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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med denna uppsats var dels att ta reda på hur elever uttrycker geometriska begrepp med hjälp av bilder, dels att försöka 
finna fler uttryckssätt för begrepp inom geometrin. Frågeställningarna var: Vilken betydelse har bilden som uttrycksform enligt 
olika teorier för lärande? Hur uttrycker elever sina bilder av de grundläggande geometriska formerna? Hur kan matematiklärare 
använda sig av bilder i sin geometriundervisning? För att söka svar på frågeställningarna valde jag att använda mig av litteratur-
studie och empirisk studie. Den empiriska studien baserades på kvalitativ metod, där intervjuerna bestod av en blandning av 
semistrukturerad och ostrukturerad intervjuform.  
Litteraturstudien behandlar olika teorier om betydelsen av att skapa bilder för lärande, vilket ingår i Bruners representationsteori. 
Det är även denna teori som ligger till grund för uppsatsen. I den empiriska studien ingår resultatet från 32 elevintervjuer samt en 
undersökning av bilder i läromedlen: Alma, Räkneresan, Talriket och Mattestegen. Med litteraturstudien som bakgrund 
undersökte jag vilka bilder elever i år 4 och år 6 har av de grundläggande geometriska formerna. Slutligen tas några konkreta 
exempel upp på lärares arbete med bild/matematik.   
I resultatet framkommer bland annat att eleverna känner till de geometriska grundformerna samt att de har någon slags förståelse 
för dem. Eleverna kanske inte alltid har en fullständig förståelse, men de kan använda sig av de geometriska formerna när de 
exempelvis ska beskriva olika bilder. I resultatet av intervjuerna kunde jag även urskilja vilka av van Hieles inlärningsnivåer 
eleverna befann sig på.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var dels att ta reda på hur elever uttrycker geometriska begrepp med 
hjälp av bilder, dels att försöka finna fler uttryckssätt för begrepp inom geometrin. 
Frågeställningarna var: Vilken betydelse har bilden som uttrycksform enligt olika teorier för 
lärande? Hur uttrycker elever sina bilder av de grundläggande geometriska formerna? Hur kan 
matematiklärare använda sig av bilder i sin geometriundervisning? För att söka svar på 
frågeställningarna valde jag att använda mig av litteraturstudie och empirisk studie. Den 
empiriska studien baserades på kvalitativ metod, där intervjuerna bestod av en blandning av 
semistrukturerad och ostrukturerad intervjuform.  
 
Litteraturstudien behandlar olika teorier om betydelsen av att skapa bilder för lärande, vilket 
ingår i Bruners representationsteori. Det är även denna teori som ligger till grund för 
uppsatsen. I den empiriska studien ingår resultatet från 32 elevintervjuer samt en 
undersökning av bilder i läromedlen: Alma, Räkneresan, Talriket och Mattestegen. Med 
litteraturstudien som bakgrund undersökte jag vilka bilder elever i år 4 och år 6 har av de 
grundläggande geometriska formerna. Slutligen tas några konkreta exempel upp på lärares 
arbete med bild/matematik.   
 
I resultatet framkommer bland annat att eleverna känner till de geometriska grundformerna 
samt att de har någon slags förståelse för dem. Eleverna kanske inte alltid har en fullständig 
förståelse, men de kan använda sig av de geometriska formerna när de exempelvis ska 
beskriva olika bilder. I resultatet av intervjuerna kunde jag även urskilja vilka av van Hieles 
inlärningsnivåer eleverna befann sig på.      
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Bakgrund 
 
När jag bestämde mig för att utbilda mig till textillärare var det självklart att jag skulle 
kombinera detta med matematik, eftersom det är mycket matematik även i ämnet textilslöjd. 
När jag sedan började min utbildning och tillfälle gavs att läsa bild på kvällstid, tog jag den 
chansen eftersom jag tror att ämnet bild kan stärka elevers lärande i både textilslöjd och 
matematik. Mina tankar om bildens betydelse har sedan vuxit sig allt starkare under de år som 
jag har studerat och jag anser att alla elever är i behov av att få bilder som kan underlätta 
deras kunskapsutveckling.  
 
Det talas mycket om att man ska ”prata matematik” men alla elever har inte lika lätt för det. 
Elever med matematiksvårigheter kan ha svag abstraktionsförmåga och detta kan i sin tur 
bero på att deras ordförråd är begränsat. När dessa elever däremot får arbeta med sina händer 
samtidigt som de berättar vad de gör och ser, ökar förutsättningarna för deras begrepps-
bildning.1 I kursplanen för matematik, under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, 
understryks: 
 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativitet, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder 
och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt 
stöd som elever i behov av särskilda utmaningar.  

(Skolverket (2000). sid. 2)  
 
När jag har varit ute på praktik har jag många gånger tyckt att det har varit svårt att uttrycka 
sig på ett varierat och tydligt sätt. Jag skulle vilja lära mig fler uttryckssätt för att kunna hjälpa 
elever att förstå matematiken bättre. En av utgångspunkterna för detta arbete är således att lära 
mig fler uttryckssätt. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) understryker att lusten att lära ska bilda en grund för undervisningen.2 
Jag tror, att lusten att lära kommer att bli större både för mig och för eleverna om jag får fler 
sätt att uttrycka mig på.  
 

                                                 
1 Malmer, G. (1999) 
2 Lpo 94 (1994)  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är dels att ta reda på hur elever uttrycker geometriska begrepp med 
hjälp av bilder, dels att försöka finna fler uttryckssätt för begrepp inom geometrin. De frågor 
som uppsatsen avser att söka svar på och diskutera är följande:  
 

• Vilken betydelse har bilden som uttrycksform enligt olika teorier för lärande? 
 

• Hur uttrycker elever sina bilder av de grundläggande geometriska formerna∗? 
 

• Hur kan matematiklärare använda sig av bilder i sin geometriundervisning? 
 
För att söka svar på min första fråga: Vilken betydelse har bilden som uttrycksform enligt 
olika teorier för lärande?, har jag läst litteratur som behandlar olika teorier om betydelsen av 
bilder för lärande. Detta ingår bland annat i Bruners representationsteori som jag har utgått 
ifrån. För att få svar på fråga två: Hur uttrycker elever sina bilder av de grundläggande 
geometriska formerna? har jag med litteraturstudien som bakgrund genomfört en empirisk 
studie. I den empiriska studien har jag försökt att få en uppfattning om vilka bilder av de 
grundläggande geometriska formerna elever i år 4 och år 6 ger uttryck för. Resultatet har jag 
sedan jämfört med de bilder som eleven kan möta i olika läromedel. Slutligen behandlar jag 
min tredje fråga: Hur kan matematiklärare använda sig av bilder i sin geometriundervisning?  
 

                                                 
∗ Med de grundläggande geometriska formerna avses i denna uppsats; kvadrat, triangel, rektangel och cirkel.    
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Litteraturstudie 
 
Litteraturgenomgången består av två avsnitt. I det första avsnittet behandlas olika teorier om 
bildens betydelse för lärande. Bruners representationsteori ligger till grund för detta avsnitt. I 
det andra avsnittet behandlas van Hieles teorier om elevers lärande i geometri samt bildens 
betydelse för inlärning och undervisning.  
 
Det finns många olika slag av kunskaper. Vi kan exempelvis veta att saker förhåller sig på 
vissa sätt eller veta hur något skall göras och kunna göra det, vi kan förstå sammanhang och 
innebörder och vi kan handla med gott omdöme. Dessa olika former av kunskap är så olika 
att det är svårt att på ett generellt sätt definiera kunskap. Skola för bildning (SOU 1992:94) 
skiljer mellan fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
Faktakunskaper är t.ex. information, regler och konventioner, det vill säga kunskap där vi vet 
att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Förståelsekunskap är att förstå och 
uppfatta meningen eller betydelsen av ett fenomen. Färdighetskunskap har vi när vi vet hur 
något ska göras och kan utföra det, och Förtrogenhetskunskap förknippas mer med sinnliga 
upplevelser. Med hjälp av våra sinnen kan vi känna och förstå när något är på gång eller när 
något skall avbrytas eller påbörjas. Syftet med att skilja ut olika kunskapsformer är att visa på 
mångfalden. Det som är viktigt att komma ihåg är att även om betoningen av de olika 
kunskapsformerna ser olika ut beroende på område och person, så finns alla formerna inom 
alla kunskapsområden. 3 
 
I vardagligt tal och inom psykologin definieras begreppet visualisering oftast med den 
grundläggande betydelsen ”att skapa en inre bild”. Det finns exempelvis psykologiska studier 
som fokuserar på individens förmåga att skapa eller förändra inre bilder, men i dessa studier 
används aldrig penna och papper, än mindre dator. Utifrån ett matematiskt visualiserings-
perspektiv, anser Zimmermann och Cunningham att denna begränsning verkar konstlad. 
Författarna menar istället att man inom matematisk visualisering är intresserad av elevernas 
förmåga att med hjälp av just penna och papper, eller i vissa fall med hjälp av dator, rita en 
figur som illustrerar ett begrepp eller ett problem. Denna figur används för att underlätta vid 
problemlösning samt för att öka elevens förståelse för begreppet. I detta sammanhang talar 
man inte om att visualisera en figur, utan att visualisera ett begrepp eller ett problem. Att 
visualisera en figur innebär helt enkelt att man skapar en inre bild av figuren, men att 
visualisera ett begrepp eller ett problem innebär att man förstår begreppet eller problemet 
som en figur eller som en visuell bild. Matematisk visualisering är processen av bildskapande 
samt det aktiva användandet av dessa bilder för matematiska upptäckter och förståelse.4 
 
