

Nivå 5: Stringens. Eleven förstår vikten av precision, när man arbetar med 

geometrins grunder, som till exempel Hilberts axiomsystem för geometri. Hon 

kan utveckla en teori utan användning av konkreta föremål. Hon kan till exempel 
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också analysera och jämföra euklidisk och icke euklidisk geometri (Emanuelsson, 

Johansson, Ryding, 1992. S. 28). 

 

För att utveckla en hög nivå bland elevers tänkande så måste modellen följas. Att låta eleverna 

få arbeta med konkreta material, problemlösning och att få kommunicera har visat sig underlätta 

elevernas inlärning (Emanuelsson, Johansson, Ryding 1992. S. 34).  

Löwing nämner i boken “Grundläggande geometri” att didaktiken i ämnet har förändrats 

sedan Van Hieles nivåer kom, inte minst när det gäller språkets betydelse. Från början måste 

språk och begrepp utvecklas i nära relationer till varandra för att kunna bygga vidare eller 

fördjupa kunskaper i ämne (Löwing, 2011, s. 176-177).  

Det finns forskning som har gjorts av Neil Mercer och Claire Sams. I sin studie ”Teaching 

children how to use language to solve maths problems” tar de upp hur viktigt det är att upplysa 

världen om språkets betydelse för barn och elevers utveckling i matematik. De menar på att 

språket är ett viktigt verktyg för att kunna skapa resonemang och utveckla förståelse vid 

matematiska problem. Neil och Claire tar upp det sociokulturella perspektivet som de anser är ett 

centralt begrepp för deras forskning, där den lärande ses som deltagare och att individer lär sig i 

interaktion med andra människor (Mercer & Sams. 2006, s. 24). 

John Hattie tar upp i boken ”Synligt lärande för lärare” vilket bygger på olika metoder som 

enligt författaren fungerar i skolan. Han menar på att det krävs mer än bara prestationer i dagens 

skolor. Man måste koncentrera sig mer på vad eleverna vet och kan för att kunna bygga vidare på 

deras kunskapsnivå och inte lägga fokus på vad eleverna presterar. 

Hattie nämner att det är viktigt att stimulera elever till fortsatt lärande för att nå ett önskvärt 

studieresultat. Det gäller att vara produktiv, utmanande och engagerande som lärare för att 

utmana och väcka tankar och idéer hos eleverna för att de ska få bästa möjliga chans till 

utveckling (Hattie, 2012, s. 1920). 

Skolverket tar upp att geometri är en viktig central del där undervisningen ska behandla olika 

aspekter av geometri såsom rumsuppfattning och en mer formell geometri som innefattar 

igenkännande av geometriska figurer och kroppar (skolverket.se). 

 

3.2 Analytiska verktyg 

3.2.1 Kritiska och icke-kritiska egenskaper 

Alla trianglar och andra geometriska figurer har vissa egenskaper. Dessa egenskaper kan delas i att 

antingen vara kritiska egenskaper, eller icke-kritiska egenskaper. Inom matematiken är det 

definitionen av ett begrepp som anger fler av de kritiska egenskaperna. En definition av ett 

begrepp brukar vara formulerat så att definitionen endast innehåller det mest nödvändiga för att 

kunna skilja en geometrisk figur från en annan (Tsamir, Tirosh & Levenson, 2008, s. 83).  
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När man ser till triangelns egenskaper så finns det några som är just kritiska för att det kan 

kallas triangel. Löwing (2011, s. 58) beskriver triangeln genom att belysa att en triangel har tre 

vinklar, tre sidor och tre hörn. Hon nämner också att en triangel består av tre linjer. De 

grundläggande begreppen för kunna beskriva och diskutera triangel är då de tre vinklarna, hörnen 

och sidorna. Löwing nämner att det ska vara tre linjer, men Elwes (2014, s. 133) har även lagt till 

ordet räta i förklaringen. Han skriver att en triangel utgörs av tre räta linjer.   

De egenskaper som är icke-kritiska är egenskaper som kan finnas hos en specifikt geometrisk 

figur som tillhör en viss kategori men som inte är nödvändiga för att tillhöra kategorin. De icke-

kritiska egenskaperna hos trianglar kan vara storleken på figuren eller hur den är orienterad. Det 

är de kritiska egenskaperna som definierar triangel och därför är det av vikt att få elever att 

använda sig av de kritiska egenskaperna för att identifiera ett exempel av en triangel eller andra 

geometriska figurer. När en elev ser en triangel så vill man som pedagog att eleven ska använda 

sig av triangelns kritiska egenskaper och se bortom de icke-kritiska egenskaperna för att 

identifiera exemplet som en triangel (Tsamir, Tirosh & Levenson, 2008, s. 83). 

3.2.2 Exempel och icke-exempel 

När man har kunskap om ett begrepp och kan begreppen för olika geometriska former, kan man 

kategorisera in det man ser i rätt begrepp. Om man visar en bild av en triangel, det vill säga ett 

exempel på en triangel, så vill man att eleverna ska ha tillräckliga kunskaper för att identifiera 

exemplet som en triangel. För att något ska få benämnas som ett exempel av någonting, måste 

exemplet innehålla de egenskaper som definierar begreppet (Tsamir, Tirosh och Levenson, 2008, 

sid. 81). När man visar ett exempel av en figur är det vissa av figurenes egenskaper som är kritiska 

och dessa kritiska egenskaper måste figuren ha för att identifieras som ett exempel. I det här 

fallet, då vi använder oss av trianglar, måste triangelns kritiska egenskaper finnas med för att 

exemplet ska kunna vara en triangel. En triangels kritiska egenskaper innefattar att den måste vara 

sluten, innehålla tre hörn, samt ha tre räta linjer. 

 Ett exempel på en triangel kan även innehålla olika många icke-kritiska egenskaper. Det är 

egenskaper som beskriver hur figuren ser ut, vilken storlek eller färg den har, vilken placering 

figuren har, i förhållande till sin omgivning. 

Ett icke-exempel av en figur saknar en eller flera av de kritiska egenskaperna som behövs för 

att figuren ska anses som hel, att det ska ses som ett exempel (Tsamir, Tirosh & Levenson, 2008, 

s.82). 

Exempel och icke-exempel är båda till hjälp när eleverna lär sig eller utvidgar begrepp. Genom 

att eleverna får ta del av olika exempel av trianglar så gör man det tydligt för eleverna vad som 

ingår i begreppet trianglar. Icke-exempel fungerar också som redskap när det gäller att utveckla 

elevernas begrepp för olika former. Genom att visa eleverna exempel som inte är trianglar, lär sig 

eleverna vad som inte ingår i begreppet. Med hjälp av exempel och icke-exempel lär sig eleverna 
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vilka egenskaper som behövs för att det ska vara ett exempel (Tsamir, Tirosh och Levinson, 

2008, sid. 82). 

3.2.3 Intuitiv och icke intuitiv  

Intuition är en direkt kunskap som kommer omgående och naturligt i ett sammanhang. När en 

elev intuitivt identifierar ett exempel eller ett icke-exempel av triangel så accepterar eleven 

omedelbart vad det är och känner då inget behov att förklara varför eller varför inte det är ett 

exempel. Den kunskap som är intuitiv hos eleverna kommer direkt och ifrågasätts inte av 

eleverna själva (Tsamir, Tirosh och Levinson, 2008, sid. 84). Den kunskap som istället inte är 

intuitivt hos eleverna är mer osäker och ifrågasatt.  

I den forskning som Tsamir, Tirosh och Levenson (2008) gjorde kom de fram till olika 

anledningar varför vissa exempel och icke-exempel upplevdes som intuitiva, medan andra 

exempel och icke-exempel inte alls lika omedelbart kunde bekräftas som det ena eller det andra. 

Det första som de kom fram till som en anledning till att eleverna svarade intuitivt var att 

eleverna kunde namnge de icke-exempel av trianglar som visades. Fick eleverna se en bild av en 

kvadrat och kunde namnge det som en kvadrat, insåg eleverna intuitivt att bilden inte visade en 

triangel. En annan anledning till att intuitivt säga att det inte är exempel på en triangel är att de 

inte känner igen bilden som en triangel. Bilden eleverna får se är helt enkelt inte en triangel, fast 

de kanske inte kan kategorisera in bilden under ett annat begrepp, men en triangel är det inte och 

det är de säkra på. I samma studie kunde man också se att ju mer kritiska egenskaper som 

saknades hos icke-exempel, desto lättare och mer intuitivt kunde eleverna svara att det inte var en 

triangel. Det som tagits upp hittills kan vara anledningar till att eleverna intuitivt känner igen ett 

icke-exempel av en triangel. Eleverna kan också intuitivt identifiera ett exempel av en triangel. 

