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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att undersöka elevers förståelse och uppfattning av matematiska 

begrepp och undersöka vilka aspekter av begreppen som eleverna eventuellt missförstår. 

Eleverna får i studien ge uttryck för sin förståelse för de utvalda geometriska begreppen på 

olika sätt. Då studien antar ett sociokulturellt perspektiv behandlar den delvis också resultaten 

i hänsyn till kommunikationens påverkan av förståelsen. 

Studien utfördes dels genom ett matematiskt test som eleverna fick svara på, men även genom 

semistrukturerade intervjuer med samma elever. Dessutom genomfördes en semistrukturerad 

intervju med elevernas klasslärare som, under tiden för studien, undervisade dem i matematik. 

Eleverna fick chansen att på flera olika sätt visa sin förståelse för de utvalda geometriska 

begreppen. Vidare fick de möjlighet att sitta och samtala om sina svar under intervjuerna, 

samt förklara dem med ord, något som de verkade uppskatta.  

En analys genomfördes baserad på svaren från det matematiska testet samt informationen som 

framkom under samtalen. I denna studie framkom det att eleverna uttryckte sig på en högre 

nivå när de fick möjlighet att visa sin kunskap och förståelse muntligt, än skriftligt. Eleverna 

som deltog i studien ansågs, efter det matematiska testet och intervjuerna, ha åtminstone 

grundläggande förståelse för majoriteten av begreppen. Studien diskuterar även olika faktorer 

som eventuellt påverkar språkutvecklingen i skolan. 

 

Nyckelord: geometriska begrepp, kommunikativt lärande, sociokulturellt perspektiv. 
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1 Inledning 
 

Genom hela min skolgång har jag alltid uppskattat matematik. Jag är intresserad av matematik 

på grund av logiken som förekommer där. Många av mina lärare i låg- och mellanstadiet var 

väldigt noggranna med att alla elever förstod vad som stod i matematikböckerna eller på 

arbetsbladen. Vi gick igenom många begrepp, uttryck, symboler och tecken, vissa som var 

svårare togs upp flera gånger.  

 

När jag började högstadiet och då bytte skola var det väldigt stora skillnader mellan oss 

elever, beroende på vilken skola man kom från. Jag hade många kamrater som inte alls 

förstod uppgifterna vi fick. Deras lärare hade under deras tidigare skolgång använt mer 

vardagligt språk när de arbetat med matematik. Det var väldigt personalfattigt på min 

högstadieskola och många av lärarna var väldigt stressade. De verkade inte förstå varför vissa 

elever var så duktiga på räknetalen men hade så stora problem med lästalen. Det är nu i 

efterhand då jag studerat på lärarprogrammet som jag förstått att det är möjligt att de lärare 

som förenklat för sina elever kanske egentligen försvårat för dem. I det långa loppet lönar det 

sig att lära sig det matematiska språket och begrepp från grunden.  

 

Min avsikt med den här studien är inte att peka några dömande fingrar mot någon pedagog 

eller verksamhet där det förekommer förenklat språk i matematikundervisningen. Min avsikt 

är att belysa vikten av att som pedagog använda sig av ett rikt och nyanserat språk. Speciellt 

gäller detta i ämnen där det förekommer begrepp och uttryck som är specifika för ämnet, men 

även i andra sammanhang. Därför är min förhoppning att studien ska medverka till att lärare 

tar fler medvetna beslut för hur språket kan användas i klassrummen under 

matematikundervisningen.  

 

Jag har under min lärarutbildning kommit i kontakt med många bra läromedel som kan 

användas i undervisningen och jag har läst olika teorier kring hur elever bäst lär sig 

matematik. Men det som påverkat min uppfattning kring matematikundervisning mest har 

varit under mina praktikperioder. Där har jag sett många duktiga lärare använda olika metoder 

och läromedel och alla elever har ändå verkat utvecklat sina kunskaper.  
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Det som också har varit tydligt under de här perioderna är att eleverna verkar uppskatta att 

lösa uppgifter som kräver att eleverna samarbetar, eller får använda flera olika kunskaper. 

Uppgifter som skulle kunna betecknas som problemlösningsuppgifter.  

 

Ändå jobbar många elever i lågstadiet självständigt i sina läroböcker under stora delar av 

matematiklektionerna. I läroböckerna förekommer en del problemlösningsuppgifter, men 

majoriteten av uppgifterna har jag ansett vara kognitivt enkla uppgifter som är utformade för 

att hjälpa elever automatisera någon viss matematisk kunskap.  
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2 Bakgrund 
 

Matematikämnet är mer än bara tal och formler för hur man räknar ut dessa tal. Det finns 

mängder med begrepp och ord som i vissa fall betyder något helt annat i det vardagliga 

språket. Om en elev har problem med läsningen eller språket, kan det vara svårt för den 

eleven att utvecklas på ett effektivt sätt inom matematiken. Om denne elev dessutom jobbar 

självständigt med lästal och problemlösningar, kan det bli ännu svårare för eleven att förstå 

begreppen som tas upp. Som lärare är det viktigt att förstå att matematiken inte bör vara ett 

ämne helt isolerat från andra ämnen, speciellt i de lägre årskurserna. Om elever undervisas i 

lässtrategier i matematikämnet så förbättras läsförståelsen. (Myndigheten för Skolutveckling, 

2008). 

 

I kursplanen för matematik i grundskolan står det under rubriken syfte, att: 

 

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet” (Skolverket, 

2011, s.62). 

 

Eleverna måste ges möjligheter till att förstå begrepp och formuleringar, likväl som att de 

måste ha en god läsförståelse innan de har en rimlig chans att förstå vad som frågas efter i 

vissa uppgifter. I många läromedel idag finns det bilder och det används färger till olika delar 

med syftet att förtydliga uppgifterna, men det kanske inte räcker alla gånger. 

 

Då många ord inom matematiken förekommer i det vardagliga språket kan detta förvirra vissa 

elever. Begreppet rymmer handlar i matematiken om volymen i en kropp, medan det i 

vardagligt språk också kan betyda att någon flyr från något. Vidare har volym och kropp andra 

betydelser bortom matematikens värld. Följaktligen kan språket framträda något förbryllande 

för en del elever. 

 

Det har framkommit i den internationella undersökningen PISA, som genomfördes 2012, att 

15-åriga svenska elevers matematiska kunskaper har försämrats med 16 poäng jämfört med 

resultaten från 2009 och hela 31 poäng från resultaten från 2003 (Skolverket, 2012, s.10). 
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År 2003 var svenska elevers resultat på matematikdelen av testet bättre än OECD-

genomsnittet, men då försämringen av resultaten är den största uppmätta bland alla deltagande 

länder ligger svenska elevers resultat nu under OECD-genomsnittet (Skolverket, 2012, s.10). 

Detta är alarmerande och det behöver ske en förändring.  
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3 Litteraturöversikt 
 

I följande avsnitt presenteras den litteratur som ligger till grund för denna studie. 

 

3.1 Det matematiska språket 
Schleppegrell (2010, s.74) skriver att det förr antogs att matematikämnet var mindre beroende 

av språkliga kunskaper än andra ämnen i skolan, men den synen har ändrats. Det har 

framkommit att ha språkliga färdigheter är lika viktigt i matematik som i vilket annat 

skolämne som helst (Schleppegrell, 2010, s.74). Matematikämnet har ett språk som ibland kan 

vara abstrakt och ta tid att tillägna sig. Det händer att talspråk blandas med bildspråk, 

symboler, grafer och diagram. Språket innehåller dessutom ämnesspecifika begrepp som 

ibland kan ha en annan betydelse. Suggate m.fl. (2010, s.85) menar att det kan vara 

problematiskt att blanda vardagsspråket med det matematiska språket. Författarna tar upp 

exemplet om likhetstecknet. Det är inte ovanligt att 2+3=5 utläses som; ”två adderat med tre 

blir fem”. Detta betyder att addition är en aktiv händelse (Suggate m fl., 2010, s.84-85). Det 

författarna menar är att likhetstecknet bör förklaras, eller rättare sagt utläsas, som följande; 

”samma sak som” eller ” är lika med”. Det kan därför vara viktigt att lärare är medvetna om 

hur de använder språket för att elever ska slippa missuppfattningar eller lära sig ett inkorrekt 

språk. 