 
Teorier om bildens betydelse för lärande 
 
En tongivande forskare efter Piaget, som också har haft betydelse för olika teorier om 
lärande, är Jerome S. Bruner. Enligt Bruner lär sig eleverna nästan vad som helst snabbare än 
vad vi vuxna gör om det bara presenteras för dem på ett sätt som de förstår.5 Enligt Skola för 
bildning innebär ”att förstå” att vi uppfattar meningen eller innebörden i ett fenomen. Det 
poängteras dock att ett fenomen kan förstås på olika sätt, vi kan inte förstå mer eller mindre, 
däremot kan vi förstå på kvalitativt olika sätt. För att uppnå en gemensam förståelse behöver 
                                                 
3 SOU 1992:94 
4 Zimmermann, W. & Cunningham, S. (1991)  
5 Bruner, J. S. (1970) 
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inte alla elever arbeta med samma fakta inom ett visst ämne. Urvalet av fakta kan se olika ut i 
olika skolor. Betydelsen av att behandla vissa fakta kan vara större i en del ämnen än i andra, 
liksom betydelsen av att eleverna utvecklar speciella sätt att förstå det stoff man arbetar med. 
En fråga som varit central för inlärningsforskningen är vad eleverna är mogna för vid olika 
åldrar. Är det så att alla elever kan lära sig vad som helst i vilken ålder som helst eller är det 
meningslöst att försöka lära eleverna något som går utöver deras mognadsnivå?6 Bruner 
menar att:  
 

Vilket begrepp eller problem eller kunskapsområde som helst kan presenteras i 
en form som är tillräckligt enkel för att varje enskild elev skall kunna förstå det 
och känna igen det.  

(Bruner, J. S. (1974) sid. 58) 
 
Lärarna bör följaktligen kunna göra ämnenas struktur begripliga för varje individ om de 
anpassar framställningssätten och arbetsformerna efter elevernas ålder och tidigare 
erfarenheter.7 Bruners forskning handlar bland annat om vilka medel människor aktivt väljer 
ut, minns och använder för att överföra information. Bakom hans ”representationsteori” 
ligger tankar om att den mentala utvecklingen kan liknas vid en trappa, där vissa kapaciteter 
måste ha mognat innan man kan ta nästa steg uppför trappan.8  
 
Enligt Wood skiljer Bruner mellan tre olika sätt som kunskap kan uttryckas eller 
”representeras” på. Representationsformerna benämns enaktiv, ikonisk och symbolisk. 
Enaktiv representation, praktisk intelligens, visar eleven genom att t.ex. kunna gruppera 
olika föremål utifrån ett eller flera kriterier, exempelvis storlek, färg och form. Ikonisk 
representation använder sig eleven av när hon/han kan föreställa sig eller rita bilder som 
skildrar resultatet av olika handlingar. Till den symboliska representationsformen hör verbala 
och skriftliga symboler så som tal och siffror. Matematiska symboler har, precis som orden i 
språket, flera olika innebörder beroende på vilket sammanhang de ingår i.9    
 
Alla symboliska aktiviteter är inte beroende av skrivet eller talat språk, exempelvis konst, 
aritmetik och idrott kan utövas utan att något verbalt tänkande är inbegripet. Enligt Wood 
tvivlar till och med många kreativa människor på att det lönar sig att försöka verbalisera nya 
tankar innan man är mogen för det. En av dem som beskrivit detta är  Einstein: 
 

 ’Ordet och språket, skrivet eller talat, tycks inte spela någon större roll i mitt sätt 
att tänka… i tanken finns det vissa tecken och mer eller mindre tydliga bilder 
som jag viljemässigt kan ta fram och kombinera… elementen är i mitt fall 
visuella och kinestetiska [det vill säga inbegriper muskelrörelser]… 
konventionella ord och symboler måste jag i ett andra steg anstränga mig hårt för 
att få fram.’ 

(Wood, D. (1999) citat Einstein i Wood sid. 242) 
 
Språket är alltså bara ett av flera symbolsystem som erbjuder redskap för tänkandet. Piaget 
ansåg att det centrala för intelligensens utveckling inte är språket, utan handlingar och de 
operationer som skapas utifrån dem. Vygotskij menade, att språket och tanken har olika 
ursprung. I likhet med Piaget framhöll Vygotsky vikten av aktivitet som grund för den 

                                                 
6 SOU 1992:94 
7 Egidius, H. (1999) 
8 Fahlén, R-M. (2002)  
9 Wood, D. (1999) 
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praktiska intelligensen, Vygotsky menade att språket tillsammans med icke-verbalt tänkande 
skapar en bas för utvecklingen av verbalt tänkande.10   
 
Enligt Johnsen Høines betraktar inte Vygotskij språket som ett resultat av begrepps-
utvecklingen, utan som en del av själva begreppet. Språk i vidare bemärkelse, det vill säga 
allt uttryck för tanken, talat språk, tecken och kroppsspråk, är begreppsuttryck. En central del 
av begreppsutvecklingen är att kunna uttrycka sig. När vi använder språket utökas och 
utvecklas begreppsinnehåll och begreppsuttryck. Eftersom begreppsinnehåll, d.v.s. tankar 
och åsikter om det som finns runt oss, och begreppsuttryck är beroende av varandra och 
påverkar varandra är det omöjligt att utveckla ett begreppsinnehåll utan att utveckla ett språk 
som täcker det.11     
 
En elev som håller på att lära sig matematik behöver dels en klar uppfattning om den 
abstraktion som ligger bakom det eleven sysslar med, dels ett ordentligt förråd av visuella 
föreställningar som kan användas till att konkretisera abstraktionerna. Utan visuella 
föreställningar blir det svårt att upptäcka överensstämmelser och att kontrollera vad som kan 
göras med symbolernas hjälp.12 Hershkowitz m.fl. menar att för att kunna förstå, analysera 
och förutsäga måste det visuella tänkandet tas i anspråk.13 Detta understryker även 
Zimmerman och Cunningham:   

 
’It is natural to try to find the most effective ways to visualize these patterns and 
to learn to use visualization creatively as a tool for understanding’  

(Zimmerman, W. & Cunningham, S. (1991) sid. 3) 
 
Bruner skriver att matematikinlärningen i flera avseenden återspeglar den intellektuella 
utvecklingen. Denna utveckling börjar med instrumentell aktivitet, ett sätt att definiera något 
genom att göra det. De handlingar som konstrueras sammanfattas sedan i form av bilder. 
Med hjälp av ett symboliskt beteckningssystem, som är det samma även när bilderna 
förändras, kommer eleven tillslut fram till förståelse av de formella eller abstrakta 
egenskaper som finns hos de ting som eleven har arbetat med. När eleven har lärt sig att 
abstrahera skulle hon/han i viss mån kunna frigöra sig från tingens yttre egenskaper, men 
istället fortsätter eleven att förlita sig på det förråd av bilder som byggts upp innan hon/han 
lärde sig att abstrahera. Det är detta förråd av bilder som gör det möjligt för eleven att arbeta 
på ett heuristiskt sätt.14 
 
Enligt Wood delar Bruner Piagets uppfattning om att handling är förutsättningen för 
uppkomsten av ett abstrakt symboliskt tänkande. Däremot menar Wood att Bruner inte delar 
Piagets uppfattning om att eleverna inte kan förstå de begreppsliga relationerna mellan 
praktisk handling och mer abstrakta nivåer i tänkandet, innan de nått ett visst stadium i 
utvecklingen. Wood påstår även att Bruner tar avstånd från Piagets betoning av logiska 
operationer och därmed även från uppfattningen att det symboliska tänkandet är styrt av 
utvecklingsnivån. Bruner och Piaget är eniga om att beskriva kunskapsutvecklingen i termer 
av en ökad abstraktion när det gäller tankens symboliska innehåll. Bruner delar dock inte 
Piagets uppfattning om att olika representationsformer är beroende av det utvecklingsstadium 

                                                 
10 Wood, D. (1999) 
11 Johnsen Høines, M. (2002) 
12 Bruner, J. S. (1974)  
13 Hershkowitz, R. m.fl. (1996)  
14 Bruner, J. S. (1974) 
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eleven befinner sig på. Bruner menar att elever i alla åldrar kan lära sig att både utföra och 
förstå olika matematiska uppgifter, bara de får lämplig undervisning och lämpligt stöd.15 
 
Enligt Säljö har även Vygotskij analyserat betydelsen av att eleverna får lämpligt stöd för 
lärandet. Begreppet utvecklingszon (zon of proximal development) definierar Vygotskij som 
avståndet mellan vad en elev kan prestera ensam och vad den kan prestera med hjälp av en 
vuxen eller i samarbete med kamrater. Det Vygotskij menar är att om vi får lite handledning 
eller assistans från omgivningen kan vi lösa problem som vi annars skulle ha svårt att klara 
helt på egen hand.16 Även det holländska forskarparet Dina och Pierre van Hiele understryker 
att mänsklig utveckling äger rum bland annat genom vägledda inlärningsprocesser.17  
 
 
Undervisningsteorier med fokus på bildens betydelse 
 
Bruner behandlar fyra aspekter som grundläggande vid utformandet av en under- 
visningsteori. För det första bör en undervisningsteori i detalj ange vilka erfarenheter som 
bäst skapar mottaglighet för inlärning hos den enskilde eleven. För det andra behöver en 
undervisningsteori ange hur kunskapsmängden bör struktureras för att eleven lättast ska 
förstå. För det tredje måste en undervisningsteori ange vilka sekvenser som lämpar sig bäst 
vid introduktionen av det material som skall läras in: Ska man först lägga fram det konkreta 
materialet eller ska man börja med ett formaliserat matematiskt beteckningssystem? För det 
fjärde skall en undervisningsteori ange vilken typ av belöningar och straff som skall 
förekomma under inlärnings- och undervisningsprocessen samt i vilken takt de bör utdelas.18 

 
Varje kunskapsområde kan, som tidigare nämnts, framställas enaktivt, ikoniskt och 
symboliskt. Handlingarna, bilderna och symbolerna kan sedan variera i svårighetsgrad och 
användbarhet, beroende på vilken ålder eller bakgrund eleven har.19 Bruner menar att:    
 

…den ordningsföljd i vilken en elev stiftar bekantskap med materialet inom ett 
kunskapsområde inverkar på hans svårigheter när det gäller att bemästra det.  