Den prototypiska triangeln är mer intuitiv hos eleverna än de trianglar som eleverna inte möter 

lika ofta (Tsamir, Tirosh och Levinson, 2008, sid. 92-93). 

3.2.4 Prototyper 

Prototyper är en form av typexempel som Baruch och Rina framhäver i sin studie “Brakes or 

Levers in Learning the Function Concept? The Role of Computer Tools”.  En prototyp används oftast när 

man ska beskriva det som är vanligast för den kategorin (Baruch & Rina, 1999. Vol. 30, No. 4. S 

364). Barn och unga använder ofta prototypiska exempel när det ska rita eller beskriva ett objekt 

(Tsamir, Tirosh & Levenson 2008, s. 84) .  

Den prototypiska triangel har tre sidor som är lika långa och det finns en horisontell linje. Den 

sortens triangel kan också namnges som den liksidig triangel. En likbent triangel som har en 

horisontell linje som bas och sidor som inte är för långa jämfört med den tredje är också en 

prototypbild av triangel. Man kan använda sig av prototyper i undervisningen för elevernas 

begreppsutveckling. Eleverna bekantar sig då med ett specifikt exempel av en triangel, en 

prototyp av en triangel. Det blir då det specifika exemplet som är grunden till vad en triangel är 
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och det är mot den bilden som eleverna sedan jämför nya exempel som skulle kunna vara 

trianglar.  Det kan vara problematiskt för vidare begreppsutveckling om eleverna fortsätter att 

göra på detta sätt. Om eleverna har den liksidiga triangeln som prototyp och jämför andra 

trianglar mot den, medför det att kritiska egenskaperna hos den liksidiga triangeln ses som 

kritiska för alla trianglar. En liksidig triangel har egenskapen lika långa sidor, vilket inte är någon 

kritisk egenskap för alla trianglar. Men för vissa elever kan då de egenskaper som finns hos deras 

prototyp, bli en kritisk egenskap och eleverna kommer då utesluta de trianglar som saknar till 

exempel tre lika långa sidor, från begreppet triangel (Tsamir, Tirosh och Levenson, 2008). Men ju 

äldre eleverna blir desto bättre bör de ta hänsyn till den geometriska figurens alla definierande 

egenskaper. Det är lättare att lära eleverna begreppen med konkreta exempel än med definitioner 

(Baruch & Rina, 1999. Vol. 30, No. 4. S 364).  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs tre förstår och kommunicerar 

egenskaper hos en triangel. 

4.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som är framtagna att få svar på i denna studie är följande: 

 

● Vilka exempel på trianglar och icke-trianglar anser eleverna tillhöra kategorin trianglar? 

● Är elevernas förståelse intuitiv eller inte? 

● Vilka kritiska och icke-kritiska egenskaper förekommer i elevernas förklaringar? 

● Hur kommunicerar eleverna sina förklaringar? 

 

4.2 Avgränsningar 

Då vi båda läser grundskollärarprogrammet med inriktning matematik så har vi sett många 

undervisningsmetoder om detta. Därför var det naturligt att göra en undersökning om just 

matematik. För att få material att analysera inom ramen för detta arbete valde vi att studera elever 

i årskurs 3 då vi ville undersöka deras uppfattning när det gäller geometriska objekt. Då tidsramen 

för arbetet var knapp valde vi att göra ytterligare en avgränsning då vi bestämde oss för att 

fokusera på hur elever i årskurs 3 uppfattade trianglars former och egenskaper och hur elever 

kommunicerar om detta.  

För övrigt valde vi att inte gör fler avgränsningar då resultatet av intervjuerna gav det stoff vi 

eftersträvade.  
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5. Metod 

I denna del av arbetet kommer det redogöras för de metoder som  kom att användas i studien. Vi beskriver hur vi 

samlade in data och hur materialet analyserades. Detta kommer även behandla urval, pilotstudie och etiska 

överväganden.  

5.1 Metod för datainsamling 

I denna studie ligger intresset i att få veta hur elever förstår och kommunicerar sin kunskap om 

trianglar. Studiens data kommer att samlas in med hjälp av intervjuer som gjorts med elever i 

årskurs 3. Intervjun har även inslag av observation för att få med elevernas kroppsspråk och 

andra uttryck de gör när de förklarar. Den metod som används i denna studie är i första hand 

kvalitativ. En kvalitativ studie passar när man vill förstå elevernas kunskaper och se på olika 

mönster i deras resonemang. Studien kommer även ha inslag av det kvantitativa. Det kommer 

komma till användning när man ser till hur vanligt förekommande vissa begrepp eller förklaringar 

är hos eleverna (Trost, 2010, s. 32). Vi har använt oss av intervju som metod då det är genom 

intervju med barnen vi anser att vi kan få fram svar på de frågor vi ställer i studien. När man 

använder sig av en intervju som metod för att samla in sitt empiriska material är en av 

anledningarna att man vill fånga in och försöka förstå den intervjuades syn på sin omgivning 

(Kvale & Brinkmann, 2014, sid. 17). Eftersom studien vill få fram elevernas förståelse kring 

trianglar och vi vill få elevernas tankar kring detta begrepp, så är intervju en bra metod att 

använda. 

Intervjun kommer ske efter en strukturerad form. Varje intervjuperson kommer att få se 16 

bilder på trianglar och icke-trianglar. Dessa bilder är lika för alla, men alla får inte se bilderna i 

samma ordning. Det är två uppsättningar bilder, där figurerna är placerade i olika ordningar 

beroende på vilken uppsättning eleven kommer få. Varje bild följs upp med två bestämda frågor. 

Detta ser lika ut hos alla elever.  

Eftersom vi är intresserade av att se hur eleverna kommunicerar sin förståelse och att det inte 

bara behöver ske med ord så observerar vi även eleverna under intervjun. Det är för att se om 

eleven använder händerna eller annat kroppsspråk för att kommunicera. Observation kommer till 

användning för att se hur eleven förmedlar sin kunskap. Eleverna kan med ord förklara, men 

genom att observera eleverna får vi fram om de tar hjälp av andra metoder för att förmedla det 

de vill ha sagt. 
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5.2 Metod av en kvalitativ studie med inslag av kvantitet 

I en kvalitativ insamlingsmetod fokuserar forskaren på att tolka och förstå människors 

uppfattningar i subjektiva sammanhang.  Som forskare i en kvalitativ undersökning är man inte 

skild från det som ska studeras utan kan påverkas av deltagarnas motiveringar och på så sätt kan 

resultatet i undersökningen ändras (Eriksson Baranjas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 53). 

En kvantitativ metod används då forskaren är intresserad av hur ofta något förekommer i sin 

studie. (Eriksson Baranjas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 51). Båda dessa metoder är lämpliga 

för oss då vi är intresserade av den kvantitativa karaktären som vi vill få ut i statistik på hur 

eleverna svarade i undersökningen, samt den kvalitativa metoden då vi vill ta reda på hur eleverna 

resonerar i sammanhanget.    

 

5.3 Urval  

Denna studie gjordes på elever i årskurs 3. Anledningen till att det blev elever i årskurs 3 som fick 

delta i studien var för att vi ansåg att eleverna då borde befinna sig på nivå 1 och 2 i Van Hieles 

modell för de ska kunna analysera och kommunicerar kring egenskaperna hos en triangel. De 

deltagande eleverna var  både flickor och pojkar som var mellan 9 och 10 år. De deltagande 

eleverna går på olika skolor på landsbygden, då det är de som tacka ja till att delta i 

undersökningen. När en skola valt att vara med skickades information hem till elevernas föräldrar 

för att ge sitt medgivande ifall de ville att deras barn skulle delta eller inte. En viktig punkt att 

tänka på när man väljer ut de personer som ska intervjuas är att man ska intervjua främlingar. 

Detta har betydelse för att man ska kunna upprätthålla den vetenskapliga distansen som behövs, 

vilket kan bli svårare att göra om deltagarna känner varandra bra (Esaiasson, 2012, s. 259). Vi har 

därför kontaktat klasser där vi själva inte har arbetat eller varit lärarstudenter i. Eftersom vi inte 

vet något om barnen som deltagit i studien vet vi heller inte hur de ligger till kunskapsmässigt 

inom matematiken. 

I studien deltog det 35 elever, var av en elevs svar ingick i provintervju. 