 

Bergqvist och Österholm (2014) ser på matematik och dess språk som ”att matematiken har 

eller använder sig av flera språk” (Bergqvist & Österholm, 2014, s. 1). Dessa är enligt 

författarna olika uttrycksformer; symbolspråket, det naturliga språket (språket som talas i 

landet) och bildspråket (diagram och tabeller). Författarna menar att det är viktigt att elever 

lär sig en korrekt terminologi i syfte att kunna kommunicera med andra, men också för att 

underlätta deras egen matematiska utveckling. Bergqvist & Österholm (2014) skriver likt 

Suggate m.fl. (2010) om nackdelar med att använda likhetstecknet i form av en del i en 

process. Eleverna riskerar att få svårt i senare skolgång när de till exempel ska räkna ut 

ekvationer då likhetstecknet oftast inte går att använda som en del i en process (Bergqvist & 

Österholm, 2014, s. 2-3). Det är bättre att behandla olika fenomen inom matematiken som ett 

objekt då det ger upphov till att kunna undervisa om mer komplexa fenomen och händelser 

(Bergqvist & Österholm, 2014, s. 2-3). 
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Till skillnad från Suggate m.fl. (2010) menar Bergqvist & Österholm (2014) att tonvikten för 

undervisningen av språkbruket bör handla meningsskapande av större sammanhang än på att 

förklara för eleverna att de ska säga ”samma sak som” eller ”är lika med” då likhetstecknet 

ska utläsas. 

 

Elever måste lära sig att arbeta med alla olika delar av språket samtidigt, då flera delar kan 

finnas i en och samma uppgift (Schleppegrell, 2010, s.74-75). Myndigheten för 

skolutveckling (2008) menar att det är inte enbart svenskaläraren som ska se till att eleverna 

utvecklar ett riktigt språk. Det ansvaret bör vila på alla lärares axlar. Speciellt då olika ämnen 

har olika språkliga dimensioner. När en elev inte förstår vad som frågas efter så är det svårt 

för denne att ge ett bra svar, men problemen är inte slut där. Elevens självkänsla kan också 

sänkas och förmågan att klara av matematik kan försämras då det kan finnas en ovilja att 

svara fel som kan påverka elever. (Myndigheten för Skolutveckling, 2008, s.8). 

 

3.2 Begreppsförståelse och ordförråd 
Schleppegrell (2010) talar om det engelska uttrycket ”register”, vilket fritt översatt till 

svenska kan betyda ordförråd. Många kanske tänker att det matematiska ordförrådet är en 

samling ord och fraser som är exklusiva för matematikämnet, så är dock inte fallet. 

Schleppegrell menar att det handlar inte bara om att kunna orden och förstå deras betydelse, 

eleverna måste även förstå hur och i vilka olika kombinationer orden samt fraserna kan 

användas. De måste även förstå vilken funktion de har i sammanhanget (Schleppegrell, 2010, 

s.78-79). 

 

Enligt Andreas Ryve (2006) så har en elev god begreppsförståelse om eleven kan se 

sammanhangen mellan olika matematiska idéer och procedurer. Det Ryve menar är att elever 

som kan använda begrepp i varierande sammanhang eller kan lösa ett problem på flera olika 

sätt har kommit en lång väg i sin utveckling. Om en elev har god begreppsförståelse behöver 

eleven inte heller kunna så mycket utantill utan ser hur olika delar av matematiken hänger 

ihop (Ryve, 2006, s.8). Det kan ibland vara svårt för elever att inse att de jobbar med samma 

begrepp eller problem, men i en annorlunda form (Emanuelson, 1995, s.2). Därför menar 

Emanuelsson att det är fördelaktigt för elever om deras lärare ägnar tid till att tydliggöra 

begrepp, idéer eller problem och att dessa samtalas om ofta och ingående (Emanuelsson, 

1995, s.2-3). 
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Om en elev löser en uppgift där denne får stöd i kontexten i form av till exempel en faktaruta 

eller bild, så blir uppgiften oftast enklare för eleven att lösa då den språkliga delen inte blir 

lika krävande. Då slipper eleven dessutom lägga energi och tid som kan gå åt till att bara 

försöka förstå uppgiften (Myndigheten för Skolutveckling, 2008, s.13). Att belysa denna 

koppling mellan läsförståelse, språket och matematiken är därför central för att elever ska 

kunna utveckla sina kunskaper inom både matematikämnet och svenskämnet. Elever gynnas 

alltså av att prata, skriva och höra matematiska begrepp och uttryck så mycket som möjligt. 

Lärare bör heller inte förenkla eller undvika matematiska texter som innehåller olika begrepp 

eller symboler (Myndigheten för Skolutveckling, 2008, s.11).  

 

3.3 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är det sociokulturella perspektivet. 

Det var L. S. Vygotskij som lade grunden för vad som kallas det sociokulturella perspektivet 

(Forssell, 2005). Det Vygotskij skrev och forskade mycket kring var hur samspelet mellan 

människor, och då framförallt språket, påverkar komplexa färdigheter, som hur människor lär 

sig kommunicera, minnas, lösa problem och förstå sig själva eller andra (Forssell, 2005, 

s.117). Människan skiljer sig från många andra varelser genom användningen av redskap. Det 

sociokulturella perspektivet skiljer på fysiska och psykologiska redskap. Det förstnämnda, 

fysiska redskap, är sådant som är tillverkat av människan, exempelvis; papper, pennor, datorer 

och mätinstrument etc. Det sistnämnda, psykologiska redskap, är sådant som används för att 

kommunicera med eller för att tänka mer effektivt, exempelvis; alfabetet, siffersystemet och 

formler etc. (Forssell, 2005, s.118-119). Språket är ett viktigt psykologiskt redskap som har 

flera funktioner; det riktas mot andra under kommunikation, det fungerar som en länk mellan 

kommunikation och tänkande, och det fungerar som ett redskap för tänkande (Forssell, 2005, 

s.119). 

  

Enligt Schleppegrell (2010, s.86-87), är det viktigt att läraren försöker förstå vad eleverna 

menar, även om de använder fel ord eller begrepp. Om så är fallet är det viktigt att läraren 

vidare försöker förbättra elevernas förmåga att uttrycka sig med matematiska termer. Detta är 

att likna med Vygotskijs idéer om att lärare bör lägga undervisningen i den proximala 

utvecklingszonen, som är det abstrakta avståndet mellan det eleven klarar av självständigt, och 

det eleven klarar med hjälp av stöd från en mer kompetent person (Forssell, 2005, s.122-123). 
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Samtidigt får det inte bli för svårt eller abstrakt så eleverna inte kan ta till sig undervisningen 

(Forssell, 2005, s.126). Det är en kritisk punkt som kan vara svår att nå som lärare. Speciellt 

eftersom elever ofta ligger på olika kunskapsnivåer i olika ämnen. 
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4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers förståelse för vanligt förekommande 

geometriska begrepp, samt vad eleverna eventuellt missförstår kring begreppen.  

 

Utifrån ovanstående syfte formulerades följande frågeställningar: 

 

 Vilken förståelse visar eleverna för följande geometriska begrepp; triangel, rektangel, 

månghörning, kvadrat och cirkel? 