(Bruner, J. S. (1974) sid. 63) 
 
Det finns flera olika sekvenser som är likvärdiga när det gäller svårhetsgrad för eleverna, 
men det finns ingen som är den enda rätta. Vilken som är den bästa sekvensen i varje enskilt 
fall kan exempelvis bero på föregående inlärning, utvecklingsstadiet, materialets art och 
individuella skillnader. Om eleven har ett välutvecklat symboltänkande kanske man som 
lärare kan gå förbi de två första stadierna. Gör man detta, riskerar man kanske att eleven inte 
har något bildspråk att falla tillbaka på, när hennes/hans symboliska omvandling inte räcker 
till för att nå ett visst mål under problemlösningen.20  
 
När undervisningen behandlar grundläggande begrepp är det betydelsefullt att eleven får 
hjälp med att stegvis övergå från konkret tänkande till mer teoretiskt användbara former. 
Detta kan man dock inte göra genom formella förklaringar som bygger på en logik som är 
främmande för elevens sätt att tänka, för då lär sig inte eleven att förstå det system som 

                                                 
15 Wood, D. (1999) 
16 Säljö, R. (2000)  
17 Hedrén, R. (1992)  
18 Bruner, J. S. (1974)  
19 Ibid. 
20 Ibid  
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matematiken följer. Eleven lär sig istället att använda vissa knep, utan att förstå betydelsen av 
begreppet. Meningen med alla laborationer är följaktligen att utförandet bidrar till 
förståelsen. Vilka övningsmetoder inom varje ämne som troligast kommer att ge eleven en 
känsla av att hon/han förstår och behärskar ämnet, är således av stort intresse.21 
 
Resultat från forskning om matematikundervisning visar att skolan ägnar alldeles för lite tid 
åt att använda konkret material som eleverna kan arbeta med och ta hjälp av för att 
överbrygga klyftan mellan deras tidigare begreppsliga förståelse och det matematiska 
symbolsystemet. Kraven på att ägna större uppmärksamhet åt praktiska aktiviteter är inte nya 
och gäller inte bara de första skolåren.22 Burton har intervjuat engelska 
universitetsmatematiker, aktiva forskare samt lärare, och kommit fram till tre stilar för 
tänkande: Den första är visuell (bildtänkande), den andra är analytisk (symboltänkande) och 
den tredje är begreppsmässig (begreppstänkande). Undersökningens resultat visar att 66% av 
de 70 intervjuade matematikerna enbart använder visuellt tänkande eller visuellt tänkande i 
kombination med någon av de andra stilarna.23  
 
Om elever bara undervisas om regler och procedurer, kommer de fram till en teoretisk eller 
begreppslig bild av vad matematik är som aktivt hindrar dem i deras lärande. Enligt Wood 
argumenterade även Bruner för mindre fokus på regel- och procedursystem och större 
uppmärksamhet på den process som uppstår när vi försöker överföra konkreta situationer till 
matematiska problem.24 Bruner beskriver vetandet som en process och inte som en produkt. 
Undervisning handlar inte om att få någon att lära in olika resultat i minnet. Det är snarare en 
fråga om att lära någon att delta i den process som gör det möjligt att förvärva kunskap. 
Undervisningens mål är inte att få fram levande uppslagsböcker utan att få elever att tänka 
matematiskt på egen hand och att bli delaktiga i den process som leder till kunskap.25 
 
Det finns många fördelar med att kunna lösa ett matematiskt problem på mer än ett sätt. Det 
ger exempelvis större möjligheter att upptäcka vad som är invariant i en situation. 
Motsägelser och motsättningar mellan resultat utifrån två olika metoder kan vara värdefullt 
för att stimulera tänkande, reflektion och kanske även upptäckt av och förklaring till 
eventuella fel som begås. Att komma fram till samma svar utifrån olika metoder ökar tilliten 
till hållfastheten i den strategi som kommer till användning. Genom att jämföra olika 
strategier gynnas den matematiska reflektionsförmågan och en ogenomtänkt och 
automatiserad användning av regler motverkas.26   
 
 
Van Hieles teorier om elevers tänkande i geometri 
 
Hedren skriver om forskarparet van Hiele som i sina doktorsavhandlingar har lagt fram 
teorier för elevers tänkande i geometri. Van Hiele tyckte sig kunna se fem olika nivåer med 
successivt ökande abstraktion. Elever måste passera alla nivåerna i tur och ordning och det är 
viktigt att undervisningen läggs på den nivå där eleven befinner sig. De fem olika nivåerna är 
följande:27 

                                                 
21 Bruner, J. S. (1970)  
22 Wood, D. (1999) 
23 Burton, L. (1998) 
24 Wood, D. (1999)  
25 Bruner, J.S. (1974) 
26 Wood, D. (1999) 
27 Hedrén, R. (1992)  
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1. Igenkänning eller visualisering. Eleven känner igen geometriska figurer och lär sig 

namnen på dessa. Eleven kan känna igen en bild av en rektangel men kan däremot 
inte definiera dess utseende. 

 
2. Analys. Eleven kan definiera rektangeln samt analysera dess egenskaper genom att 

exempelvis vika papper, mäta eller rita på rutat papper. Eleven kan dock ännu inte se 
samband mellan rektanglar, kvadrater och rätvinkliga trianglar. Eleven vet heller inte 
att en kvadrat även kan ses som en rektangel. 

 
3. Abstraktion. Vid denna nivå kan eleven förstå att alla kvadrater är rektanglar, men 

även att alla rektanglar inte är kvadrater. Eleven har lärt sig att inse vikten av 
konkreta definitioner men förstår inte deduktionens roll i geometrin. 

 
4. Deduktion. Eleven förstår nu betydelsen av deduktion samt den roll axiom, satser och 

bevis spelar i geometrin. Eleven kan också använda axiom för att bevisa påståenden 
om t ex rektanglar och trianglar, men elevens tänkande är i allmänhet inte så utvecklat 
att hon/han förstår nödvändigheten av axiom. 

 
5. Stringens. Eleven förstår betydelsen av precision när man arbetar med geometrins 

grunder. Hon/han kan utveckla en teori utan användning av konkreta föremål. Eleven 
kan också exempelvis analysera och jämföra olika geometriska tankegångar. 

 
Enligt Hedrén kallade van Hiele från början den lägsta nivån för 0, eftersom han såg denna 
nivå som ett slags förstadium till tänkande inom geometri. Van Hiele ändrade dock 
uppfattning och insåg att nivån Igenkänning eller visualisering var minst lika viktig som de 
andra nivåerna, den blev därför nivå 1 istället.28 Även Hershkowitz m.fl. framhåller att 
visuell undervisning är nödvändig. Författarna understryker särskilt behovet av visuellt 
tänkande när eleven ska relatera till bland annat geometriska former, förhållanden mellan 
former, förändringar av former samt samband mellan former och andra enheter:29  
 

…whenever students have to relate to shapes and space, whether in their eyes or 
in their minds’ eyes they have to apply some sort of visual thinking. Visual ways 
of thinking and reasoning may be acquired through a well planned visual 
education.  