5.4 Material 

Materialet som använd för att samla in data är inspirerat av den forskning som Tsamir, Tirosh 

och Levenson (2008) gjorde. I deras studie hade de man? tagit fram 14 bilder med exempel och 

icke-exempel av trianglar till barn i förskolan. I vår studie använde vi oss av nästan samma bilder, 

vi bytte ut några bilder mot vad vi ansåg som lite svårare, eftersom vår studie sker på elever i 

årskurs 3. Vi la även till två bilder för att fortfarande ha plats för de trianglar som vi trodde 

eleverna intuitivt skulle namnge som trianglar. Den intervjuguide vi utgick från innehöll de 16 
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bilder vi skulle visa eleverna, samt två frågor som eleverna fick svara på efter att de tittat på och 

förklarat vad det är dem sett på alla bilder (se bilaga).  

 

5.5 Pilotstudie  

Seideman (1998) tar upp vikten av att testa sitt intervjumaterial innan den riktiga 

forskningsprocessen sätts igång. Han uppmanar alla forskare att göra en så kallad provintervju 

med ett fåtal deltagare. Syftet med det är att forskaren ska prova sin design av sin intervjuguid så 

forskaren har möjlighet att göra eventuella ändringar (S.32). Vi valde att göra en provintervju med 

en elev i årskurs 3 efter att vi färdigställt vår intervjuguide. Syftet med provintervjun var att träna 

på vår intervjuteknik genom att ställa intervjufrågor och göra observationer på vad eleven 

uttrycker i form av tal och kroppsspråk. Efter provintervjun valde vi att göra om lite i designen. 

Vi valde att ta bort några bilder då vi ansåg att många av dem var lika och ersatte dem med andra 

typer av objekt. Vi provade även att använda en diktafon i provintervjun för att testa och lära oss 

hur den fungerade. För övrigt valde vi att inte ta med denna provintervju som en del av resultatet. 

Enligt Kvale får provintervjuer användas som en del av resultatet men eftersom vi valde att göra 

om en del i intervjumaterialet till de övriga deltagarna så valde vi att inte behandla detta (Kvale, 

Steinar, 1997, s 32). 

5.6 Genomförande 

Datainsamlingen till denna studie gjordes med elever från 3 olika klasser på olika skolor. Alla 

skolor låg på landsbygden och ansågs som lite mindre skolor. Intervjuerna utfördes med en elev i 

taget. Under intervjun deltog vi båda två. Den ena av oss gjorde intervjun och var den som 

samtalade med eleverna. Den andre antecknade och observerade eleven under intervjun. Alla 

eleverna som intervjuades hade lämnat in ett medgivande från sina föräldrar om godkännande att 

få delta i studien. Innan intervjuerna började småpratade vi lite med eleverna, så att de inte skulle 

känna sig allt för nervös och vi berättade hur intervjun skulle gå till. Vi förklarade för eleverna att 

det inte finns något rätt eller fel i uppgifterna, utan vi bara ville veta vad de själva tycker. Vi 

informerade även eleverna att de fick avbryta eller välja att inte svara på frågor om de kände att 

det var för svårt eller av annan anledning inte ville svara. Vi frågade sedan eleverna om vi fick 

spela in intervjun, eftersom det skulle vara lättare för oss att komma ihåg vad vi pratade om. Vi 

fick vid alla intervjuer spela in samtalet med diktafon. Intervjun gick till så att vi berättade för 

eleven att den skulle få se 16 olika bilder på trianglar och icke-trianglar och att vi till varje fråga 

skulle ställa frågan ”är det här en triangel” och att eleven då fick svara ja, nej eller kanske. Efter 

det skulle vi be eleven förklara varför den sa ja eller nej. Vi förklarade att vi skulle göra så 16 

gånger med olika bilder.  Vi började med att visa bild nummer ett för eleven och frågade sedan 

om det var en triangel. Om eleven svarade att det var en triangel på bilden, så frågade vi varför 
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det var en triangel. Om eleven sa att det inte var en triangel, så frågade vi varför det inte var en 

triangel. Här lyssnade vi till elevens svar, men den som observerade noterade även om eleven tog 

hjälp av att peka eller forma med händerna för att förklara varför något var en triangel eller inte. 

När eleven gått igenom alla bilder så bad vi den förklara för den som observerade vad en triangel 

är för någonting, eftersom hon inte visste vad en triangel var. Intervjun avslutades med att eleven 

fick rita två trianglar på ett papper åt oss. Under intervjun fyllde den som observerade i ett 

observationsschema över det hon såg (se bilaga). 

5.7 Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av det materialet vi fått in har gått till på två sätt. Den första bearbetningen som 

gjordes var för att kunna svara på de två första forskningsfrågorna i studien. Det första som 

gjordes var att lyssna igenom intervjuerna en och en, samt att kontrollera det mot de anteckningar 

vi gjorde under intervjun. För varje bild vi hade visat eleverna, gjordes det en matris där varje 

enskild elevs svar sattes in under ett av de fyra alternativen som passade in med elevens svar (se 

figur 1). 

 

 

 

Figur1: Matris över hur elevernas svar kategoriseras in för varje figur 

 

Varje bild har en egen matris där elevernas svar markeras i en av de fyra rutorna som passar 

bäst. Först tittade vi på om eleven ansåg att det var ett exempel av en triangel eller om de ansåg 

att det inte var ett exempel. Nästa steg blev att se om deras svar gavs intuitivt, eller om de var 

osäkra och behövde tänka för att komma fram till deras svar. När det var gjort med alla bilder 

fick man en överblick över vad som var det mest förekommande alternativet hos varje bild och 

kunde utifrån det analysera utfallet av elevernas svar. 

Databearbetning för att svara på frågorna om hur eleverna kommunicera sker samtidigt som 

vi sitter med informanterna. Vi kan lättare läsa av deras kroppsspråk samt deras svar ”mellan 
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raderna”. Vi bad även informanterna om motivering till varför de tyckte som de gjorde för att få 

en uppfattning och ett förtydligande för att följa upp deras budskap (Eriksson m.fl., 2013. S.129) 

Intervjuerna transkriberades och därefter skrev vi en sammanfattning till varje elev hur de 

använde sig av kroppsspråket under intervjun.  

5.7.1 Operationalisering av teori 

I studien är vi intresserade av att se om elevernas svar på frågan om bilden de ser är en triangel 

sker intuitivt eller inte. Vi tittar på hur säkra eleverna är i sina svar på den frågan. Det som vi valt 

att gå på för att kategorisera elevernas svar som intuitivt är för det första hur snabbt svaret 

kommer. Svarar eleverna på direkten, där tid till att tänka vad svaret kan vara inte finns, så tolkar 

vi det att svaret är intuitivt hos eleven. När eleverna tog tid på sig och satt tysta en stund tolkade 

vi det som att kunskapen inte var intuitiv. För att vi skulle anse att elevens svar var intuitivt så 

skulle eleven endast svara ja eller nej. Det var vi flera tillfällen som eleverna svarade ”ja, kanske” 

eller liknande, direkt efter att frågan ställts. När eleven har svarat på det sättet så har vi lagt det 

under icke-intuitivt.   

5.8 Etiska överväganden 

När man ska göra forskning med andra personer inblandade finns det vissa  etiska aspekter som 

man ska ha i åtanke. Det första man ska tänka på är att meddela den intervjuade om forskningens 

övergripande syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande i undersökningen.  

Intervjupersonen ska även få veta att hon har rätt att avbryta intervjun om hon behöver det 

(vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Forskaren ska få samtycke från personerna som ska delta i 

intervjuerna, speciellt när deltagarna är aktivt deltagande som det kommer förefall i denna 

intervju. I vår studie kommer vi att intervjua barn och då måste vi få medgivande (se bilaga) från 

barnens vårdnadshavare innan barnen får delta i studien (ventenskapsrådet, 2002, s.9). 