 

 Vilka aspekter i de olika geometriska begreppen; triangel, rektangel, månghörning, 

kvadrat och cirkel, missförstår eleverna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
  

5 Metod 
 

Nedanstående avsnitt ämnar förklara studiens tillvägagångssätt och dess innehåll. I avsnittet 

presenteras urval, val av datainsamlingsmetoder, genomförande, undersökningens validitet 

samt undersökningens reliabilitet. Faktorer som tagits till hänsyn gällande deltagarna i 

undersökningen beskrivs under rubrik 5.6 etiska överväganden. 

 

5.1 Urval 
Studien genomfördes på en skola belägen nära stadskärnan i en mellansvensk stad. För att 

uppnå ett så pass representativt urval som möjligt valdes en kommunal skola. Skolan som 

valdes utgår inte från någon speciell pedagogisk inriktning som till exempel en Montessori 

skola. Därmed bör det finnas goda chanser för ett brett urval av elever. En annan bidragande 

faktor till val av skola var det faktum att skolan innehar ett rykte om att vara en skola med hög 

pedagogisk kvalitet.  

 

Eleverna som deltog gick vid tidpunkten för studien i årskurs 3. Anledningen till att en 

årskurs 3 valdes var för att begreppen som användes i studien är något som alla elever enligt 

den gällande läroplanen, LGR11, ska inneha kunskap om i slutet av det tredje skolåret. Vidare 

anses förutsättningarna för att uppnå innehållsrika svar samt resonemang i både det 

matematiska testet och de semistrukturerade intervjuerna vara bättre i en årskurs 3 än i de 

yngre årskurserna. Äldre årskurser var aldrig aktuellt för studien och dess innehåll.  

 

I den här studien är urvalets storlek främst baserat på möjligheten till att på djupet studera 

elevernas förståelse för de geometriska begreppen. Således valdes totalt fem elever ut till att 

genomföra det matematiska testet samt delta i de semistrukturerade intervjuerna. Var femte 

elev på klasslistan valdes ut för studien vilket därmed var ett slumpmässigt urval. För att 

uppnå studiens syfte med tillhörande frågeställningar var det av största vikt att alla elever i 

den specifika klassen hade lika stor chans att bli valda, vilket motiverar det genomförda 

slumpmässiga urvalet.  

 

En semistrukturerad intervju genomfördes med elevernas klasslärare som undervisar dem i 

matematikämnet. Motivet bakom detta var för att få en tydligare bild av samt förståelse för 

varför eleverna innehar vissa kunskaper men saknar andra. 
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Följaktligen var det av betydelse att skaffa sig en uppfattning om hur klassläraren förstår de 

utvalda begreppen, vilket i sin tur kan ha påverkat elevernas undervisning.  

 

De geometriska begreppen till det matematiska testet valdes utifrån vilka begrepp som finns i 

det centrala innehållet i kursplanen för matematik för årskurs 1-3. Där uttrycks det att elever 

ska utveckla sin kunskap kring dessa begrepp (Skolverket, 2011, s.63). Av de begrepp som 

presenteras i det centrala innehållet valdes fem begrepp, som enligt författarens erfarenheter 

är vanligt förekommande i geometriundervisning i lågstadiet. Dessa är följande; triangel, 

rektangel, månghörning, kvadrat och cirkel. 

 

5.2 Val av datainsamlingsmetoder 
Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. En kvalitativ metod går djupare i 

analysen än en kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1991, s.86), och passar således bättre för 

att analysera elevernas förståelse av de geometriska begreppen och även synliggöra vilka 

aspekter i begreppen som eleverna missuppfattar, vilket var syftet med den här studien.  

 

I en kvalitativ metod bör forskaren eftersträva att få rikligt med information från få 

undersökningsenheter för att uppnå en kvalitativ variation (Holme & Solvang, 1991, s.86). 

Detta har efterföljts då det enbart valdes ut fem elever till att delta i det matematiska testet. 

Dessa elever har förklarat de utvalda geometriska begreppen både muntligt och skriftligt på 

varierande sätt, vilket gav studien rikligt med material att analysera och studera. Dessutom var 

antalet geometriska begrepp begränsat för att eleverna skulle ha tillräckligt med tid och energi 

för att svara utförligt, men även för att ge studien ett djupare fokus.  

 

Utöver det matematiska testet genomfördes semistrukturerade intervjuer med de utvalda 

eleverna och deras klasslärare. Semistrukturerade intervjuer är ett flexibelt sätt att intervjua 

där öppna frågor ställs utan fasta svarsalternativ, vilket är det mest gynnsamma sättet för en 

kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1991, s.86).   
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För att få en översikt av den kvalitativa metoden samt hur den skiljer sig från den kvantitativa 

metoden användes tabellen nedan. Den visar således hur de båda metoderna förhåller sig till 

varandra.  

 

Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder 

1. Precision: forskaren eftersträvar en 

maximalt god avspegling av den 

kvantitativa variationen. 

2. Ringa information om många 

undersökningsenheter; går på bredden. 

3. Systematiska och strukturerade 

observationer, t ex enkät med fasta 

svarsalternativ. 

4. Man intresserar sig för det gemensamma, 

det genomsnittliga eller representativa. 

5. Avstånd till det levande: insamlingen av 

information sker under betingelser som 

skiljer sig från den verklighet man vill 

undersöka. 

6. Man intresserar sig för åtskilda variabler. 

7. Beskrivning och förklaring 

8. Åskådare eller manipulator: forskaren 

iakttar fenomenet utifrån och strävar efter 

en roll som observatör. Variationen för 

variabler kan manipuleras fram. 

9. Jag-det-relation mellan forskaren och den 

undersökte. 

1. Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa 

möjliga återgivning av den kvalitativa 

variationen. 

2. Riklig information om få 

undersökningsenheter; går på djupet. 

3. Osystematiska och ostrukturerade 

observationer, t ex djupintervju eller 

intervjumall utan fasta frågor eller 

svarsalternativ. 

4. Man intresserar sig för det säregna, det unika 

eller det eventuellt avvikande. 

5. Närhet till det levande: insamlingen av 

information sker under betingelser som ligger 

nära den verklighet man vill undersöka. 

6. Man intresserar sig för sammanhang och 

strukturer. 

7. Beskrivning och förståelse. 

8. Deltagare eller aktör: forskaren observerar 

fenomenet inifrån. Han vet om att han påverkar 

resultaten genom det faktum att han är 

närvarande. Han kan även deltaga som aktör. 

9. Jag-du-relation mellan forskaren och den 

undersökte. 

Tabell 1. En översiktlig jämförelse mellan kvantitativ & kvalitativ metod. Anpassad efter 

Holme & Solvang (1991, s.86). 
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Avsikten med att genomföra både det matematiska testet samt de semistrukturerade 

intervjuerna var att eleverna då skulle få möjlighet att visa sin förståelse på ett varierande sätt 

också för att tydliggöra vad som eventuellt missförstås av eleverna. Därmed blir analysen i 

högre grad kvalitativ och variationen på svaren kan ge en djupare bild av respondenternas 

förståelse.  

 

5.2.1 Matematiskt test 
Det matematiska testet (se Bilaga 1) utformades enkelt i den meningen att bilder och 

irrelevant text saknas, samt att eleverna fick stor plats att svara på. Den enkla utformningen 

motiveras av att eleverna inte skulle känna sig begränsade i sina svar. De geometriska 

begreppen som fanns med på det matematiska testet var följande; triangel, rektangel, 

månghörning, kvadrat och cirkel. På det matematiska testet ombads eleverna att förklara de 

olika begreppen på så många sätt som möjligt (se Bilaga 1).  