(Hershkowitz, R. m.fl. (1996) sid. 165) 
 
Forskning har visat att elever reagerar positivt på att en inledande introduktion av begrepp 
förankras i verkligheten och att konkret material är av betydelse och till god hjälp, speciellt 
på de första nivåerna. Det visuella undervisningssättet tycks inte bara upprätthålla elevens 
intresse utan också hjälpa eleven att skapa definitioner, göra antaganden samt få förståelse 
för relationer.30 
 
Hedrén menar att van Hieles och andras forskning har visat att undervisning i den elementära 
geometrin börjar alltför teoretiskt, på nivå 2 eller 3. Enligt Hedrén menar van Hieles att för 
att eleven ska lyckas på en nivå måste eleven ha tillägnat sig strategierna på den föregående 
nivån. På samtliga nivåer är elever sysselsatta med att skapa en inre ordning åt den 

                                                 
28 Hedrén, R. (1992)  
29 Hershkowitz, R. m.fl. (1996) 
30 Clements, D.H. & Battista, M. T. (1992) 
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föregående nivån. På nivå 1 ser eleverna på rummet som det är och på nivå 2 talar van Hieles 
om geometriskt rumsligt tänkande. På nivå 3 handlar det om matematiskt geometriskt 
tänkande och här undersöks meningen med geometriskt tänkande. Logiskt matematiskt 
tänkande studeras på nivå 4 och målet på denna nivå är att veta varför ett geometriskt sätt att 
tänka kan höra till matematiken.31 
 
Det är oklart vid vilken ålder van Hiele trodde att eleverna skulle uppnå dessa nivåer. I vissa 
av van Hieles skrifter visas emellertid att eleverna i årskurs ett till fem behöver ägna sig åt att 
fördjupa sitt tänkande på nivå 1 och att högre nivåer inte borde värderas högre än lägre 
nivåer.32 
 

 (”There are no arguments to push towards a descriptive level; the visual level is 
so extensive that the subjects there will last for years,” P. Van Hiele, personal 
communication, Sept. 27, 1988) 
(Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992) citat P. Van Hiele i Clements & Battista sid. 433)  

 
Det väsentliga är att eleverna alltid får utgå från den nivå där de befinner sig. När lärare 
undervisar i geometri kan eleverna ha helt andra geometriska begrepp i tankarna än vad 
lärarna tror att de har. För eleverna kan ett begrepp som t.ex. triangel ha många olika 
betydelser. En del elever kanske bara betraktar liksidiga trianglar som trianglar medan andra 
även innefattar trekantiga figurer med buktiga sidor i begreppet.33 
 
Enligt Hedrén hänvisar van Hiele många gånger till Piagets arbete, som van Hiele noggrant 
har studerat. Det var Piaget som först införde begreppet nivåer och klargjorde att en elev på 
en tidigare nivå inte kan förstå läraren om hon/han utgår från en senare nivå. Samtidigt som 
det finns likheter mellan van Hiele och Piaget så skiljer de sig också åt, menar Hedrén. Piaget 
studerade t.ex. inte hur eleverna skulle passera från en nivå till en annan vilket van Hiele 
gjorde. Piaget såg heller inte strukturerna på en högre nivå som ett resultat av studier på en 
lägre nivå. Van Hiele menade enligt sin teori att om de regler som bestämmer strukturerna på 
en lägre nivå tydliggjorts och studerats, nås en högre nivå. Van Hiele studerade följaktligen 
hur eleverna ska passera från en nivå till en annan. För att möjliggöra en sådan övergång har 
van Hiele föreslagit följande faser i en inlärningsprocess: 
 
Fas 1.  Observation/information. Lärare och elever diskuterar det område som ska 
 undersökas. 
Fas 2.  Vägledd undersökning. Eleverna ska arbeta med en följd av noggrant strukturerade 
 aktiviteter som de fått av läraren. 
Fas 3.  Förklaring. Här bygger eleverna på föregående erfarenheter och ger uttryck åt 
 sina åsikter om de strukturer som har observerats. Under denna fas börjar nivåns 
 system av sammanhang att bli tydliga. 
Fas 4.  Fri undersökning. Nu får eleverna mer komplicerade uppgifter som t ex. 
 flerstegsuppgifter, uppgifter som kan lösas mer än på ett sätt eller uppgifter som inte 
 går att lösa fullständigt. 
Fas 5.  Sammanfattning. Här gör eleverna återblickar och sammanfattar vad de lärt sig för att 
 få en överblick över begrepp, benämningar och sammanhang.34 
 

                                                 
31 Hedrén, R. (1992)    
32 Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992) 
33 Hedrén, R. (1992) 
34 Ibid 
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Hedren skriver, att det bara är i slutet av den femte fasen som ”vanlig inlärning” inträffar. 
Det är bara möjligt att förklara någonting, om tankar och oklarheter har retts ut med hjälp av 
sammanhang som eleverna känner till. Därmed menar van Hiele, enligt Hedrén, att lärarens 
hjälp i en vägledd inlärningsprocess huvudsakligen är indirekt. Läraren skapar en situation, 
som i sin tur åstadkommer en accelererad utveckling.35  
 
Clements och Battista understryker att eleverna behöver få arbeta med konkreta geometriska 
former och material så att de på egen hand kan utforska och förstå geometriska former.36 
Hedrén skriver att eleverna i första hand bör få erfarenheter från den värld av geometri, som 
de lever i. Ordförrådet kan då växa fram ur erfarenheter och förståelse. Även om det är 
viktigt att eleven kan sätta namn på olika geometriska former samt använda olika samband så 
måste eleven först få erfarenheter, som leder fram till att hon/han utvecklar begreppen. Det 
bästa sättet att ge eleverna en bra grund i geometri är att låta dem få tid till att utforska, 
uppfinna och diskutera med sina egna ord. Hedrén understryker vikten av att lärarna inväntar 
eleverna och accepterar deras språk när ett nytt begrepp introduceras.37 
 
 
Bildens betydelse för inlärning och undervisning 
 
Ahlberg framhåller, i likhet med Bruner38, att elever behöver ett ordentligt förråd av visuella 
föreställningar som kan konkretisera abstraktioner. Ahlberg menar att när eleverna ritar bilder 
får de en visuell upplevelse av det matematiska problemet som bidrar till förståelsen av det 
matematiska innehållet. Eleverna ser problemet i ett nytt perspektiv vilket kan medföra att de 
får en förändrad förståelse av problemet. I samband med att eleverna utvecklar bilden som 
uttrycksform kan de upptäcka bildens symbolfunktion och inse att bilden kan representera 
något annat än det som är direkt avbildat. Bilderna ger uttryck för elevernas känslor, behov 
och önskningar, men också för deras begreppsliga förståelse av innehållet i problemen.39 
Hughes skriver att oftast finner man att bilder som man ser framför sig är bland de mest 
kraftfulla verktygen för att få en meningsfull förståelse för den formella matematiken.40    
 
Genom att använda bilden som uttrycksform kan elever, enligt Barnes, få förståelse för 
geometrins formspråk och visuella betydelse samt lära sig att se samband mellan bild och 
matematik/geometri.41 Hershkowitz m.fl. understryker detta och menar att för att kunna 
förstå, analysera och förutsäga behöver det visuella tänkandet tas i anspråk.42 Barnes menar 
vidare att om människan inte utvecklar sin visuella bildning förblir det alldagliga just 
alldagligt. Genom att stanna upp och ta sig tid till att exempelvis plocka upp en sten och sedan 
undersöka dess runda form, färgskiftningar eller mönster, kan dock vår visuella bildning 
utvecklas. Denna perceptionsförmåga har elever möjlighet att utveckla mycket längre i 
klassrummet, genom att lärare avsätter tid till att betrakta föremål på ett konstnärligt sätt. 
Även om eleverna undersöker världen genom att exempelvis väga, mäta och beskriva den i 
ord, så är deras visuella förmåga att skilja tingen åt ytterst väsentlig för deras förståelse av 
dem. Det finns inga ord i världen som kan beskriva en oregelbunden form så exakt som en 

                                                 
35 Hedrén, R. (1992) 
36 Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992) 
37 Hedrén, R. (1992)  
38 Bruner, J. S. (1974) 
39 Ahlberg, A. (1995) 
40 Hughes, M. (1986) 
41 Barnes, R. (1994)  
42 Hershkowitz, R. m.fl. (1996) 
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teckning. Genom att utveckla det konstnärliga seendet kan människan se kvaliteter som är 
visuellt subtila, exempelvis färgnyanser som finns i ett sädesfält, mönster som molnen skapar 
på himlen eller olika former som går att finna bland nerfallna löv. 43 I ”Art as experience” 
lyfter Dewey fram just skapandet och konsten:   
 

’Att tänka i termer av relationer mellan egenskaper är lika ansträngande som att 
tänka i symboler, vare sig de är verbala eller matematiska. Eftersom ord lätt 
kan manipuleras på mekanisk väg, kräver skapandet av ett äkta konstverk 
antagligen större intelligens än vad som krävs för det så kallade tänkandet som 
de ägnar sig åt som stoltserar med att kalla sig ”intellektuella”.’ 