Konfidentialitet är något som också bör tänkas på. Det är viktigt att de intervjuade personerna får 

vara anonyma och att utomstående inte ska kunna identifiera personerna det rör sig om 

(vetenskapsrådet, 2002, s. 12). En etisk aspekt som rör nyttjandet av informationen är också 

något man ska i beaktning. Informationen som man får fram i intervjun och som rör denne, ska 

endast användas till denna studie. Informationen ska inte användas till något annat syfte än denna 

studie (vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

 

5.9 Validitet och reliabilitet 

Ordet validitet betyder giltighet eller trovärdighet, vilket är en del av forskningsprojektet där man 

studerar det som är relevant och viktigt i datamaterialet (Dalen, 2007, s. 52). Realitet är en 
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mätmetod som används för att se så att den insamlade datan behandlas noggrant och visar 

korrekthet i det som är undersök, vilket gör studien säker (Eriksson Baranjas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 103). Validitet och realitet är två begrepp som är nära sammankopplade till 

en kvalitativ studie. Då studien bygger på intervjuer där frågorna är formulerade på en teoretisk 

nivå och där genomförandet av intervjuerna är på en personlig nivå har vi varit tvungna att tolka 

informationen och göra en översättning så att det överensstämmer med det teoretiska (Esaiasson 

et al., 2012, s. 57).  
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6. Redovisning och analys 

Här nedan kommer en redovisning och analys av den data som är insamlad till studien. Det material som är 

insamlat under intervjuerna har här sammanställts så att man kan läsa ut ett resultat ur elevernas svar 

6.1 Elevernas förståelse 

För att besvara de två frågeställningarna som berör elevernas förståelse av trianglar fick eleverna 

titta på 16 bilder som föreställde både trianglar och icke-trianglar. Av de 16 bilder eleverna fick se  

visade sju av bilderna exempel på olika trianglar och nio bilder visade andra geometriska symboler 

och figurer som kunde påminna om trianglar, men som inte är trianglar. Här nedan kommer en 

redovisning på hur eleverna svarade.  Eleverna fick svara på frågan om det var en triangel på 

bilden som de fick se.  Eleverna behövde här endast svara ja eller nej utifrån vad de ansåg att det 

var för något på bilden.  Beroende hur eleverna svarade kunde vi avgöra om elevernas förståelse 

var intuitivt eller inte.  Var eleverna osäkra, funderade länge eller på annat sätt visade osäkerhet så 

var elevernas förståelse inte intuitivt. Svarade eleverna däremot ja eller nej på frågan utan någon 

tvekan eller längre betänktetid så räknas förståelsen som intuitivt. I den delen av resultatet som 

behandlar om elevernas förståelse sker intuitivt har det inte kunnat undgås att få in en viss 

bedömning från vår sida om svaret sker intuitivt eller inte. Det är vår egen uppfattning av elevens 

svar som avgör om det skedde intuitivt eller inte. För att försöka få ut det resultatet så har båda 

skribenterna under intervjuerna antecknat direkt vid elevernas svar om vi anser att det är intuitivt 

eller inte. Vi har sedan lyssnat på inspelningarna tillsammans med två utomstående för att se om 

de fick fram samma svar som vi fått.  

Redovisningen utgår från var och en av de 16 bilder eleverna fick se. Under varje bild finns en 

sammanställning av hur eleverna har svarat.  

 

Bild 1               Intuitivt             Icke-intuitivt 

 Exempel      17           12 

 

Icke-               1              5 

 exempel 

 

Den första bilden eleverna fick se visar ett exempel på en triangel. När eleverna fick se denna bild 

så svarande 29 av de 35 eleverna att bilden visar en triangel. För 17 av de eleverna som svarade 

att det var en triangel skedde det även intuitivt. Sex av eleverna ansåg att det inte var en triangel 

på bilden.  
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Bild 2             Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      0            1 

 

Icke-            16            18   

 exempel 

 

34 av de 35 deltagande eleverna svarade att bilden inte visade att det var en triangel och endast en 

elev trodde att det var en triangel.  För 16 av eleverna som svarade att det var en triangel skedde 

det intuitivt och för de övriga 18 var svaren lite mer tveksamt.  

 

Bild 3               Intuitivt             Icke-intuitivt 

         Exempel      35             0 

 
Icke-               0             0   

 exempel 

 

 

Den här triangeln beskrevs av många elever som ”en vanlig triangel”. Det var självklart för alla 

elever att det var en triangel på bilden. Eleven som  

 

 

Bild 4              Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      2           4 

 
           Icke-             17            12 

 exempel 

 

Den fjärde bilden visar en bild som på många sätt liknar en triangel, men som saknar egenskaper 

som gör det till en triangel. Den saknar de kritiska egenskaperna att det ska vara en sluten figur 

och exemplet inte har tre hörn, vilket också det är en kritisk egenskap för trianglar. Eleverna som 

hade koll på att en triangel har tre hörn kunde utesluta denna bild, vissa direkt och andra efter en 

del funderingar. Sex av elever ansåg att det var en triangel och kunde då hänvisa till 

spelinstrumentet triangel.  
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Bild 5              Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      18           10 

 
Icke-         3             4 

 exempel 

 

 

Den femte bilden visade en triangel enligt 28 av barnen, vilket bilden också gjorde. 18 av eleverna 

var väldigt säkra på det. 7 av eleverna ansåg att bilden inte innehöll någon triangel och många av 

eleverna menade det för att sidorna inte var lika långa.  

 

Bild 6              Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      0           0 

 
           Icke-               30           5 

 exempel 

 

Sjätte bilden visade en hexagon och alla elever kunde säga att bilden inte föreställde en triangel 

och nästan alla sa det intuitivt.  

 

Bild 7               Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      24           5 

 
           Icke-               2           4 

 exempel 

 

Denna bild visar en rätvinklig triangel och 24 av eleverna var säkra på det och svarade intuitivt. 

Sex stycken av eleverna tycker inte bilden visar en triangel.  

 

Bild 8              Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      0           7 

 
           Icke-               22           6 

 exempel 

 

 

Bilden visar en figur som påminner mycket om en triangel. En ”triangel med rundade hörn” som 

den kallades av flera elever. Trots att den liknar en triangel så kunde 22 elever omedelbart säga att 
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det inte var en triangel. Sju av eleverna ansåg att det var en triangel och att de rundade hörnen 

inte gjorde något, det var fortfarande en triangel. 

 

Bild 9               Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      0           0 

 
            Icke-               35           0 

 exempel 

 

 

Alla elever svarade intuitivt att det inte var en triangel på bilden och många av eleverna svarade 

att det var en cirkel, oval eller ett ägg.  

 

Bild 10               Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      11           14 

 
           Icke-               4            6 

 exempel 

 

Den bild som visade sig svårast för eleverna och som 25 av 35 elever svarade fel på var bilden 

som påminner om en triangel i många avseenden, men alla tre linjerna är inte räta. Linjen som 

bildar basen är böjd och figuren blir på så sätt inte en triangel. Endast 10 av eleverna svarade att 

det inte var en triangel, och då var det bara fyra av dem som var säkra i sitt svar.  

 

 

Bild 11               Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      0           0 

 
           Icke-               35           0 

 exempel 

 

 

Elevernas förståelse att det inte var en triangel på bilden skedde intuitivt hos alla.   
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Bild 12               Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      28           7 

 
           Icke-               0           0 

 exempel 

 

 

Alla elever namngav den här bilden som en triangel. Det var trots det sju som svarade på så sätt 

att dem inte var helt övertygade om att det var en triangel. Ett fler antal av dessa sju svarade att 

det var en triangel, men att den var upp och ner.  

 

 

Bild 13            Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      0           0 

 
            Icke-               22           13 

 exempel 

 

 

Bilden föreställer en pentagon som har en form som förknippas till en triangel. Alla elever var 

överens om att det inte var en triangel. 13 av eleverna var inte helt säkra på en gång. En del elever 

var tvungna att räkna hörnen och andra funderade ett bra tag över bilden, men alla svarade lika 

till slut.  

 

Bild 14               Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      17           11 

 
            Icke-               3            4 

 exempel 

 

 

Den smala, avlånga triangel skapade problem för 7 av eleverna som inte tyckte att det var en 

triangel eftersom den var så avlång och alla sidor inte var lika långa. 28 elever svarade att det var 

en triangel.  
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Bild 15              Intuitivt             Icke-intuitivt 

  Exempel      1           3 

 
           Icke-               12           19 

 exempel 

 

 

Den ”taggiga triangel” var det endast 12 elever som intuitivt svarade att det inte varen triangel. 19 

elever svarade efter lite funderingar och resonemang att det inte var en triangel till slut. Fyra 

elever valde att bortse från taggarna och såg en triangel.  

 

 

Bild 16              Intuitivt              Icke-intuitivt 

  Exempel      15           11 

 
           Icke-               4             5 

 exempel 

 

 

Hela nio elever tyckte inte den trubbvinkliga triangel skulle benämnas som triangel. För dessa 

elever var den för hoptryckt för att definieras som en triangel. För resterande 26 elever var det ett 

exempel på en triangel.  
 

Av de 16 bilder som eleverna fick se, hur blev fördelningen över vad som var ett exempel av en 

triangel och vad som inte var ett exempel?  