 

De geometriska begreppen som testet innehöll valdes utifrån vad elever i årskurs 3 ska inneha 

kunskap om enligt kursmålen i matematik (LGR11, s.63). En annan bidragande faktor till 

varför de specifika begreppen valdes ut var för att det är allmänt känt att de är vanligt 

förekommande i skolan, och därför ansågs chansen vara större att svaren skulle vara av stor 

variation, och på så sätt kunna bidra till en rättvisare bild av elevernas förståelse.  

 

Svaren som kom från det matematiska testet användes också som underlag för de 

semistrukturerade intervjuerna med eleverna och deras klasslärare. 

 

5.2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna i den här studien genomfördes på ett semistrukturerat vis. Med en 

semistrukturerad intervju menas att intervjun inte innehåller förutbestämda frågor utan utgår 

från en intervjuguide, vilket är en lista över teman eller övergripande frågor som ska beröras 

under intervjun (Bryman & Bell, 2013, s.475). En semistrukturerad intervju liknar därmed 

mer ett samtal än en klassisk intervju då frågorna som ställs kan framkomma i själva 

situationen, de ska även vara öppna för att svaren ska föra intervjun framåt med hjälp av 

följdfrågor (Bryman & Bell, 2013, s.475). Det är också viktigt att både intervjun och 

intervjuguiden är flexibel eftersom det är avgörande att frågorna gör det möjligt att få en så 

pass rättvis bild av respondenternas verklighet och förståelse som möjligt (Bryman & Bell, 

2013, s.482).  
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Intervjuerna i den här studien utgick från det matematiska testet eleverna gjorde, en 

intervjuguide (se bilaga 3) och en del allmänt om ämnet geometri. För att få fram elevernas 

förståelse för de geometriska begreppen ställdes samma öppna frågor som på det matematiska 

testet, men här fick eleverna muntligt redogöra för sin kunskap. Följande öppna frågor ställdes 

i alla intervjuer med eleverna; Kan du förklara begreppet triangel? Kan du förklara begreppet 

rektangel? Kan du förklara begreppet kvadrat? Kan du förklara begreppet månghörning? Kan 

du förklara begreppet cirkel?  

 

Den semistrukturerade intervjun med klassläraren (se bilaga 5 för intervjuguide) fokuserade 

mer på hur dennes förståelse för de geometriska begreppen skulle kunna påverka elevernas 

kunskap. Följande öppna frågor ställdes: Hur skulle du förklara alla de geometriska 

begreppen? Vid vilka tillfällen talar ni om de utvalda geometriska begreppen? Hur ofta skulle 

du uppskatta att ni för en dialog i klassrummet kring vad begreppen betyder?  

 

Till alla öppna frågor, både elevernas och klasslärarens, ställdes följdfrågor för att få fram mer 

information ur eleverna samt klassläraren om deras förståelse för varje begrepp. Dessutom 

behövdes följdfrågor för att kunna tydliggöra vilka aspekter i de geometriska begreppen 

eleverna eventuellt missförstår. Följdfrågornas utformning var beroende av respondenternas 

svar på de ursprungliga frågorna vilket resulterade i en variation bland följdfrågorna som kom 

spontant i situationen. 

 

5.3 Genomförande 
Eleverna som deltog i studien blev informerade av deras klasslärare, att några elever skulle få 

delta i en studie där de skulle få svara på ett test, och ha en efterföljande intervju. Klassläraren 

hade fått detta i uppdrag av studiens författare. De fick veta vad som skulle undersökas, i 

vilket syfte och av vem. De informerades att medverkan i studien var frivillig och även hur 

undersökningen skulle gå till i stora drag. Medgivelselappen (se Bilaga 5) lämnades ut till 

eleverna för att deras målsman skulle ge sin tillåtelse för elevens deltagande i studien. 

 

Studien genomfördes således dagen därpå varpå det matematiska testet visades upp under en 

gemensam genomgång för de utvalda eleverna och vad som förväntades av dem beskrevs. 

Efter genomgången fick eleverna ställa frågor om testet eller om något annat de ville fråga 

om. Därefter uppmanades de att svara på varje geometriskt begrepp på varierande sätt. 
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Med varierande sätt menas här att de blev uppmanade att förklara de olika begreppen dels 

med ord, men även med att rita figurer eller på vilket annat sätt de kunde, skriftligt.  

 

Eleverna fick en halvtimme till att svara på det matematiska testet. De fick använda 

blyertspennor, linjaler och suddgummi. Eleverna svarade på det matematiska testet samtidigt, 

men individuellt och fick således inte prata med varandra under tiden. Eleverna befann sig 

under testet i ett mindre rum som ligger i anslutning till deras klassrum. Rummet var vid 

tillfället för studien försiktigt inrett med kala väggar och några bord med tillhörande stolar. 

 

Efter att alla elever var klara med det matematiska testet genomfördes de semistrukturerade 

intervjuerna. Intervjuerna hölls också i det mindre rummet och varade i ungefär 30 minuter 

per elev. De semistrukturerade intervjuerna var även dem individuella men skillnaden från det 

matematiska testet var att det enbart befann sig en elev i rummet åt gången, för att de inte 

skulle bli påverkade av varandra i sina svar. Då eleverna var klara genomfördes den 

semistrukturerade intervjun med klassläraren som även den tog ungefär 30 minuter. Alla 

intervjuer spelades in på en smarttelefon.    

 

I efterhand när alla intervjuer var genomförda transkriberades materialet. Intervjuerna 

lyssnades igenom två gånger för att säkerställa att allting blev korrekt och att allt hördes 

tydligt. Då det framkom en del information under intervjuerna som inte ansågs relevant för 

studien var det av största vikt att sortera ut den information som var betydelsefull. Med 

betydelsefull menas det som på något sätt stack ut ur mängden. Till exempel förklaringar som 

ansetts särskilda, uttalanden som visar på en sammanhängande förståelse av begrepp mm.  

Informationen skrevs ner och delades upp utifrån de geometriska begreppen. Vidare 

fungerade det transkriberade materialet tillsammans med svaren från det matematiska testet 

som grund för studiens analys. Allt material som framkom under det matematiska testet samt 

de semistrukturerade intervjuerna behandlades med försiktighet för att bevara respondenternas 

anonymitet. 

 

5.4 Studiens validitet 
Validitet handlar, i en kvalitativ studie, om studien svarar på det som är utsatt att undersöka 

(Postholm, 2005, s.170). Det också viktigt att forskaren är medveten om vilka faktorer som 

kan ha påverkat studien och därmed förhåller sig kritiskt till sin egen undersökning 

(Postholm, 2005, s.170- 171).  
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Rönnberg och Rönnberg (2001) menar att utformningen på en uppgift kan påverka hur väl en 

elev svarar. Om uppgiften är i en främmande kontext kan den vara svårare att lösa (Rönnberg 

& Rönnberg, 2001, s.55-56). Situationen med det matematiska testet och intervjuerna var en 

främmande kontext för eleverna av flera anledningar: 

 

 De blev avbrutna i den vardagliga rutinen av ett besök vilket kan ändra stämningen 

och kanske koncentration samt fokus hos eleverna 

 De utförde uppgifter som möjligen är annorlunda utformade än de är vana vid 

 De gavs minimalt med hjälp för att lösa uppgifterna på det matematiska testet 

 De fick chansen att i efterhand förklara sina svar muntligt 

 

Ovanstående faktorer har troligen påverkat vissa av svaren eleverna gav. Det är också möjligt 

att eleverna inte ansåg skrivuppgiften vara relevant eller givande. Att en elev uppfattar en 

uppgift som irrelevant eller icke givande kan påverka deras svar (Rönnberg & Rönnberg, 

2001, s.56). Utöver ovanstående har även följande frågor tagits till hänsyn; Vilka 

förväntningar har konstruktören av testet på respondenternas tidigare kunskaper? Vilka 

förväntningar har den som intervjuar på respondenterna och deras svar? Upplever 

respondenterna några förväntningar på det matematiska testet eller intervjuerna? 