(Barnes, R. (1994) citat Dewey i Barnes sid. 16) 
 
För att eleverna ska kunna utveckla en större förståelse för vad de ser och för att de ska kunna 
uppöva sin visuella förmåga, behöver de engageras i sitt bildskapande. Detta behövs inte bara 
för att skapa konst, utan även för att eleverna ska kunna skaffa sig kunskaper på ett fylligare 
och mer meningsfullt sätt. Utvecklandet av den visuella förmågan gör att eleverna får ett 
levande förhållande till sin omgivning, vilket bidrar till att de identifierar sig mer med 
världen. De elever som har ett levande förhållande till sin omgivning uppvisar ofta nyfikenhet 
och experimentlusta.44     
 
Enligt Malmer är det betydelsefullt för alla elever, och nödvändigt för elever med dyslektiska 
besvär, att först ha begreppen i form av ord kopplade till erfarenheter, innan begreppen 
översätts till det matematiska symbolspråket.45 Det Malmer skriver stämmer väl överens med 
Bruners representationsteori. Bruner menar att det är viktigt att tänka på i vilken ordningsföljd 
vi låter en elev stifta bekantskap med material inom ett kunskapsområde eftersom ordningen 
kan inverka på hennes/hans svårigheter när det gäller att bemästra detta material.46 Malmer 
menar att det även ur psykologisk synvinkel är mycket centralt att dessa elever får möta 
ämnet matematik under sådana former att de kan få uttryck för sin kreativitet och kompetens. 
Många av de elever som börjar skolan kan en hel del matematik, även om de inte vet om det. 
Eleverna kan således i bilder, handlingar och ord få visa att de har kunskap i exempelvis ett 
matematiskt sammanhang, en situation eller en räknehändelse. 47  
 
Imsen beskriver ett experiment som Skaalvik genomfört. I experimentet visar Skaalvik att 
testformen och elevförutsättningarna spelar roll när det gäller inlärningseffekterna. Vid 
experimentet presenterades information både via bild och verbalt. Det visade sig att verbalt 
svaga elever klarade sig mycket bättre i ett bildtest än i ett verbalt test medan de verbalt 
duktiga eleverna klarade båda testerna ungefär lika bra. Resultatet visar att om lärare lägger 
mindre vikt vid verbala prestationer i prov och utvärderingar av elevernas kunnande och 
försöker ta fram elevernas visuella kunskaper, minskar skillnaderna mellan ”duktiga” och 
”svaga” elever.48      
 
En orsak till att lärare skyndar på med att införa symboler är att de är rädda för att inte kunna 
ge eleven meningsfulla uppgifter. En större förtrogenhet med laborativa och undersökande 
aktiviteter skulle här kunna förändra arbetets uppläggning. Dessutom skulle alla elever, i 
samtliga årskurser, ha glädje av att laborativa och undersökande moment i 
                                                 
43 Barnes, R. (1994)  
44 Ibid  
45 Malmer, G. (1999) 
46 Bruner, J. S. (1974) 
47 Malmer, G. (1999)  
48 Imsen, G. (2000)  
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matematikundervisningen blir naturliga inslag.49 I Skolverkets rapport Lusten att lära – med 
fokus på matematik framkommer det att där man mött engagerande och intresserade elever 
som gett uttryck för lust att lära har det funnits utrymme för känsla och tanke, 
upptäckarglädje, engagemang samt aktivitet hos både elever och lärare. Dessa 
undervisningssituationer har kännetecknats av variation i såväl innehåll som arbetsform.50  

 
Malmer understryker att lärare, för att kunna nå målen i Lpo 94, behöver förändra 
undervisningen så att ett laborativt och undersökande arbetssätt får större utrymme.51 
Författaren skriver vidare att: 
 

Skall eleverna kunna nå fram till förståelse av abstrakta begrepp, krävs för de 
allra flesta att de genom aktivt och kreativt arbete i konkreta sammanhang får 
tillfälle att upptäcka matematiska samband och processer, som sedan omkodas 
till det matematiska symbolspråket. 

(Malmer, G. (1999) sid. 29)  
 
Malmer tar upp sex inlärningsnivåer tänka-tala, göra-pröva, synliggöra, förstå-formulera, 
tillämpning och till sist kommunikation. Dessa sex nivåer anses vara betydelsefulla vid 
inlärning av grundläggande begrepp. Malmer menar att det kanske inte är så underligt att 
många elever inte hänger med, eftersom lärare, på grund av tidsbrist, många gånger startar på 
nivån förstå-formulera. Ifall lärarna hoppar över de tre första nivåerna, kommer eleverna inte 
att känna igen den beskrivna verkligheten eftersom de saknar nödvändiga erfarenheter och 
ord för den. Eleverna kommer heller inte att ha samma förutsättningar att förstå det abstrakta 
symbolspråket, som för dem är ett helt främmande språk.52 Malmers sätt att betrakta 
inlärning överrensstämmer väl med Bruners teorier. Bruner understryker att när man 
behandlar grundläggande begrepp är det värdefullt att elever får hjälp med att stegvis övergå 
från konkret tänkande till mer teoretiskt användbara former. Detta kan man inte göra genom 
formella förklaringar, eftersom dessa bygger på en logik som är främmande för elevers sätt 
att tänka. Om eleverna möter denna främmande logik lär de sig inte att förstå det system som 
matematiken följer, de lär sig istället att använda vissa knep utan att förstå betydelsen av 
begreppen.53 
 
Malmer menar att innan vi kommer till nivån förstå-formulera behöver eleverna ha övat upp 
sin förmåga att själva undersöka, upptäcka och uppleva, för att sedan gå vidare till nivån 
göra-pröva. Det eleverna får arbeta med, ta i och behandla på ett kreativt sätt skapar 
delaktighet i inlärningsprocessen. Det ska dock inte vara ett planlöst plockande med material, 
materialet måste sättas in i ett meningsfullt och väl genomtänkt sammanhang.54 Bruner 
betonar att meningen med alla laborationer är att utförandet bidrar till förståelsen.55 Vid ett 
sådant laborativt arbete kan eleverna skapa ett ”inre bildarkiv” som ger dem stöd i deras 
logiska tänkande. Det är av vikt att de laborativa övningarna blir en naturlig och integrerad 
del av arbetet i övrigt och inte ses som något som bara hör hemma under de tidiga skolåren 
eller som bara de ”svaga” eleverna får göra. Det laborativa arbetet behöver följas upp genom 
att eleven får synliggöra sina tankar. På vägen till abstraktion är många elever nämligen 
hjälpta av att få strukturera sina tankar i en representationsform som de själva väljer. Genom 
                                                 
49 Malmer, G. (1999)   
50 Skolverket (2003) 
51 Malmer, G. (1999) 
52 Ibid 
53 Bruner, J. S. (1970) 
54 Malmer, G. (1999) 
55 Bruner, J. S. (1970) 
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att eleverna själva väljer hur de vill synliggöra sina tankar med exempelvis bilder, figurer och 
mönster, blir det deras eget tänkande som styr. Oavsett vilken utformning framställningarna 
har, är det av vikt att eleverna får berätta och beskriva om dem, eftersom det är då som 
eleverna märker hur hållfasta deras tankegångar är.56 Detta framgår även i Skolverkets 
rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik”.57 
 
 
Sammanfattning 
 
Många teorier om inlärning och undervisning framhåller visualiseringens betydelse. 
Zimmermann och Cunningham menar att matematisk visualisering är processen av 
bildskapande och det aktiva användandet av dessa bilder för matematiska upptäckter och 
förståelse.  
 
Bruner lyfter fram visualiseringens betydelse genom sin ikoniska representationsform. Han 
ser den som ett viktigt led för att skapa fortsatt förståelse. Eleven använder sig av den 
ikoniska representationsformen när hon/han kan föreställa sig eller rita bilder som skildrar 
resultatet av olika handlingar. Bruner menar att en elev som håller på att lära sig matematik 
behöver ett ordentligt förråd av visuella föreställningar som eleven sedan kan använda till att 
konkretisera abstraktionerna. Bruner skriver att när eleven lärt sig att abstrahera skulle 
hon/han i viss mån kunna frigöra sig från tingens yttre egenskaper, men så är inte fallet utan 
eleven fortsätter istället att förlita sig på det förråd av bilder som byggts upp innan 
abstraktionsförmågan utvecklats. 
 
Det visuella tänkandet fortsätter vi sedan att använda oss av i vuxen ålder. Av Burtons 
undersökningsresultat framgår att det visuella tänkandet dominerar även bland engelska 
universitetsmatematiker. Enligt Wood, delar Piaget och Bruner uppfattningen om att 
handlingar spelar en viktig roll för förståelsen och Vygotskij talar om aktivitetens betydelse 
vilket också är ett slags visuellt tänkande. Hedren menar att även paret van Hiele anser att 
nivån Igenkänning eller visualisering är viktig för att skapa intresse samt för att hjälpa eleven 
att skapa definitioner, göra antaganden och få förståelse av relationer. Det är dock väsentligt 
att eleven alltid får utgå från den nivå, där den befinner sig. Hedrén beskriver också att en elev 
kan ha helt andra geometriska begrepp i tankarna än vad läraren tror. Begreppet triangel kan 
exempelvis ha olika innebörd för olika elever, en del elever betraktar kanske bara liksidiga 
trianglar som trianglar medan andra elever även inräknar en trehörning med buktiga sidor i 
begreppet. 
 
Genom att använda bilden som uttrycksform för inlärning och undervisning kan eleverna, 
enligt Barnes, få förståelse för geometrins formspråk och visuella betydelse samt lära sig att 
se samband mellan bild och matematik/geometri. Ahlberg menar att när eleverna ritar bilder 
av matematiska begrepp/problem får de en visuell upplevelse av begreppet/problemet som 
bidrar till förståelsen av det matematiska innehållet. I samband med att eleverna utvecklar 
bilden som uttrycksform kan de upptäcka bildens symbolfunktion och inse att bilden kan 
representera något annat än det som är direkt avbildat. Hughes skriver, att bilder som man ser 
framför sig är bland de mest kraftfulla verktygen för att få en meningsfull förståelse för den 
formella matematiken. 

                                                 
56 Malmer, G. (1999)  
57 Skolverket (2003) 
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Empirisk studie 
 
För att få kunskap om vilka bilder eleverna har av geometriska former har jag, med 
litteraturstudien som bakgrund, valt att genomföra en empirisk studie. Den empiriska studien 
har jag delat upp i två delar: I den första delen, Elevers bilder, har jag undersökt vilka bilder 
elever i år 4 och år 6 har av de grundläggande geometriska formerna, i den andra delen, 
Läromedlens bilder, har jag granskat bilder och geometriska figurer i fyra olika läromedel och 
jämfört dessa med elevernas bilder.  
 