På bilden som visade den liksidiga triangeln kunde eleverna svara intuitivt på att det var en 

triangel. Men bara genom att ”vända” triangel så var det inte lika många som intuitivt svarade att 

det var en triangel. Ännu färre elever svarade intuitivt att de likbenta trianglarna där två sidor blev 

väldigt långa jämfört mot den tredje sidan var en triangel. På den sistnämnda triangeln var det till 

och med ett flertal elever som inte namngav det som en triangel ens. Den var för smal och 

avlång, så det var inte en triangel. Lika så när eleverna fick se en rätvinklig triangel så var det sex 

elever som sa nej på frågan om det var en triangel. För dessa elever så var det endast den liksidiga 

triangeln och eventuellt en likbent triangel där sidorna inte var för olika långa, som var en 

triangel. Eftersom exemplen på de andra trianglarna inte stämde in på deras begreppsbild där de 

tre sidorna skulle vara nästan lika långa, så kunde det inte vara trianglar.  

De objekt som visade andra väl kända geometriska figurer än en triangel var de bilder som en 

stor majoritet av eleverna intuitivt kunde utesluta från begreppet triangel. Den ovala saknar 

tillexempel alla de kritiska egenskaperna som en triangel har och för eleverna var det lätt att säga 

att det inte var en triangel eftersom de hade tillgång till ett annat namn än triangel.  
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De bilder som inte visade exempel på trianglar, men ändå kunde påminna en hel del om 

trianglar var de som intresserade oss mest innan studien. Det fanns fyra bilder som visade bilder 

där figuren ändå ganska tydligt hade känslan av tre-enighet. Det var inte lika många elever som 

intuitivt svarade rätt på de bilderna. ”Triangeln” med rundade hörn hade ändå många av eleverna 

en intuitiv kunskap om. Förståelsen att det ska finnas vinklar fanns hos många av eleverna, även 

om det påpekades av många att den liknade en triangel. Bilden av den öppnade ”triangeln” 

svarade 29 elever att det inte var en triangel, men 12 stycken av dem var inte helt säkra på det. 

”Zig-zag triangeln” var det endast 12 som intuitivt sa att det inte var ett exempel. Här såg 

eleverna de tre tydliga hörnen, men de funderade på om sträckan mellan hörnen kunde se ut som 

den gjorde på bilden. Den fanns på ett sätt det tydliga tre-enigheten för eleverna. Kan det vara så 

att den är så pass lik den prototypiska triangel, med en bas neråt och att sidorna har en känsla av 

att vara lika långa? Endast fyra elever svarade fel på denna, men av dem som svarade rätt så var 

det ingen självklarhet. Den sista ”triangeln” i den grupp som påminde om trianglar var den med 

en böjd sida. Den har både tre tydliga vinklar och påminde väldigt mycket om prototypen av 

trianglar. 25 elever svarade att det var en triangel. De kritiska egenskaper som eleverna oftast 

hänvisade till fanns med på det exemplet. Både tre sidor och tre hörn. Här kom det fram att den 

kritiska egenskapen att linjerna ska vara raka inte är lika prioriterad som andra egenskaper. 

Det man kan se är att sju-åtta elever hade ett väldigt begränsat begrepp för triangeln. Övriga 

27 elevers begrepp var större och de kunde då lättare ta in fler figurer under begreppet triangel. 

För majoriteten av eleverna var det de tre vinklarna som var avgörande om det var ett exempel av 

en triangel eller inte 

 

6.2 Elevernas kommunikation 

För att besvara de andra två frågeställningarna som berör eleverna kommunikation, bad vi 

eleverna att så utförligt som möjligt förklara sina svar. När eleverna hade svarat ja på frågan om 

det var en triangel som bilden visade, fick de förklara varför det var en triangel och likaså förklara 

varför det inte var en triangel när de hade svarat nej. Genom dessa förklaringar fick vi fram vilka 

egenskaper eleverna använde för att beskriva en triangel, men även om de använde triangelns 

egenskaper för att förklara att en figur var en triangel eller inte. I den frågan kunde det även 

utläsas ifall eleverna använde de kritiska egenskaperna för att beskriva objektet. Vi noterade även 

om eleverna kommunicerade på flera sätt än genom samtal. Det sista eleverna fick göra var att 

beskriva en triangel för en påhittad person som inte visste vad en triangel var, detta för att få in 

mer material för hur eleverna kommunicerade sin förståelse. 
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Bild 1.  

När eleverna beskrev den likbenta triangeln fann vi att den kritiska egenskapen som 

användes mest, var att trianglar ska ha tre sidor.  Av de 35 eleverna som deltog 

använde 20 elever sig utav motiveringen att det ser ut som en triangel. Sju av eleverna 

förklarade att det var en triangel genom att visa var de tre hörnen satt. Fyra elever 

använde sig av båda dessa förklaringar. Fyra elever angav att det inte var en triangel då de 

hänvisade till den icke-kritiska egenskapen, att triangelns sidor var olika långa.  

 

Bild 2. 

När denna bild visades använde 24 elever egenskaper som fyra hörn eller fyra sidor som 

finns hos en 4-hörning, för att motivera att det inte var en triangel.  Detta innebär att 

eleverna indirekt förhåller sig till triangels kritiska egenskaper Resterande elever, bortsett 

från den elev som svarade fel, sa att figuren var platt där uppe, och att den därför inte var en 

triangel.  

 

Bild 3. 

32 av eleverna använde sig av antingen den kritiska egenskapen att det är tre sidor eller 

att den har tre hörn för att identifiera figuren som en triangel. Endast tre av dessa 

använde sig av båda egenskaperna för att beskriva triangelns utseende. Två elever hade 

motiveringen att det ser ut som en triangel. En elev använde sig av den icke-kritiska egenskapen 

att alla sidor är lika långa, och därför var det en triangel.  

 

Bild 4. 

När den här bilden visades var det 18 elever som blev osäkra och påpekade att ena 

strecket var för kort på ena sidan. Därför ansågs inte bilden vara en triangel då sidorna 

inte sitter ihop med varandra, vilket är en kritisk egenskap. 5 elever motiverade att bilden innehöll 

två hörn och tre kanter. Här förhåller sig eleverna till en triangels kritiska egenskaper. 6 stycken 

elever anmärkte att bilden liknar en triangel, fast en triangel som inte har tre hörn. De resterande 

eleverna förknippade bilden med spelinstrumentet triangel. 

  

Bild 5. 

20 av eleverna använde sig av antingen den kritiska egenskapen att figuren har 

tre sidor eller att den har tre hörn. 2 av barnen använde sig av båda 

egenskaperna för att förklara triangelns egenskaper. 3 elever var osäkra och 

tyckte att formen på triangeln såg annorlunda ut. Resterande eleverna använde icke kritiska 

egenskaper då de påpekade att om man vänder på bilden så blir det en triangel. 
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Bild 6. 

När denna bild visades räknade 20 av eleverna hörnen och sidorna på figuren. 5 av 

eleverna fokuserade på en triangels kritiska egenskaper då bilden hade fler än tre kanter. 

6 stycken påpekade att den har 6 sidor istället för 3. Resterande elever hade en annan 

förklaring.  

 

Bild 7.  

Här använde 20 av eleverna kritiska egenskaper där 9 av dem anmärkte att bilden 

hade 3 hörn.  11 stycken nämnde att den har 3 sidor. Av de 35 intervjuade eleverna 

var det 2 av dem som använde båda egenskaperna för att förklara hur en triangel ser ut. 12 elever 

använde sig av icke-kritiska egenskaper där 8 av dem tyckte att triangeln var felvänd eller att den 

var upp och ner, där de resterande 3 eleverna motiverade att triangeln har olika långa sidor vilket 

en triangel inte har. Två av eleverna beskrev vad bilden liknade och använde därför ingen av 

triangelns egenskaper vid förklaring.  

 

 

Bild 8.  

När den här bilden visades tvekade 9 av eleverna. Vissa av dem motiverade att 

objektet hade för runda hörn men att det fortfarande såg ut som en triangel. 3 av 

eleverna tyckte att det såg ut som en triangel men att den saknar hörn. 11 elever 

ansåg att det inte hade någon betydelse. Det var 6 eleverna som använde kritiska 

egenskaper vid förklaring då de tyckte att bilden saknade spetsiga hörn för att det ska bilda en 

triangel. Resterande 6 eleverna konstaterade att det saknas en kritisk egenskap som finns hos 

trianglar då objektet inte hade några hörn alls.  

 

Bild 9. 

När den här bilden visades var det 29 elever som sa att det liknar en cirkel. 7 av dem 

svarade att bilden är rund och 5 stycken svarade att den var oval. 10 av elever tyckte att 

objektet inte hade några hörn. Det var 2 elever som använde sig av triangelns kritiska 

egenskaper då de uttryckte att bilden inte hade 3 kanter och att det påminde om ett ägg.  