 

Trots den ovanliga situationen för eleverna anser författaren av den här studien att svaren från 

testet och intervjuerna i den här studien motsvarar elevernas förståelse på ett förhållandevis 

korrekt sätt eftersom de fick gott om tid att skriva sina svar på det matematiska testet, och de 

fick möjlighet att förtydliga samt ändra sina svar i efterhand, under intervjuerna, om de 

önskade. 

 

5.5 Studiens reliabilitet 
Postholm (2005) presenterar ett dilemma gällande reliabilitet i kvalitativa undersökningar; För 

att nå hög reliabilitet i en undersökning bör resultaten vara så generella som möjligt. Därför är 

det till fördel för forskaren att ha så många deltagande i undersökningen som möjligt, för att 

kunna sammanställa en pålitlig statistik. Men detta går emot logiken i en kvalitativ studie som 

den här är, eftersom det istället är till fördel att få så varierad och bred bild som möjligt av ett 

fåtal undersökningsenheter (Postholm, 2005, s.169). 
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Stor omtanke har lagts för att undersökningen ska vara så transparent som möjligt för läsaren. 

I en kvalitativ metod spelar forskaren stor roll för studien och dess trovärdighet (Postholm, 

2005, s.127). Postholm (2005) menar vidare att forskaren bör redovisa sina erfarenheter och 

upplevelser i ämnet även vilka förutsättningar forskaren har inför undersökningen (Postholm, 

2005, s.127). Det förklaras i det första kapitlet Inledning vilka erfarenheter och upplevelser 

författaren av den här studien har i ämnet. Det som studien slutligen visar i analysen och 

resultatet får läsaren avgöra om hen håller med om eller inte. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet presenterar i sin artikel ”Regler och Riklinjer” fyra huvudkrav som finns 

inom det grundläggande individskyddskravet för deltagare i undersökningar. Dessa är 

följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Det grundläggande individskyddskravet innebär att de individer som är involverade i en 

forskningsstudie har ett skydd mot fysiskt och psykisk skada. (Vetenskapsrådet, 2002, s.5-6). 

Nedan presenteras de fyra huvudkraven i korthet med kommentarer om hur den här studien 

lever upp till dessa innan, under och efter undersökningen. 

 

5.6.1 Informationskravet 
Forskaren har ansvar för att informera de som deltar i undersökningen om vad deras uppgift 

kommer att vara i undersökningen, samt att även förklara villkoren för deltagandet. 

Undersökningsdeltagarna har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen och ska vara 

upplysta om att undersökningen är frivillig. Forskaren har ansvar att ange syftet med 

undersökningen och en beskrivning av den ska ges. (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

Detta krav hanterades genom att eleverna fick veta om att de skulle få ta del av en 

undersökning en tid innan den ägde rum. Som nämnt tidigare så förklarades även 

undersökningens tillvägagångssätt ordentligt för eleverna. De fick även ställa frågor om de 

ansåg något vara oklart. Eleverna fick dessutom avbryta sin medverkan när de helst ville. 

 

5.6.2 Samtyckeskravet 
Undersökningsdeltagarnas samtycke måste inhämtas av forskaren. I vissa fall bör även 

samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Deltagarna bestämmer själva hur länge och under 

vilka villkor de deltar i undersökningen. De får också avbryta sin medverkan när de vill utan 

att detta medför negativa konsekvenser för dem. Deltagarna får inte utsättas för påtryckningar 

eller obefogad påverkan. (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-10). 
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Elevernas föräldrar blev tillfrågade om deras barn fick delta i undersökningen, eller inte, via 

ett brev. Eleverna fick också själva bestämma om de ville delta undersökningen. De 

tillfrågades dagen innan undersökningstillfället och även innan genomgången av det 

matematiska testet om de önskade avstå från att delta. 

 

5.6.3 Konfidentialitetskravet 
Personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter. Finns det känsliga uppgifter om någon deltagare ska de inte kunna 

identifieras av utomstående och utomstående ska inte kunna hämta de känsliga uppgifter som 

finns. (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Studien var totalt anonym och den enda informationen 

som framkom gällande elevernas person var vilken ungefärlig ålder de har och vilken typ av 

skola de går på. 

 

5.6.4 Nyttjandekravet 
Uppgifter om undersökningsdeltagarna ska inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller för andra syften utanför den vetenskapliga sektorn. Personuppgifter får inte användas 

som skäl för beslut eller åtgärder som kan påverka deltagaren. (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

Inga uppgifter om elevernas person har antecknats i denna studie och därmed kan inga 

uppgifter användas i de syften som nyttjandekravet beskriver. 
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6 Resultat och analys 
 

I nedanstående avsnitt kommer de, för studien, intressanta förklaringar som lämnats av 

eleverna till de geometriska begreppen att lyftas fram och närmare analyseras, för att kunna 

klarlägga vilken förståelse eleven visar för de geometriska begreppen och dessutom vilka 

aspekter i de geometriska begreppen som eleverna eventuellt missförstår. En sammanställning 

av elevernas skriftliga svar på det matematiska testet har skapats och går att läsa i bilaga 2. 

Betydande delar av dialogerna presenteras också för att läsaren ska följa resonemangen i 

analysen. För att dialogerna ska vara enkla att förstå skrivs författaren av den här studien med 

förkortningen F och eleverna som E följt av numret de fick på testet. Elev 1 blir alltså E1, elev 

2 blir E2, osv. Klassläraren förkortas KL.  

 

Eleverna förklarade de geometriska begreppen skriftligt genom följande; rita figuren, ge 

exempel från verkligheten och/eller formulera definitioner med egna ord. Då några av 

eleverna i undersökningen hade bekymmer med att förklara, samt i några fall verkade ha 

missförstått vissa aspekter av begreppet månghörning, kommer analysen att fokusera på detta 

begrepp.  

 

6.1 Triangel och rektangel 
Alla utom elev 5 valde att som första steg i testet att förklara både triangel och rektangel 

genom att rita figurer. Det är ett effektivt sätt att förklara då eleven visar att hen vet hur den 

geometriska formen kan se ut. Därefter skiljer sig elevernas förklaringar på testet åt. Elev 1, 

elev 2 och elev 4 försöker definiera vad som är specifikt med de geometriska begreppen 

genom att beskriva hur många sidor och/eller hörn figuren ska ha för att vara just den figuren. 

Elev 4 har utöver detta också jämfört triangeln med rektangeln vilket kan betyda att eleven 

har tillräcklig kunskap om begreppen för att kunna sätta in dem i ett större sammanhang. Elev 

5 gav exempel från sin verklighet för att förklara begreppen vilket också elev 2 gjorde. De kan 

alltså se kopplingen mellan ett abstrakt matematiskt begrepp och något konkret i deras närhet. 

 

Det kan tolkas utifrån de matematiska testen att eleverna har varierad kunskap och förståelse 

för begreppen då deras förklaringar skiljer sig åt. Men då eleverna får möjligheten att förklara 

begreppen muntligt verkar deras kunskap och förståelse större och dessutom mer jämbördig. 

Elev 3 som svarade förhållandevis tunt på testet gav däremot djupare muntliga förklaringar.  
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F: Kan du säga något mer om Triangel, förutom det du skrivit på testet? 

 

E3: Den har tre sidor, asså som pilspetsar [eleven ritar en triangel i luften].  Eller 

en pyramid typ, fattar du vad jag menar? 

 

F: Jag tror det. Så en pyramid är en triangel? 

 

E3: Men nej [eleven suckar]. Asså om du ser pyramiden från sidan och den är 

typ platt. Men inte på andra sidan, bakom, liksom där det sticker ut. 