Det var inte helt klart för mig hur jag skulle gå till väga för att få svar på min andra 
frågeställning: Hur uttrycker elever sina bilder av de grundläggande geometriska formerna? 
Jag tyckte att det skulle vara intressant att testa olika sätt att undersöka och få kunskap om 
elevers bilder, därför valde jag att prova tre uppgifter på ett begränsat antal elever för att 
försöka besvara frågeställningen.  
 
 
Del 1: Elevers bilder 
 
I den första delen av den empiriska undersökningen ville jag försöka få fram vilka bilder 
elever i år 4 och år 6 har av de grundläggande geometriska formerna. Det var även intressant 
att undersöka hur eleverna i år 4 och år 6 varierar de grundläggande geometriska formerna, 
och att jämföra variationerna. En av anledningarna till att just år 4 och år 6 valdes, var att de 
geometriska formerna enligt kursplanen bör ha introducerats för eleverna under dessa år.  
  
Undersökningen genomfördes vid en F-6 skola i en mindre stad i Mellansverige. Det är en av 
de skolor där jag genomfört den verksamhetsförlagda delen av min utbildning. Studien 
genomfördes under två eftermiddagar med elever som inte kände mig. 
 
 
Uppläggning och genomförande av elevundersökning 
 
Denna empiriska studie är baserad på kvalitativ metod, där datainsamlingen består av 
intervjuer samt bilder som de intervjuade ritade i samband med intervjun. I min undersökning 
är jag inte ute efter att fastslå någonting, utan precis som Larsson58 skriver är det inte en fråga 
om att fastslå sanningen utan att närma sig den. Jag vill försöka urskilja vilka bilder eleverna 
har av de geometriska grundformerna och vilken variation som finns mellan elevernas olika 
framställningar av geometriska former.  
 
Innan jag gjorde min undersökning funderade jag mycket på vilken intervjuform som skulle 
vara mest lämplig för att få fram elevers bilder av de grundläggande geometriska formerna. 
Med tanke på uppsatsens frågeställningar kom jag fram till att det blev bäst att göra 
individuella intervjuer, med en blandning av ostrukturerad och semistrukturerad intervjuform. 
Vid en ostrukturerad intervju ställer intervjuaren en fråga och sedan får intervjupersonen 
svara och associera fritt. Intervjuaren lyssnar och ställer uppföljningsfrågor. I en semi-
strukturerad intervjuform använder intervjuaren en intervjuguide. Detta innebär inte att 
frågorna behöver komma i en viss ordning eller att svaren måste vara på ett visst sätt, utan det 

                                                 
58 Larsson, S. (1986)  
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finns en frihet även i denna form av intervju.59 Intervjuformerna verkade bra att kombinera 
eftersom jag ville att eleverna skulle associera fritt samtidigt som jag ville ha en intervjuguide 
för att lättare se att jag fått med det jag hade tänkt. Min intervjuguide (bilaga 1) består av 
instruktioner och frågor till uppgifterna som beskrivs närmare nedan.   
 
Det föll sig naturligt att växla mellan de två intervjuformerna eftersom jag valde att använda 
mig av tre olika uppgifter som jag benämnt: Elevers egna bilder, Elevers bildanalys och 
Elevers verbala beskrivning. Anledningen till att just tre uppgifter valdes var att jag i ett 
inledande skede av undersökningen utförde en mindre pilotstudie. I denna pilotstudie utgick 
jag från uppgiften Elevers egna bilder, men upptäckte snart att det behövdes ytterligare 
uppgifter för att få fler infallsvinklar. I samband med att två uppgifter lades till bestämde jag 
även att varje elev skulle få genomföra en av de tre uppgifterna, eftersom jag inte ville att 
eleverna skulle vara förberedda på vilken uppgift de skulle möta. Här följer en beskrivning av 
de tre uppgifterna:   
 
Elevers egna bilder. Genom denna uppgift ville jag observera vilka bilder eleverna har av de 
geometriska grundformerna och hur de kan variera dem. Jag använde mig av svagt rutade 
papper i tre olika färger. Jag lade första pappret framför eleven och sade: ”Jag vill att du ritar 
den första triangeln som du ser framför dig. Vilken bild ser du först när jag säger ordet 
triangel?” När eleven ritat sin triangel fick eleven, på samma papper, rita en rektangel, en 
kvadrat och en cirkel på samma sätt. Eleven fick sedan det andra pappret och jag sade: ”Jag 
vill att du ritar en till triangel som inte är lik den första du gjorde”. Detta upprepade jag också 
med de andra formerna. På det tredje papperet fick eleven ännu en gång rita de fyra olika 
formerna men inte exakt lika som de två föregående.  
 
Elevers bildanalys. Genom denna uppgift ville jag höra hur eleverna med egna ord beskriver 
en bild, om de använder sig av de geometriska grundtermerna och i så fall vilka av dem. Jag 
ville höra hur de benämnde de geometriska grundformerna. Jag använde mig av fem olika 
bilder, två abstrakta och tre konkreta, som jag alternerade mellan. Eleven fick exempelvis 
först titta på en abstrakt bild och därefter en konkret. Jag lade en av bilderna framför eleven 
och sade: ”Jag vill att du tittar noga på bilden och sedan berättar för mig vad du ser.” 
 
De två abstrakta bilderna av Kandinsky (se bilaga 2; bild 1 och bilaga 3; bild 2) valdes därför 
att i dessa målningar anser jag att det finns många olika geometriska mönster. Bild 160 
använde jag bara två gånger eftersom det verkade som om eleverna inte såg de geometriska 
formerna i den. Det fungerade mycket bättre med bild 2, därför valde jag att fortsättningsvis 
använda den. Bild 2 är en av Kandinskys viktigaste verk, ”Komposition VIII”, och i den kan 
man bland annat se cirklar, halvcirklar, vinklar, raka och krokiga linjer samt 
schackbrädesliknande gallermönster.61  
 
Två av de tre konkreta bilderna föreställde två husgavlar (se bilaga 4; bild 3 och bilaga 5; bild 
4)62. Bild 3 valdes eftersom jag tyckte att denna bild visade många olika variationer av de 
geometriska formerna och bild 4 valdes eftersom jag anser att exempelvis triangeln och 
rektangeln framkommer i denna bild. Jag antog att eleverna skulle ha lätt att se t.ex. triangeln 
och rektangeln i bild 3, men det visade sig att jag hade fel. Eleverna hade lättare att se 
geometriska former i bild 4 och därför valde jag att fortsätta med den bilden.  
                                                 
59 Bryman, A. (2002)  
60 Tio Bellido, R. (1988) 
61 Düchting, H. (1990)  
62 Jonsson, M. (1996) 
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I år 4 valde jag att använda en bild av vägmärket ”Herr Gårman” (se bilaga 6; bild 5). Jag 
upplever att både kvadraten, triangeln och rektangeln framkommer på ett tydligt sätt i detta 
vägmärke. Jag hittade dock ingen bild av ”Herr Gårman” utan ritade istället detta vägmärke 
själv, bild 5. 
 
Elevers verbala beskrivning. Genom denna uppgift ville jag undersöka hur eleverna gör när 
de förklarar för någon vad exempelvis en triangel är. Använder de papper och penna eller 
endast ord? Jag frågade eleven: ”Hur skulle du beskriva eller förklara för mig vad en triangel 
är?” För en del elever berättade jag en händelse: ”Tänk dig att det kommer en ny elev till 
klassen och att hon/han inte vet hur en triangel ser ut, hur skulle du då beskriva eller förklara 
vad en triangel är?”  
 
För att genomföra elevundersökningen bestämde jag mig för att intervjua ungefär femton 
elever från vardera år 4 och år 6. Jag började med att ta telefonkontakt med de två berörda 
lärarna veckan innan jag skulle göra undersökningen. Jag berättade för lärarna vad jag avsåg 
att göra och att jag inte ville att de skulle säga för mycket till eleverna för att dessa inte skulle 
vara förberedda på uppgifterna. Jag ville inte heller att eleverna skulle veta att jag utbildade 
mig till matematiklärare eftersom det kanske skulle styra deras tankar. Läraren i år 4 berättade 
att de inte hade gått igenom geometri än, men hon såg inget hinder i det utan var positivt 
inställd till undersökningen. Vi kom överens om att de bara skulle tala om för eleverna att jag 
skulle komma och sedan fick jag presentera mig själv och min uppgift för eleverna när jag 
kom. 
 
Enligt de forskningsetiska principerna måste en forskare inhämta samtycke från förälder/-
vårdnadshavare för att intervjua barn under 15 år.63 På den skola där jag intervjuade de 32 
eleverna tar man ofta emot studenter som ska genomföra verksamhetsförlagd utbildning. 
Föräldrarna är därför informerade om att det emellanåt kan komma studenter som vill 
intervjua deras barn och föräldrarna har även gett sitt samtycke till detta. Inför min 
undersökning behövde jag enligt lärarna således inte inhämta samtycke från 
förälder/vårdnadshavare.  
 