 

Bild 10.  

17 av eleverna tyckte att bilden föreställde en triangel då objektet hade 3 hörn och 3 

sidor. 10 av 35 eleverna svarade att det inte är någon triangel då ena sidan är böjd. 5 av 

eleverna nämnde sidan som var böjd men beslutade sig för att det var en triangel 

iallafall. 3 av eleverna hade annan förklaring varav en använde kritiska egenskaper för 

att förklara vad bilden borde ha för att det ska vara en triangel.   
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Bild 11. 

När eleverna beskrev denna bild var det 23 stycken som använde sig av kritiska 

egenskaper som finns hos en kvadrat. Eleverna ansåg att bilden har fyra hörn eller fyra 

sidor varav en använde sig av båda egenskaperna vid förklaring. 5 elever använde begreppet 

kvadrat. 4 elever angav att det inte var en triangel då de hänvisade till den kritiska egenskapen att 

sidorna inte är tre. De resterande eleverna använde en annan förklaring. 

 

Bild 12. 

 

När denna bild visades använde 10 elever den kritiska egenskapen att figuren har tre 

hörn. 12 elever räknade högt antalet sidor på triangeln Två av eleverna använde båda 

egenskaperna när de såg bilden. 8 elever använde icke-kritiska egenskaper då de påpekade att 

triangeln var upp och ner. En av dessa elever ansåg att det inte var någon triangel då den var 

felvänd. De andra eleverna framhävde att bilden liknade en glasstrut.  

 

 

Bild 13. 

När den här bilden visades var de många elever som räknade hörnen eller sidorna på 

figuren. 25 av 35 elever svarade efter att ha räknat antalet sidor eller hörn som de fick 

ihop, varav en av dessa räknade både antalet sidor och hörn. 10 eleverna påpekade att 

figuren har två extra streck och är därav inte en triangel, vilket kan ses som en icke-kritisk 

egenskap. En av dessa 10 elever använde en triangels kritiska egenskaper vid resonemanget, då 

eleven påpekade att figuren har 5 hörn istället för 3 och bildar ett hus istället för en triangel.  

 

Bild 14. 

När eleverna fick se bilden på denna triangel så användes de kritiska egenskaperna mest då 

eleverna poängterade att det fanns 3 sidor och 3 hörn. 2 elever ansåg att det var en triangel 

på bilden men nämnde att den hade två lika långa sidor, vilket är en icke kritisk egenskap 

hos trianglar. 28 av 35 elever använde en av dessa kritiska egenskaper när det beskrev 

figuren.  De resterande 7 eleverna ansåg att det inte var någon triangel då den var för smal 

och sidorna var inte lika långa. En av de sju eleverna förknippade bilden med en kon.  

 

Bild 15. 

När denna bild visades var det många av eleverna som hänvisade till en triangels kritiska 

egenskaper när de gav svar. 15 av 35 elever tyckte att den har fler sidor än en vanlig 

triangel. 10 stycken svarade att bilden hade för många hörn jämfört med en triangel. 

En elev svarade att det är en “eldtriangel” och att det inte finns någon form i verkligheten som 

ser ut så, vilket är en icke kritisk egenskap. 3 elever valde att bortse från taggarna och tyckte att 
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bilden var en triangel. De resterande 6 eleverna blev tveksamma på frågan när bilden visades och 

valde därför att svara på vad bilderna påminde om istället.  

 

Bild 16. 

11 av eleverna använde den kritiska egenskapen att figuren har 3 sidor och 9 

stycken räknade antalet hörn.  2 av eleverna nämnde båda egenskaperna hos 

triangeln. En av eleverna svarade att det var en triangel för att den bytte vinkel 3 

gånger. 9 av eleverna blev osäkra när orienteringen hos bilden såg annorlunda ur. 

Eleverna tyckte att bilden liknade en triangel, men påpekade att om man vrider på 

bilden så blir det en triangel, vilket är en icke-kritisk egenskap.  En av dessa 9 elever tyckte att 

sidorna på triangeln var olika långa och var därför inte en triangel. De resterande 3 eleverna hade 

annan förklaring.  

  

När vi tittar närmare på resultatet av elevernas kritiska och icke kritiska egenskaper kan vi överlag 

se att när en bild på en liksidig triangel visades var det många elever som använde begrepp som 

kant, sida, och hörn i sin förklaring. Här ser vi att eleverna ofta blandar ihop kant med sida, 

notera att kant och sida är olika saker hos tredimensionella figurer. Vi lade märke till att större 

delen av eleverna räknade antingen sidorna eller hörnen på figurer som de fick se. Ett fåtal av 

eleverna räknade både hörnen och sidorna på objekten.  

När vi tittar närmare på utfallet bilder som visar trianglar, kan vi se att på fyra av sju bilder var 

det en eller flera elever som påpekade att bilden var tvungen att vridas eller vändas på för att det 

ska vara en triangel.  

När bilderna 4, 7, 9, 12, 13, 14 och 15 visades blev eleverna först väldigt tveksamma på vad de 

skulle säga då det med stor sannolikhet inte hade mött sådana figurer tidigare, vilket gjorde det 

svårt för barnen att hitta ord som beskriv figurerna. Istället för att eleverna räknade antalet sidor 

eller hörn på objektet så relaterade eleverna till vad bilden påminner om. Här ser vi att barnen 

använde tidigare kunskaper och erfarenheter för att sätta ord och knyta an till något föremål som 

känns igen.  

Alla intervjuade elever fick som sista uppgift rita två valfria trianglar på ett vitt papper. 

Majoriteten av eleverna ritade två likadana trianglar fast i olika storlekar och med basen nedåt. 

Det var bara 3 av 35 elever som ritade andra typer av trianglar vilket tyder på att dessa elever har 

kommit längre och befinner sig på en annan nivå och kan tänka, resonera samt urskilja en 

triangels egenskaper. Vi kan se i resultatet att eleverna befinner sig på olika nivåer vilket lärarna 

måste ta stor hänsyn till så att alla elever får samma möjlighet att utvecklas.  

Ordet triangel visar sig ha många olika betydelser för eleverna som blev intervjuade. För en del 

barn var det bara den liksidiga triangeln där sidorna är lika långa som var en triangel. Detta ansågs 

vara den fastställande norm hos trianglar, medan bilder på rätvinkliga, likbenta och oregelbundna 

trianglar inte ansågs vara det. Vid bild 8 och 10 var det ett fåtal elever som ansåg att det var en 
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triangel fast det inte var det. Här kunde dessa elever bortse från vissa egenskaper hos figuren då 

vissa egenskaper hos en triangels fanns med men inte alla. 

 

6.3 Elevernas förståelse och kommunikation  

Vi har valt att studera kopplingen mellan elevernas förståelse och hur de väljer att kommunicera 

med hjälp av kritiska och icke-kritiska egenskaper.  

Vi kunde inte få ut ett samband att det är de som svarar intuitivt rätt som också är de som 

använder sig av kritiska egenskaper för att förklara. Den grupp av eleverna som svarade intuitivt 

rätt använde kritiska egenskaper till stor del vid sitt resonemang, men det gjorde också de som 

inte svarade intuitivt. Oavsett om eleverna svarade intuitivt rätt eller inte, så använde sig de elever 

som svarade rätt av två kritiska egenskaper hos triangeln. Eleverna som svarade rätt hänvisade till 

en triangels tre sidor och tre hörn. Vissa av eleverna använde sig av tre sidor, andra använde sig 

av tre hörn och några få av båda egenskaperna vid förklaring. Vid de bilder som visade trianglar 

som inte hade en horisontell linje som bas, var det flera elever som inte var intuitivt säkra på att 

det var en triangel på grund av att triangel inte hade en tydlig bas. Alla elever som funderade på 

dessa bilder namngav exemplen som trianglar, men blev osäkra på grund av hur triangeln var 

vänd.  Eleverna fick totalt se 7 bilder som visade ett exempel av en triangel. Av 35 elever var det 

från 26 till 35 elever som namngav dessa bilder som exempel. Av de elever som svarade rätt var 

det aldrig mindre än 20 elever som använde triangelns kritiska egenskaper som resonemang.  