 

Här visar elev 3 att hen förstår att en triangel är en tvådimensionell figur och förklarar 

begreppet genom att jämföra det med olika exempel från verkligheten. Eleven jämför också 

triangel med sin tredimensionella motsvarighet pyramid. Under samtalen kring de två 

begreppen verkade samtliga elever ha en stor förståelse för dem.  

 

Vid intervjun med elev 1, tecknades en liksidigtriangel ned, med sin spets pekande nedåt, på 

ett i övigt tomt papper. Detta presenterades för eleven. Vid frågan om hur eleven skulle 

beskriva figuren tvekade hen ett tag. 

 

 F: Vad är det som har ritats på det här pappret? 

 

[Eleven tittar frågande på pappret] 

  

E1: En trek. Eller ja menar, triangel. Men som är upp och ner. Den står på 

huvudet, hehe. 

 

Något som majoriteten av eleverna hade gemensamt var att trianglarna de ritat på sina test var 

alla med basen nedåt. Det är vanligt att en triangel ritas med en sida horisontalt. Detta var 

alltså något som eleverna i den här studien visade klara tecken på. 
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Det var ingen av eleverna som verkade ha missförstått någon aspekt i begreppen. Det var 

dock några elever som använde ord som trekant och fyrkant istället för triangel och rektangel. 

Men eleverna tycktes inte visa på något som kan ses som någon missförståelse för de 

geometriska formernas egenskaper, definitioner eller andra aspekter av själva begreppen.  

 

6.2 Månghörning 
Månghörning var ett begrepp på det matematiska testet som elev 3 och elev 5 inte förklarade 

skriftligt. Eftersom de övriga begreppen generellt används oftare i klassrummet kan det bero 

på att eleverna inte har hört talas om begreppet och därför inte har förmågan att svara. Elever 

behöver få använda och komma i kontakt med begrepp ofta för att kunna använda och 

förklara dem. Faktumet att begreppet månghörning erbjuder ledtrådar om vad det betyder i 

själva namnet förstod eleverna 3 och 5 först vid samtalen kring begreppet. 

 

F: Hur skulle du förklara begreppet Månghörning? 

 

E3: Jag vet inte. Typ en med många hörn eller? 

 

F: Ja det är ett sätt att beskriva eller förklara det. Men.. 

 

[eleven avbryter författaren]  

 

E3: Asså det är sån form det fattar jag ju för det är alla andra ord på pappret. 

Men hur många hörn har den [eleven pekar på begreppet månghörning på sitt 

test] då? 

 

F: Ordet, eller jag menar begreppet, är ett samlingsnamn för flera olika 

geometriska former. 

 

 

E3: Jaha, ungefär som innebandy, fotboll, bandy och så. Men de är idrotter. Så 

trekanter, trianglar, fyrkanter och femkanter är månghörningar. 
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Under intervjun med elev 3 säger hen att hen inte vet vad en månghörning är. Därefter säger 

eleven att det borde vara en figur med många hörn. Så elev 3 verkar ändå ha en god förståelse 

för begreppet. Det som eleven inte riktigt förstått är att det också tjänar som ett samlingsnamn 

för flera olika sorters geometriska figurer. 

 

Elev 3 får dock i stunden syn på det abstrakta sammanhanget och hierarkin mellan de olika 

begreppen och jämför detta med något hen har kunskap kring. Eleven applicerar alltså redan 

tillägnad kunskap på ny information. Detta gör eleven med hjälp av en mer kompetent person, 

vilket kan tolkas som att kunskapen låg i elevens proximala utvecklingszon. 

 

Elev 2 har suddat delar av sitt svar i testet. Men kommentaren elev 2 skrev bidrar till att 

förklaringen kan tolkas som att eleven ändå har en idé om vad begreppet betyder. I intervjun 

med elev 2 frågades varför eleven suddat delar av sin förklaring vid begreppet månghörning. 

 

E2: Jag vet inte hur den ska se ut. Asså hur många. [elever ritar streck i luften 

med hela handen] Jag ville inte svara fel så ja suddade. Men jag vet typ vad det 

är. 

 

F: Du skrev ju något här. [pekar på uppgiften] Kan du förklara vad du menar? 

 

E2: Asså jag vet inte. Typ att den har många sidor.  

 

Eleven svarade att hen var osäker på hur många hörn och sidor som minst krävdes för att det 

skulle vara en månghörning, men förstod ändå att det var en geometrisk form vilken har sidor 

och hörn. Det som eleven inte riktigt förstått är att begreppet inte är en enskild bestämd 

geometrisk figur utan ett samlingsnamn för flera geometriska former, i likhet med Elev 3. Det 

berodde på ovillighet att svara fel som eleven i det här fallet valde att sudda sin ritade figur.  
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Under lärarintervjun fick jag reda på att hen ytterst sällan använt begreppet månghörning. 

Klassläraren förklarade att när hen talade om olika månghörningar kategoriserades de inte 

under det begreppet mer än vid ett fåtal gånger. Här bekräftar klassläraren vikten av att 

använda sig av många olika begrepp och att göra det ofta, vilket gynnar för elevernas 

kunskapsutveckling. 

 

 F: Vid vilka tillfällen talar ni om de utvalda geometriska begreppen? 

 

KL: Månghörning har jag sällan använt. Resten kommer på tal ganska ofta, eller 

i alla fall under mattelektionerna. 

 

F: Hur ofta har du använt begreppet månghörning skulle du uppskatta? 

 

KL: Jag vet inte riktigt. [Klassläraren tänker några sekunder] En handfull gånger 

kanske, men då har jag nog inte gått in på djupet vad begreppet betyder faktiskt. 

 

Klassläraren hade alltså talat om månghörningar, men vid deras respektive specifika namn 

mycket mer frekvent och därför kan eleverna ha skaffat sig större förståelse för dessa. 

 

6.3 Cirkel 
Eleverna gav bra förklaringar på begreppet cirkel. Det kan vara svårt att förklara cirkel för 

någon annan utan att ge något visuellt exempel, men en elev förklarade på följande vis; 

 

 F: Hur skulle man kunna göra en cirkel? 

  

E4: Det finns ju sån här grej eller sak som man sätter fast en penna i och sen 

snurrar så ritar man en cirkel. [Eleven menar troligen en passare] 

  

 F: Ja precis. Om du inte får använda en sån då? 

 

E4: Om man tar ett snöre och knyter fast en penna i ena änden, sen tar man typ 

en spik och sätter ner i marken. Sen tar du pennan och går runt spiken och snöret 

är spänt hela tiden. Då kan man liksom gå i en cirkel. 
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Utan att använda de exakta orden har eleven förklarat begreppet cirkel likvärdigt med en 

definition av begreppet som lyder: 

 

 ”Cirkeln är en plan sluten kurva, en kroklinje vars alla punkter har samma 

avstånd till en given punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt. En rät linje, 

dragen från medelpunkten till en punkt på cirkeln, kallas radie. Även längden av 

en sådan sträcka kallas radie”  

((http://matmin.kevius.com/index.php.) hämtad 14/04-15) 

 

Snöret i elevens förklaring är cirkelns radie. Så eleven har god förståelse för begreppet. Hen 

använder sig av sina egna ord och ett vardagsspråk för att förklara begreppet. 

 

I likhet med triangel och rektangel så är det svårt att hitta tecken på att någon elev har 

missuppfattat någon aspekt av det geometriska begreppet cirkel. Det enda som framkom 

vilket skulle kunna tolkas som en missförståelse var elev 2 som på sitt matematiska test skrev 

boll som en förklaring till cirkel. Vid intervjun fasthöll elev 2 att en boll var en cirkel men 

utvecklade förklaringen; 

  

 F: Hur menar du att en boll är en cirkel? 