Den första eftermiddagen skulle jag möta år 6. Jag träffade läraren i lärarrummet och vi gick 
gemensamt till klassrummet. Jag hade bestämt att jag skulle intervjua eleverna en i taget och 
därför frågade jag om det fanns något rum som jag kunde vara i, vilket det även fanns. En 
förutsättning för att eleven ska kunna koncentrera sig och behålla intresset var att jag fick ett 
eget rum, där jag och intervjupersonen kunde vara ostörda. Detta är något som Doverborg64  
understryker vikten av. Det rum som jag fick tillgång till låg precis intill elevernas klassrum, 
vilket var bra eftersom jag inte ville att rummet skulle ligga alltför långt bort.  
 
Innan jag presenterade mig för eleverna förberedde jag det material som jag hade med mig 
och som skulle användas. Jag lade fram papper i tre olika färger, linjal, passare och en rund 
burk med några färgpennor, tuschpennor, blyertspennor och ett suddgummi i. Eftersom jag 
var lite nyfiken på om de skulle använda något hjälpmedel för att göra en cirkel, och i så fall 
vilket hjälpmedel, hade jag även ställt fram ett glas, en färgtub och ett cerat på bordet. Allt låg 
väl synligt. När jag var färdig med detta gick jag in i klassrummet och presenterade mig för 
hela klassen. Jag berättade vem jag var och att jag läste till lärare men inte vilka ämnen jag 
skulle ha. Jag talade om för eleverna att för att bli en bra lärare behöver jag lära mig hur 
elever tänker och funderar kring bilder och att jag hoppades få hjälp med detta av dem. I 
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64 Doverborg, E. (2000)  
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samband med presentationen talade vi också om att deltagandet var frivilligt, vilket enligt de 
forskningsetiska principerna 65 är viktigt att tydliggöra. Doverborg skriver om hur viktig den 
första kontakten med eleverna är och att de vid den kontakten bör få känna hur betydelsefulla 
de är.66 Jag sade därför till eleverna: ”Ni är viktiga för mig, därför att med er hjälp kan jag få 
kunskap om hur elever tänker och funderar kring bilder.”  
 
Jag hade tillsammans med läraren kommit överens om att hon slumpvis skulle välja ut elever i 
år 6 som ville vara med, utan min närvaro. Läraren föreslog att hon i sitt val skulle försöka få 
en jämn fördelning mellan flickor och pojkar och det tyckte jag lät bra. I denna klass 
intervjuades femton elever, varje intervju tog mellan fem och femton minuter att genomföra. 
Det var lätt att få med sig eleverna och de hade en positiv inställning till de olika uppgifterna.  
 
Den andra eftermiddagen besökte jag år 4. Jag träffade läraren i lärarrummet innan vi 
gemensamt gick till ett mindre rum som låg i närheten av elevernas klassrum. Jag förberedde 
mig precis som dagen innan genom att lägga fram materialet och därefter presenterade jag 
mig för år 4 på samma sätt som jag presenterade mig för år 6.  
 
Även i denna klass hade läraren och jag diskuterat om hur urvalet av intervjupersoner skulle 
göras. Liksom i år 6 var jag inte närvarande när läraren tog ut intervjupersoner i år 4. Läraren 
hade sedan tidigare alla namnen samlade i en kruka för tillfällen som dessa. Ur krukan drog 
läraren ett namn på en elev, för att sedan fråga om hon/han ville vara med. Ville eleven inte 
vara med drog läraren ett nytt namn. På detta sätt blandades flickor och pojkar om vart annat 
och intervjupersonerna togs således ut slumpvis, vilket även bidrog till att det blev en något 
ojämn fördelning mellan flickor och pojkar. I denna klass intervjuades sjutton elever, även 
dessa intervjuer tog mellan fem och femton minuter att genomföra. Sammanlagt blev det 32 
intervjuer. 
 
Alla intervjuer protokollfördes på så vis att jag antecknade det som eleverna sade i anknytning 
till uppgifterna Elevers egna bilder, Elevers bildanalys och Elevers verbala beskrivning. 
Anteckningarna användes vid analysen av undersökningsdata från uppgifterna Elevers 
bildanalys och Elevers verbala beskrivning. I analysen av undersökningsdata från uppgiften 
Elevers egna bilder jämförde jag de bilder som eleverna hade ritat, och anteckningarna från 
denna uppgift behövdes följaktligen inte. Samtliga elever visade stort intresse för uppgifterna 
och de var även mycket positiva till dem. En flicka stannade till och med kvar efter skolan, 
och en pojke sa precis innan han gick: ”Å, tack så väldigt mycket för att jag fick vara med!” 
 
 
Analys av undersökningsdata 
 
Under intervjuanalysen har jag utgått från Kvales67 beskrivning av olika metoder. Kvale 
menar att den vanligaste formen av intervjuanalys troligen är en användning ad hoc av olika 
metoder och tekniker för skapande av mening. Här används ingen standardmetod för analysen 
av hela intervjumaterialet utan det växlas fritt mellan olika tekniker. På det sättet kan 
forskaren först läsa igenom intervjuerna för att få ett allmänt intryck och sedan gå tillbaka till 
särskilda avsnitt. I min undersökning består data även av bilder och jag har analyserat dem på 
motsvarande sätt. Kvale hänvisar även till författarna Miles och Huberman (1994) som tar 
upp olika tillvägagångssätt för att skapa förståelse i undersökningsdata. Exempel på fyra av 
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dessa sätt är att man ser rimligheter, lägger märke till mönster, ställer samman samt jämför 
vissa delar i undersökningsdatan.68 
 
 
Resultat 
 
Elevers egna bilder 
När jag granskade resultatet av uppgiften Elevers egna bilder, där jag ville observera vilka 
bilder eleverna har av de geometriska grundformerna samt hur de kan variera dem, 
behandlade jag data för varje grundform och för respektive klass. Resultaten jämfördes sedan 
mellan år 4 och år 6. Uppgiften Elevers egna bilder genomfördes av sex elever i år 4 och fem  
elever i år 6.  
 
Triangeln  
I år 4 ritade fem elever en likbent triangel först och en elev ritade en liksidig triangel. Den 
andra triangeln ritade fyra elever likbent, en elev ritade den rätvinklig och en annan elev 
ritade den oliksidig. Triangel nummer tre ritade tre elever likbent, två elever ritade den 
oliksidig och en elev ritade den liksidig. Tre elever höll alltså fast vid likbenta trianglar och 
varierade enbart längden på sidorna. Om jag summerar detta, innehåller elevernas bilder tolv 
likbenta trianglar, två liksidiga trianglar, en rätvinklig triangel och tre oliksidiga trianglar. 
 
I år 6 kan jag urskilja att den första triangeln som eleverna ritade var en likbent triangel. Det 
var bara en elev som ritade en rätvinklig triangel först. Den andra triangeln ritade tre elever 
rätvinklig, en elev ritade den liksidig och en elev ritade den likbent. Triangel nummer tre 
ritade tre elever likbent, en elev ritade den rätvinklig och en annan elev ritade den oliksidig. 
Om jag summerar variationen blir det åtta likbenta trianglar, en liksidig triangel, fem 
rätvinkliga trianglar och en oliksidig triangel.  
 
Bilderna visar att både eleverna i år 4 och eleverna i år 6 förstorade eller förminskade sina 
trianglar samt vände dem åt olika håll för att få trianglarna att se olika ut. Tio elever började 
med att rita en bas först och därefter ritade dessa elever de två återstående sidorna. Eleverna i 
år 6 förstorade eller förminskade utan eftertanke, medan eleverna i år 4 gav intryck av 
eftertänksamhet och funderade mer på hur de skulle få triangeln att se annorlunda ut.  
 
Rektangeln 
I år 4 ritade fem elever den första rektangel liggande∗, den sjätte eleven ritade den första 
rektangeln stående∗∗. Den andra rektangeln ritade fem elever stående, medan en elev ritade 
denna rektangel diagonalt på papperet. Rektangel nummer tre ritade två elever liggande, två 
elever ritade den diagonalt på papperet och två elever ritade den stående. Proportionerna 
mellan sidorna varierades inte nämnvärt.  
 
Fyra elever i år 6 ritade den första rektangeln liggande och en elev ritade denna rektangel 
stående på kortsidan. Rektangel nummer två var det två elever som ritade stående och tre 
elever som ritade liggande. Den tredje rektangeln ritade fyra elever liggande, medan en elev 

                                                 
68 Kvale, S. (1997)  
∗  Med liggande rektangel avses i denna uppsats att den längre sidan av rektangeln är horisontell. 
∗∗ Med stående rektangel avses i denna uppsats att den kortare sidan av rektangeln är horisontell. 
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ritade den stående på kortsidan. Proportionerna mellan sidorna varierades av två elever. Dessa 
elever ritade långsmala rektanglar till skillnad från de två övriga rektanglarna som de ritade.  
 
Bilderna visar att eleverna i år 4 försökte göra rektanglarna annorlunda genom att lägga dem 
på diagonalen eller snedställa en sida. Eleverna i år 6 ritade däremot rektanglarna större, 
mindre, liggande eller stående. Alla elever ritade två sidor av rektangeln längre än de andra 
två sidorna, men alla elever ritade dock inte de motstående sidorna av rektangeln lika långa. 
Vad det gäller proportionerna mellan sidorna av rektanglarna, var det bara två elever i år 6 
som ändrade proportionerna anmärkningsvärt.          
 