När det gäller bilder som visade andra geometriska former än triangel kunde alla elever 

utesluta dem från ett exempel av triangeln. Vi visade eleverna en hexagon, en ellips och en 

kvadrat. Alla elever svarade intuitivt att kvadraten och ellipsen inte var en triangel. Majoriteten av 

eleverna namngav bilderna, eller använde kritiska egenskaper för just den geometriska formen. På 

dessa bilder hänvisade även flera elever (4 respektive 15 stycken) direkt tillbaka till de kritiska 

egenskaperna för en triangel för att utesluta dessa från begreppet triangel. När Exemplet av 

hexagon visades så var sju elever inte intuitivt säkra på deras kunskap. Ingen av eleverna kunde 

namnge figuren. Hela 20 stycken räknade sidorna och uteslöt figuren som en triangel eftersom 

den har sex sidor eller sex hörn. Elva elever använde sig av de kritiska egenskaperna hos en 

triangel för att förklara varför det inte var en triangel, som att det inte var tre sidor eller tre hörn. 

Det man kan se är att även fast det är kända geometriska figurer väljer flera elever, framförallt vid 

ellipsen och hexagonen, att använda triangelns egenskaper vid sitt resonemang.  

Oavsett om en elev använder sig av de kritiska egenskaperna fyra sidor, som en kvadrat har, 

när hon fick se en bild av en kvadrat så förhåller hon sig indirekt till de kritiska egenskaperna hos 

triangeln. Eleven är då medveten om vilka kritiska egenskaper som triangel har och eftersom 

kvadraten har fyra sidor, och inte tre som det borde vara om det är en triangel, är exemplet inte 

en triangel. Så även när eleverna inte direkt pratar om de kritiska egenskaperna hos triangeln, så 

finns kunskapen där. 
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Det är mellan fem och sju elever som har en begränsad begreppsbild av vad en triangel är. 

Dessa elever kommunicerar sin kunskap med hjälp av icke-kritiska egenskaper som finns hos 

vissa trianglar. Deras resonemang för att vissa exempel av trianglar inte skulle vara trianglar var 

att det var olika långa sidor. Dessa elever hade en väldigt tydlig bild på vad en triangel var och för 

dem var tre, näst intill lika långa sidor, en kritisk egenskap. Hos dessa elever var det kanske tydligt 

att de hade en prototypbild av en triangel, i form av en liksidig triangel. Alla bilder de fick se 

jämförde de mot den liksidiga triangeln. Det ska dock påpekas då att alla de eleverna kunde 

utesluta alla bilder som var icke-exempel av trianglar, förutom den som hade en böjd sida. De 

kritiska egenskaperna för en triangel var för dessa elever tre sidor, tre hörn, sluten figur och 

nästan lika långa sidor.  

Eleverna fick sex bilder på figurer som liknar triangel på något sätt. På fyra av dessa var det 

triangelns kritiska egenskaper som stod i fokus för deras resonemang. För bild nummer 2 (se 

figur 2) så blev det resonemanget fyra hörn eller sidor det dominerande. På bild 2 var det fler 

elever som gjorde kopplingar till fyrhörningen än till tringel. Av dem som inte intuitivt sa att det 

inte var en triangel så såg de ändå formen av en triangel, men den var platt där uppe. Majoriteten 

av dem som intuitivt var säkra, hänvisade endast till de fyra sidorna eller hörnen. 

För bild nummer 13, ett exempel av en pentagon, använde sig eleverna också av en 

indirekt kunskap om triangel. Alla elever uteslöt den här bilden från begreppet triangel, 

och motiveringen var att den hade fem hörn och sidor. Här använde sig ändå tio elever 

sig av triangelns egenskaper för att förklara. Det gjorde de genom att säga att det 

fanns två extra streck på bilden. Fem streck minus det två extra, blir som på 

triangel, tre streck.  

På den bild som visade den taggiga ”triangeln” hänvisade 25 av eleverna till att 

den har för många sidor eller hörn jämfört med en triangel. Även på bilden som visade en 

”triangel” med rundade hörn använde sig eleverna sig av den kritiska egenskapen tre hörn. 

Eleverna som svarade rätt på den bilden förklarade sig genom att säga att triangel saknade hörn. 

En bild visade en ”triangel” där det fanns en glapp, figuren var alltså inte sluten. Här visade 

eleverna sin kunskap om att en triangel måste vara sluten. 18 av eleverna som svarar rätt förklarar 

att sidorna inte sitter ihop. Fem elever nämner även att det finns tre streck, men bara två hörn 

och det blir inte en triangel.  

Den enda bilden där fler elever svarade fel jämfört med de som svarade rätt var ”tringeln” 

med en böjd sida. Alla elever som svarade fel använde sig av triangelns kritiska egenskaper med 

tre sidor eller tre hörn, men glömde den kritiska egenskapen att strecken ska vara raka. De tio 

elever som svara rätt på bilden använde sig dock av den egenskapen då deras motivering var att 

en sida var böjd. Det svarade alla tio elever, oavsett om kunskapen var intuitiv eller inte.  

Det man kan se i studien är att när eleverna svarar rätt på det bilder som är trianglar är det tre 

sidor och tre hörn som är de dominerade förklaringarna. Inte till någon av bilderna som visar 

trianglar använder sig eleverna av de andra kritiska egenskaperna, att den ska vara sluten och att 

Figur två: 
Bild 2 
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sidorna ska vara raka. Att en triangel ska vara sluten visade de genom förklaring till den 

”triangeln” som inte var helt sluten. Fast alla elever inte svarade rätt, så använde alla den 

egenskapen när de skulle förklara hur en triangel såg ut och när de ritade trianglar. Endast någon 

enstaka elev använde sig av ordet sluten vid förklaringen, men indirekt använde alla det. Genom 

deras förklaringar så förstod man att den skulle vara sluten och varje bild eleverna visade, var en 

sluten triangel. Förståelsen att triangel ska vara sluten fanns hos eleverna, men kunskapen visades 

inte när eleverna fick se bilder på trianglar. Den kom dock fram när det tydligt inte var en sluten 

figur på bilden. Den kritiska egenskapen att sidorna ska vara raka är det endast tio elever som är 

medvetna om. Inga elever använde sig av att rita en böjd sida när de ritade trianglar och ingen 

skulle förklara vad en triangel är genom att använda sig av en böjd sida. Men när de såg bilden 

framför sig där det var en ”triangel” som inte var rak, så visade 25 av eleverna att de inte visste att 

linjerna måste vara raka.  

När eleverna fick se andra figurer som de kände igen, lämnade många av eleverna triangeln 

och pratade mer om den figur de såg. Då visades deras kunskap om trianglar på ett mer indirekt 

sätt. Man ser att ju mer de känner igen figuren som något annat, så lämnar de triangels kunskaper 

och pratar istället om den visade figurens egenskaper. Om eleverna svarade intuitiv eller inte, 

hade ingen betydelse på hur de kommunicerade sin kunskap. 
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7. Diskussion 

I det här kapitlet kopplar vi tillbaka till den tidigare forskningen och vad vår studie bidrar med och vilka tankar 

som väcktes. Det hela avslutas med förslag på vidare forskning 

 

7.1 Diskussion 

En del av studien var att undersöka vad eleverna definierade som trianglar. Tsamir, Tirosh och 

Levenson (2008) tar upp ett prototypiskt synsätt på begreppsbildning. Med det menas att det 

finns en prototyp, ett typexempel, av hur en triangel ser ut. Under intervjuerna med eleverna  

framkommer det en tydlig bild på att eleverna ser den liksidiga triangeln som en prototyp för 

begreppet. När eleverna fick se bilder på en liksidig triangel, så kunde alla koppla ihop figuren 

med begreppet triangel. Genom att använda sig av prototyper vid begreppsbildning får man med 

de kritiska egenskaperna som triangeln har, men det är viktigt att komma ihåg att protyperna 

också innehåller icke-kritiska egenskaper (Tsamir, Tirosh och Levenson, 2008, sid. 84).  När vissa 

icke-kritiska egenskaper för triangeln förekommer ofta och eleverna får en prototyp för vad en 

triangel är med hjälp av dessa icke-kritiska egenskaper, så kan det ställa till det för eleverna. 

Eleverna kan då få uppfattningen att de icke-kritiska egenskaperna hos prototypen är kritiska 

egenskaper, och i och med det nödvändiga för att det ska vara en triangel (Kellogg, R. 1980).).  