  

E2: Asså det är ju liksom massor med cirklar runt, runt, runt och liksom det 

täcker upp hela vägen runt. [Eleven håller händerna som om hen håller ett 

osynligt klot och snurrar händerna runt klotet] 

 

F: Det finns ju ett annat begrepp som.. 

 

[Eleven avbryter författaren] 

 

E2: Jaja! Klot eller hur? [Författaren nickar] Jag visste att du menade klot. Men 

det är ju typ samma sak liksom. Om den inte är 3D. Okej, det är väl skillnad. 

Men du fattar vad jag menar? Om man tar ett foto av en boll då. 

 

 

 

http://matmin.kevius.com/geometri.php#plan
http://matmin.kevius.com/geometri.php#kurva
http://matmin.kevius.com/geometri.php#linje
http://matmin.kevius.com/geometri.php#punkt
http://matmin.kevius.com/geometri.php#streacka
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Först verkar det som elev 2 likställer de geometriska begreppen klot och cirkel. Därefter 

verkar eleven ändå visa att hen förstår att klot är ett annat begrepp än cirkel och använder 

snarare begreppet klot som en jämförelse mellan begreppen istället för en likställning av dem. 

Hade det inte ställts följdfrågor i det här fallet hade det kunnat tolkas som om att eleven 

missförstått någon aspekt i begreppet cirkel. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Många av de geometriska begreppen förklarades på ett varierat och funktionellt sätt. Även om 

svaren på samma begrepp skiljer sig åt mellan eleverna, har elev 1, elev 2 och elev 4 svarat 

eller förklarat så pass tydligt och varierat att de tre eleverna bedöms ha god förståelse för 

samtliga begreppen enligt författaren.  

 

Samtliga elever gav förslag på var de geometriska formerna kan hittas i vardagen, vilka 

egenskaper formerna har eller på annat sätt förklarat begreppen i tillräcklig utsträckning för 

att anse att eleverna har åtminstone grundläggande kunskaper för alla begrepp förutom 

begreppet månghörning som eleverna hade svårast för att förklara. De elever som missförstod 

begreppet visade en gemensam tendens, de tänkte på månghörning som en specifik 

geometrisk figur istället för ett samlingsnamn för flera olika geometriska figurer. 

 

Ett blankt svar på testet skulle kunna tolkas som ett tecken på att eleven inte förstår begreppet. 

Det behöver inte vara fallet, vilket intervjuerna bevisade. När eleverna fick chansen att 

förklara sig muntligt kunde samtliga elever förklara de geometriska begreppen på fler sätt och 

mer utvecklat. Eleverna bevisade dessutom något som berörts tidigare; de begrepp som 

används regelbundet i undervisningen förstår eleverna bättre än de begrepp som används mer 

sällan. 

 

Det finns möjlighet att eleverna inte funnit skrivuppgiften relevant eller givande och därför 

inte ansträngt sig lika väl som de kanske gjort om uppgiften sett annorlunda ut. Oavsett 

anledning så är det tydligt att eleverna i studien har lättare för att visa sin förståelse för 

begreppen muntligt än skriftligt. 
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7 Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer studien att diskuteras utifrån olika perspektiv. 

 

Som framkommit fanns det ett begrepp som några av de deltagande eleverna inte helt förstod 

eller har missförstått på något vis. Vilka anledningar som ligger till grund för detta varierar 

med största sannolikhet mellan eleverna.  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) presenterar flera olika matematikdidaktiker som alla 

rekommenderar att elever får jobba med matematikjournaler eller loggböcker. Eleverna får en 

chans att reflektera över vad de egentligen lärt sig om de får skriva om det och därigenom 

bearbeta information på ett effektivare sätt (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s.74). 

 

Detta är ett sätt att få elever att fortsätta utveckla sitt språk och sin begreppsförståelse i 

matematik men även andra ämnen. Att låta eleverna jobba med matematik i grupper är något 

som också kan utveckla språket. Eleverna kan då bearbeta begrepp, symboler eller annat 

tillsammans. Grupparbeten kan vara bra, speciellt för elever som har svårt för att uttrycka sig 

skriftligt då de har möjlighet att kommunicera sin kunskap muntligt istället. Eleverna i den här 

studien har genom intervjuerna efter testet bevisat att det är möjligt att ha kunskap om något 

även om kunskapen sedan kan vara svår att uttrycka i skrift. 

 

Att analysera någons förståelse är komplext då det handlar om att tolka. Som vid alla 

tolkningar finns det risk för misstolkningar. Studien reserverar sig för att det kan ha skett 

misstolkningar av vad eleverna menat skriftligt såväl som muntligt. Om det förekommit 

någon misstolkning kan det bero på förutfattade meningar, ovana att intervjua eller att 

frågorna som ställts har formulerats på ett sätt som gjort att eleverna eller läraren inte 

uppfattat de på det sätt som det var menat.  

 

I skolans fall kan en misstolkning vara avgörande för hur läraren planerar vidare lektioner. 

Det kan finnas fall där eleven verkar ha förstått det som läraren gått igenom, men egentligen 

har missuppfattat. Tvärtom kan också läraren tro att eleverna behöver lära sig mer kring vissa 

delar av ett ämne och då ödslar mer tid än eleverna egentligen behöver. 
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Därför är författaren av den här studien övertygad om att det är viktigt att som lärare planera 

tid till att samtala med sina elever både i grupp och enskilt. Då kan läraren få en chans att 

skapa sig en bättre bild över elevernas förståelse. Bevisligen kan en elev ibland visa sina 

kunskaper på en högre nivå muntligt än vad eleven förmår i en skriftlig redovisning i form av 

till exempel ett test eller prov. Båda dessa är vanliga metoder för kunskapskontroll i skolan.  

 

Några elever i den här studien visade, enligt författaren, högre förståelse för många av 

begreppen än andra elever då de kunde förklara specifika egenskaper hos de enskilda 

begreppen, likväl som vissa samband mellan dem. Det visar på högre förståelse eftersom de 

utvalda geometriska begreppen är en del av en större begreppsapparat med många ord och 

fraser. För att förstå mer avancerade definitioner i senare utbildning, krävs det att eleverna 

förstår sammanhangen mellan olika begrepp eller fenomen. 

 

Två ytterligare tips för att som lärare hjälpa sina elever tillägna sig ett rikare matematiskt 

språk är att se till att frågeställningarna i uppgifter ger upphov till matematisk kommunikation 

och att se till att eleven har förutsättningar att förstå all information i frågeställningen innan 

eleven börjar lösa uppgiften (Myndigheten för Skolutveckling, 2008, s.43-44). 

 

Ser man ur det sociokulturella perspektivet så är det som elever ska lära sig, beroende av det 

eleverna redan har lärt sig. Alla bär med sig tidigare erfarenheter och dessa erfarenheter 

påverkar hur världen uppfattas av varje individ. Det är genom kommunikation som kunskap 

förmedlas och kan utvecklas. Ju fler gånger man kommer i kontakt med någonting, ju större 

chans är det att man tillägnar sig en god förståelse för det. Repetition är kunskapens moder. 

Därför är det till fördel för lärare att vara medvetna om vilken roll språket kan spela och hur 

användandet av språket påverkar elevernas inlärning. 

 

Det kan som sagt bero på olika anledningar till varför vissa elever har stor förståelse för vissa 

av de geometriska begreppen och andra mindre förståelse. Men faktum kvarstår att det gynnar 

språkutvecklingen att höra och använda korrekt språk från starten av elevernas inlärning. Då 

minskar också risken för att eleverna ska missuppfatta någon aspekt av begreppen i senare 

skolgång. 
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8 Förslag till vidare forskning 
 

Den tidigare forskningen kring elevers förståelse för det matematiska språket har till större 

delen behandlat elever med annat modersmål än undervisningsspråket. Det finns anledning att 

forska vidare kring språksvårigheter för alla elever i framtiden. Matematik har ett eget språk 

och begrepp kan vara svåra och abstrakta även för de elever som har undervisningsspråket 

som modersmål. För att kunna dra större generaliseringar kring fler elevers förståelse kan en 

kvantitativ undersökning göras i samma tema. Då kan fler elever delta och fler begrepp kan 

undersökas. Det kan krävas ytterligare förändringar av studiens form. Det finns dessutom 

andra teoretiska utgångspunkter som skulle kunna användas för att belysa någon annan aspekt 

än kommunikation. 
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Bilaga 1 - Matematiskt test 
 

Förklara begreppen på så många sätt du kan 

 

1. Triangel 

 

 

 

 

2. Rektangel 

 

 

 

 

3. Månghörning 

 

 

 

 

4. Kvadrat 

 

 

 

 

5. Cirkel 
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Bilaga 2 - Sammanställning av elevernas svar på matematiskt test 
 

Svaren som presenteras nedan har rättstavats vid de tillfällen det behövts. 

 

Elev 1 

1. Triangel – Eleven ritade en triangel. Eleven skrev följande; en triangel har 3 kanter. 

2. Rektangel – Eleven ritade en rektangel och skrev siffrorna 1, 2, 3 och 4 vid varsin sida 

av rektangeln. Eleven skrev följande; en rektangel har 4 kanter. 

3. Månghörning – Eleven ritade en stjärna. Eleven skrev följande; en månghörning har 

många hörn och kanter. 

4. Kvadrat – Eleven ritade en kvadrat med siffrorna 1, 2, 3 och 4 bredvid varsin sida av 

kvadraten. Eleven skrev följande; en kvadrat har 4 kanter men lika långa åt alla hållen. 

5. Cirkel – Eleven ritade en cirkel. Eleven skrev följande; en cirkel har inga kanter den är 

rund ring. 

 

Elev 2 

1. Triangel - Eleven ritade en triangel med pilar pekande på var sida av triangeln. Eleven 

skrev följande; tre sidor, pyramider, partyhattar.  

2. Rektangel – Eleven ritade en rektangel med pilar pekande på var sida av rektangeln. 

Eleven skrev följande; fyra sidor, bord, tavla, matta, lampa, vägg, fönster, allt som är 

fyrkantigt liksom. 

3. Månghörning – Eleven ritade en hexagon, men den hade suddats ut. Eleven skrev 

följande; jag vet inte hur många sidor en månghörning har. 

4. Kvadrat – Eleven ritade en kvadrat med pilar pekande på var sida av kvadraten. 

Eleven skrev följande; fyra sidor, bord, tavla, matta, lampa, vägg, fönster, samma som 

rektangel nästan. 

5. Cirkel – Eleven ritade en cirkel. Eleven skrev följande; rockring, klocka, sol, boll, O,  
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Elev 3 

1. Triangel - Eleven ritade en triangel. 

2. Rektangel – Eleven ritade en rektangel. 

3. Månghörning – Eleven lämnade blankt svar  

4. Kvadrat – Eleven ritade en kvadrat. Eleven skrev följande; sida lika stora. 

5. Cirkel – Eleven ritade en cirkel. Eleven skrev följande; ring typ. 

 

Elev 4 

1. Triangel - Eleven ritade tre olika trianglar: en likbent triangel och två liksidiga 

trianglar varav en stod på en spets. Eleven ritade också en rektangel med en streckad 

diagonal och en linje dragen till en förklaring som löd: ta bort halva = triangel. Eleven 

skrev också följande; det finns olika trianglar de har 3 sidor och 3 hörn. 

2. Rektangel – Eleven ritade tre olika stora rektanglar. Eleven skrev följande; rektangel = 

4 sidor spelar inte roll hur lång dom är, kan vara olika. 4 sidor och 4 hörn 

3. Månghörning – Eleven ritade en oregelbunden heptagon. Eleven skrev följande; 

många sidor och hörn. Den här har 7 sidor och 7 hörn. 

4. Kvadrat – Eleven ritade en kvadrat och en rektangel. Rektangeln var överkryssad. 

Eleven skrev följande; en kvadrat är typ rektangel men lika sidor. 4 sidor och 4 hörn. 

5. Cirkel – Eleven ritade en cirkel med en mittpunkt och en streckad radie. Eleven skrev 

följande; cirkel är en ring, oändliga sidor eller inga sidor. 

 

Elev 5 

1. Triangel - Eleven skrev följande; tak, pizzabit, tårtbit, vimpel. 

2. Rektangel – Eleven skrev följande; dörren, tavlan, papper, sudd, dator, lådan, skåpet. 

3. Månghörning – Eleven lämnade blankt svar. 

4. Kvadrat – Eleven skrev följande; fyrkant. 

5. Cirkel – Eleven skrev följande; klockan, fönstret.  
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Bilaga 3 - Intervjuguide till elevintervjuerna  
 

Kan du förklara begreppet triangel?  

(följdfrågor) 

 

Kan du förklara begreppet rektangel?  

(följdfrågor) 

 

Kan du förklara begreppet kvadrat?  

(följdfrågor) 

 

Kan du förklara begreppet månghörning?  

(följdfrågor) 

 

Kan du förklara begreppet cirkel?  

(följdfrågor) 
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Bilaga 4 - Intervjuguide till klasslärarintervjun  
 

Hur skulle du förklara alla de geometriska begreppen?  

 Triangel 

 Rektangel 

 Månghörning 

 Kvadrat 

 Cirkel 

 

Vid vilka tillfällen talar ni om de utvalda geometriska begreppen?  

(följdfrågor) 

 

Hur ofta skulle du uppskatta att ni för en dialog i klassrummet kring vad begreppen betyder? 

(följdfrågor) 
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Bilaga 5 - Medgivelsebrev  
Hej! 

 

Jag är en lärarstuderande som läser vid Uppsala Universitet. Jag ska skriva mitt 

självständiga arbete under den här terminen och har som en del i mitt arbete tänkt låta 

elever både svara på ett test och vara respondenter i en intervju.  

  

Mitt arbete syftar till att undersöka hur elever förstår några utvalda geometriska begrepp. 

Både intervjuerna och testet kommer ske i skolan och inga namn på eleverna kommer att 

nämnas i mitt arbete, inte heller i vilken skola studien äger rum kommer att nämnas. Det är 

inte alla elever som kommer att delta i den här studien men alla eleverna som deltar 

kommer att bli personligen tillfrågade innan om de vill medverka eller inte. Alla 

deltagande elever kommer få lov att avbryta sin medverkan i studien (i testet och/eller 

intervjun) när de helst vill.  

 

De resultat som kommer fram under arbetet kommer att finnas tillgängligt på Uppsala 

Universitets hemsida. De kommer också att presenteras under en opponering av arbetet 

som sker med mig som författare av arbetet, några andra lärarstuderande på universitetet 

som opponenter av arbetet och en lärare på universitetet som examinator av arbetet. Som 

sagts innan kommer inga namn på varken elever, lärare eller skola att nämnas i studien, 

inte heller under någon del av opponeringen kommer detta ske. Detta eftersom jag kommer 

titta på olika sätt att tänka, inte kartlägga någon enskild elev. 

 

Var vänlig och ge ert medgivande nedan. Fyll i ert barns namn, kryssa i vilket alternativ 

som gäller för ditt barn, signera lappen och ta med lappen till skolan. Har lappen inte 

lämnats in antas eleven inte ha er tillåtelse att medverka i studien. Endast nedre delen av 

lappen behövs medtagas. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Niclas Carnefjord 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -  

 

Mitt barn heter ________________________________ och  

 

 får delta i både testet och intervjun 

 

 får inte delta i varken testet eller intervjun 

 

Vårdnadshavaren signatur: _________________________________________ 