Ett sådant fall kan det vara med några elever i denna studie. Det är fem elever som endast 

kopplar begreppet triangel till den liksidiga triangeln. Ett antal till elever såg inte en triangel med 

en väldigt trubbig vinkel som en triangel. Deras argument var att den var för platt eller att den var 

ihoptryckt. Mellan fem och sju elever hade en triangel med någorlunda lika långa sidor som vad 

de ansåg var en triangel. De kunde inte se de mer avlånga trianglarna som trianglar, eftersom de 

ansåg att en kritisk egenskap hos triangel var att alla sidor borde vara rätt så jämnlånga. Eftersom 

dessa elever hade en så tydlig bild på en prototyp av en triangel, så hade de inga problem med att 

utesluta de bilder som visade på figurer som påminner om trianglar, men som inte var ett 

exempel på en triangel. Prototyper av begrepp gör att begreppet kan bli väldigt begränsat och 

specificerat, så att det utesluter figurer som är trianglar. Det ger även eleverna typexempel för 

dem att luta sig tillbaka mot för att utesluta figurer från begreppet trianglar (Tsamir, Tirosh och 

Levenson, 2008, sid. 82).  

Det som vi fick fram i denna studie var också att när eleverna skulle förklara vad en triangel är 

och när de skulle rita trianglar var det den liksidiga och den likbenta triangeln som var 

dominerande. Alla elever ritade minst en triangel med nästan lika långa sidor och en horisontell 

bas. Nästan alla elever ritade enbart det och några få ritade lite mer avlånga trianglar och några 

där det inte var en horisontell bas neråt. Det blev tydligt vilken triangel som eleverna syftar på när 
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de beskrev tringlar. Den bilden av trianglar eleverna försöker ge oss när de förklarade var en bild 

av en liksidig triangel.  

Vi kan se att eleverna befinner sig på nivå ett och två i Van Hieiles modell då eleverna har lärt 

sig vissa termer och kan känna igen en bild på en liksidig eller likbent triangel. Alla kunde koppla 

ihop dessa trianglar med begreppet triangel. När eleverna sedan skulle rita två valfria trianglar lade 

vi märke till att nästan alla bilder var liksidiga eller likbenta vilket visar att eleverna inte har 

kommit längre i Van-Heiles trappa, då de inte förstår innebörden eller sambandet mellan trianglar 

(Emanuelsson, Johansson, Ryding, 1992. S. 28-30).     

Eleverna förklarade de trianglar som för dem var de vanligaste trianglarna och som de kanske 

var mest säkra på. När eleverna fick en mer öppen fråga där de skulle beskriva en triangel och när 

de skulle rita trianglar uppfattas deras begreppsförståelse av triangel mindre. Men för de flesta 

eleverna, mellan 28-30 stycken av eleverna, visade de en större begreppsförståelse när de tittade 

på bilderna vi visade och svarade på de frågor vi ställde till bilderna. Kan det vara så för att 

eleverna inte brukar prata och använda språket för att visa sin kunskap? Det kan vara så att 

eleverna fortfarande behöver det konkreta bildstödet för att förståelsen ska bli fullstädning.  

Det framgår tydligt att de 28-30 av eleverna som deltog och hade ett lite vidare begrepp av 

triangel, använde sig av triangelns tre sidor eller tre hörn för att styrka sina antaganden. De andra 

två kritiska egenskaperna användes inte i närheten på samma sätt som tre sidor och tre hörn 

gjorde. Det kan vara något som lärare kan ta fasta på. Fokus ligger på att det ska vara tre linjer 

men inte på att de tre linjerna ska vara raka. Att figuren måste vara sluten var ganska självklart för 

eleverna, men de använde sig inte av den kunskapen när de förklarade hur en triangel såg ut. Den 

kritiska egenskapen som eleverna inte verkar vara medvetna om är att sidorna ska vara raka. Det 

är något som man kanske ska försöka tänka på när man lär ut egenskaper hos geometriska 

former. Vilka är de geometriska formernas kritiska egenskaper? Har mina elever koll på vad som 

är ett måste och vilka egenskaper som bara finns med hos vissa varianter av formen? Det gäller 

att ta nästa steg från att kunna prototypen av triangeln till att få ett större och mer utvecklad 

förståelse för begreppet triangel, så man inte fastnar vid att tro att en triangel måste ha lika långa 

sidor.  

Det är viktigt att kommunicera och diskutera inom alla ämnen, även matematik. Genom att 

lyssna när eleverna pratar om sina kunskaper blir vi mer medvetna om vilken kunskap eleverna 

har. Att kommunicera synliggör lärandet och kunskaperna på ett användbart sätt.  När eleverna 

kommunicerar kan vi ta vara på vilka kritiska och icke-kritiska egenskaper eleverna använder sig 

av i sina formuleringar.  
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7.1 Vidare forskning 

Att studera hur lärare lär ut geometri i skolorna. Vi upplevde att den likbenta och liksidiga 

triangeln är den som eleverna hänvisar till när de ska förklara och prata om trianglar. Det skulle 

vara av intresse att studera om det är de sorterna av trianglar som lärare använder sig mest av i sin 

undervisning. Likaså skulle det vara intressant att studera hur olika matematikböcker presenterar 

variationer på trianglar. Är det så att eleverna får möjligheten i skolan att vidga sitt begrepp av 

trianglar redan i de yngre åldrarna eller är det där de lär sig prototypen av trianglar? 

Det som också fick oss att höja lite på ögonbrynen var att det fanns en stor variation hos 

eleverna gällande vilka begrepp de använde för att förklara trianglar. Begrepp som sida, hörn, 

kant, vinkel, och spets användes flitigt av eleverna, men med lite olika innebörd. En studie kring 

det matematiska språket som används inom geometrin är något som man skulle kunna forska 

vidare på.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Material till intervju 

Intervju med elever 

 
1. Är detta en triangel? (16 bilder på exempel och icke-exempel) 

Ja/ Nej – Varför är det en triangel? Varför är det inte en triangel?  

 
2. Kan du rita några tringlar på detta papper till mig? 

 
3. Om du förklara för någon vad en triangel är, hur skulle du förklara det? 

 

Svarsformulär 

 

 

Är det här en 

triangel? 

 

 

Elevens svar 

Ja/nej 

Intuitiv eller ej 

 

 

Förklaring till varför 

eleven anser det 

 

 

Hur eleven beter sig 

(kroppsspråk m.m) 

1    

2 

 

 

   

3    

4    

Och så vidare med 16 kolumner totalt. 
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Bilderna eleverna fick se 
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Bilaga 2 – Information föräldrar 

Information om en studie av hur elever förstår och kommunicerar kring geometriska 

figurer 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Denna studies syfte är att se hur elever i årskurs tre förstår och kommunicerar kring 

geometriska begrepp. Studien går till störst del ut på att eleven kommer att få se bilder på 

geometriska figurer och sedan förklara för oss vad det är dem ser. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua ert barn. Vi kommer att samla in 

data genom att intervjua ert barn under skoltid och denna intervju tar mellan 5-10 minuter. Vi 

kommer använda en diktafon för att kunna lyssna på det ert barn sagt under intervjun i 

efterhand. 

 

Datainsamlingen kommer att ske den ____. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer 

och seminarier) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är Ni positiv till att ditt barn deltar i denna studie? Prata med ditt barn om detta och fråga 

om barnet är villigt att delta. Om ni är positiva till deltagande undertecknas den medföljande 

blanketten om medgivande och lämnas till klassläraren innan den ____. Om ni har ytterligare 

frågor angående studien går det bra att kontakta oss. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Vi hoppas ni är intresserade av att låta ert barn delta och hjälpa hos att få fram material till 

vårat examensarbete. 

Tack på förhand! 

 

 

Uppsala den _______ 
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Bilaga 3 – Sammanställning elevsvar 

Exempel på sammanställning av inspelat samtal   S= Säker O=osäker 

 

Intervju 11 – 9 år 

1. Aaa S 

För den har tre hörn och tre kanter 

2. Nej S 

För fyra hörn och fyra kanter 

3. Ja S 

För den har tre hörn och tre kanter 

4. Ja S 

För den har tre kanter och tre hörn 

5. Ja S 

Trekanter och tre hörn 

6. Ja S 

Tre kanter och tre hörn 

7. Nej S 

För väldigt många hörn och kanter 

8. Ja S 

Tre hörn och tre anter 

9. Nej S 

Sex hörn och hmm sex kanter 

10.  Nej S 

 Fler kanter och fler hörn 

11.  Nej S 

Inga hörn och de är en oval 

12.  Nej S 

För den har inte tre hörn 

13.  Ja S 

Tre hörn och tre kanter 

14.  Njae, nej. O 

Den har ju tre hörn, men den har inte tre raka kanter 

15.  Nej S 

Fyra hörn och fyra kanter 

16.  Nej S 

För den har inga spetsiga hörn 
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Sammanställning hur eleven svarade på de 16 bilder den fick se 

 

 

 

  Intuitivt  Icke-intuitivt 

 

 

Exempel  7  0 

 

 

 

Icke-  8  1 

Exempel 

 

 

 

 

 

 

 

 