Kvadraten 
I år 4 ritade två elever den första kvadraten med hjälp av rutorna på papperet, en elev ritade 
kvadraten på ett ungefär och två elever ritade rektanglar. En elev ritade först en rektangel, 
men delade den sedan mitt i tu så att det blev två kvadrater. Den andra kvadraten ritade fyra 
elever efter rutorna och de andra två eleverna ritade kvadrater som liknade romber. Den tredje 
kvadraten ritade fyra elever efter rutorna, medan två elever ritade kvadrater, som även här 
liknade romber.  
 
I år 6 ritade fyra elever den första kvadraten med hjälp av rutorna på papperet. Den andra 
kvadraten ritade två elever efter rutorna, en elev ritade en rektangel, en elev ritade ett 
parallelltrapets och en elev ritade den andra kvadraten något så när efter rutorna på papperet. 
Den tredje kvadraten ritade tre elever efter rutorna på papperet och två elever ritade på ett 
ungefär.  
 
Bilderna visar att eleverna i år 4 blandade ihop kvadraten med rektangeln oftare än eleverna i 
år 6. Några elever i år 4 fick jag till och med inleda en diskussion med om vad en kvadrat är 
innan eleverna kom fram till vilken geometrisk form det handlade om. Eleverna i år 4 försökte 
göra kvadraten annorlunda genom att snedställa sidorna, medan de flesta eleverna i år 6 ritade 
kvadraten större eller mindre. Alla elever ritade kvadraterna med fyra hörn, däremot ritade 
dock inte alla elever kvadraten rätvinklig med fyra lika lång sidor.  
 
Cirkeln 
I år 4 var det två elever som använde hjälpmedel för att rita den första cirkeln. Till den andra 
cirkeln var det tre elever som använde sig av något hjälpmedel. Den tredje cirkeln var det en 
elev som använde hjälpmedel till. En pojke använde hjälpmedel för att rita halva cirkeln, den 
andra halvan ritade han på fri hand. Pojken sade själv att cirkeln inte blev så bra och jag 
frågade varför han inte tyckte det. Han svarade att den såg ut som ett ägg och då frågade jag 
honom om en cirkel kunde se ut som ett ägg. Pojken svarade: ”Ja, en cirkel kan se ut som ett 
ägg”.   
 
I år 6 var det två elever som använde sig av något hjälpmedel för att rita den första cirkeln. De 
elever som började rita med hjälpmedel fortsatte med det och de elever som började rita utan 
hjälpmedel fortsatte med det. 
 
Bilderna visar att både eleverna i år 4 och eleverna i år 6 varierade cirklarna genom att rita 
dem större eller mindre. Alla elever ritade cirkeln som en sluten ring. Några elever ritade dock 
inte samma radie runt om ringen, utan innefattade även ovala former i begreppet cirkel.   
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Elevers bildanalys 
I Elevers bildanalys ville jag höra hur eleverna beskriver en bild, om de använder sig av de 
geometriska grundtermerna och i så fall vilka av dem. I denna uppgift har jag analyserat data 
från respektive klass, både på den abstrakta och på den konkreta bilden. Resultaten jämfördes 
sedan mellan år 4 och år 6. Uppgiften Elevers bildanalys genomfördes av sex elever i år 4 och 
fem elever i år 6. Dessa elever fick betrakta både en konkret och en abstrakt bild.  
 
Abstrakt bild 
I år 4 använde jag bara bild 2. En elev såg inga geometriska former medan de andra fem 
eleverna beskrev att de såg fyrkanter, ringar, runda ringar, trekanter, kvadrater, halvcirklar, 
trianglar och cirklar. Alla elever associerade dock mest till konkreta föremål, så som 
schackspelsrutor, solar, planeter, penslar, kinapinnar och portar i krocket.   
 
I år 6 använde jag bild 1 och bild 2. De elever som tittade en stund på bild 1, beskrev att de 
såg trekanter, fyrkanter, cirklar och runda ringar. De elever som tittade på bild 2, berättade att 
de såg cirklar, kvadrater, trianglar och rektanglar. 
 
I intervjuerna framkommer det att i år 4 associerar eleverna de geometriska formerna mer till 
olika konkreta föremål än till själva formen. I år 6 beskriver eleverna att de ser de geometriska 
formerna istället för att associera till olika konkreta föremål. 
 
Konkret bild 
I år 4 använde jag bild 4 och bild 5. En elev beskrev bild 4 som följer: ”Det är som en fyrkant 
under och en triangelform där uppe”. En annan elev såg fyrkanter överallt. En elev använde 
sig inte alls av de geometriska formerna när hon skulle beskriva bild 5, medan de andra tre 
eleverna beskrev den som; trekantig, kvadrat, lite längre än kvadraten, triangel, en fyrkant och 
långa fyrkanter. 
 
I år 6 använde jag bild 3 och bild 4. En elev, som beskrev bild 3, använde sig inte av de 
geometriska formerna medan en annan elev beskrev samma bild med hjälp av ordet trekant 
och fyrkant. Eleverna som fick bild 4 beskrev den med hjälp av geometriska former, t ex 
”fönstren i en trekant”, ”rektangelformade fönster” och ”kvadratlikt”. 
 
Eleverna i år 4 använde sig mer av de geometriska formerna när de beskrev den konkreta 
bilden än när de beskrev den abstrakta bilden. I år 6 använde sig eleverna generellt sett mer av 
de geometriska formerna.  
 
 
Elevers verbala beskrivning 
I Elevers verbala beskrivning var jag intresserad av om eleverna använde sig av papper och 
penna för att åskådliggöra en geometrisk form eller om de endast använde ord när de förklarar 
en geometrisk form. Jag har analyserat data för varje grundform och för respektive klass. 
Resultaten jämfördes sedan mellan år 4 och år 6. När undersökningen utfördes blandade några 
av eleverna ihop de geometriska formerna. I resultatredovisningen nedan har jag på grund av 
att så få elever beskrev kvadraten och rektangeln således valt att sammanföra dessa former. 
Uppgiften Elevers verbala beskrivning genomfördes av fem elever i år 4 och fem elever i år 6.      
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Triangeln  
En elev i år 4 beskrev en triangel så här: ”Tre hörn, först ett rakt streck och sedan ett uppåt”. 
Nästa elev ritade på bordet och sade att: ”Jag skulle säga att den har tre kanter” och en annan 
elev sade: ”Ungefär lika långa sidor”. En fjärde elev sade: ”Trekantig” och visar med 
tummarna och pekfingrarna.  
 
En elev i år 6 beskrev triangeln genom att säga: ”Trekantig!”, en annan elev sade: ”Ett rakt 
streck först nedtill och sedan lite, två ’snea’ streck som möts uppåt”. En tredje elev sade: 
”Den har tre kanter”. 
 
Alla sju eleverna beskrev triangeln med hjälp av ord, samtidigt som de ritade triangeln på ett 
papper eller direkt på bordet. 
 
Rektangeln och Kvadraten 
I år 4 beskrevs rektangeln av en elev som: ”En lång grej” och en annan elev sade: ”Ungefär 
som linjalen”. I år 6 beskriver en elev rektangeln som att: ”Två sidor är längre än de andra 
två”. Kvadraten beskrevs av en elev i år 6: ”Är fyrkantig, ungefär som en sandlåda eller en 
dataskärm”, eleven ritade kvadraten därefter. 
 
När eleverna beskrev rektangeln och kvadraten förstärkte de sin verbala bild genom att rita 
formerna på ett papper eller direkt på bordet, på samma sätt som eleverna som beskrev 
triangeln. 
 
 
Sammanfattning 
 
I min undersökning ville jag försöka urskilja vilka bilder eleverna har av de geometriska 
grundformerna, dels vilken variation som eleverna har av olika geometriska former och dels 
vad som händer med elevers bilder från år 4 till år 6, vilka skillnader som finns.  
 
Ett resultat av uppgiften Elevers egna bilder är att eleverna ger uttryck för tveksamheter när 
de ska variera formerna, det blir t ex gärna likbenta trianglar. De allra flesta eleverna ritar 
basen först och därefter de två återstående sidorna på triangeln. När det gäller rektangeln 
ritade alla elever två sidor längre än de andra två sidorna, men alla elever ritade dock inte de 
motstående sidorna av rektangeln lika långa. Alla elever ritade kvadraterna med fyra hörn, 
däremot ritade dock inte alla elever kvadraten rätvinklig med fyra lika lång sidor. Vad gäller 
cirkeln så ritade alla elever den som en sluten ring. Några elever ritade dock inte samma radie 
runt om ringen, utan innefattade även ovala former i begreppet cirkel.   
 
Resultatet av uppgiften Elevers bildanalys, där eleverna skulle beskriva en abstrakt bild och 
en konkret bild, är att de allra flesta eleverna generellt sett använder sig av de geometriska 
grundformerna när de ska beskriva bilden. Benämningarna kunde däremot variera, som 
exempelvis trekant, trekantig, fyrkant, lite längre än kvadraten och långa fyrkanter. Det jag 
lade märke till var att eleverna i år 4 använde sig mer av de geometriska formerna när de 
beskrev den konkreta bilden än när de beskrev den abstrakta bilden. 
 
Resultatet av uppgiften Elevers verbala beskrivning är, enligt min analys av data, att eleverna 
har en god uppfattning om hur de kan förklara och beskriva geometriska former, både verbalt 
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och visuellt. Resultatet stämmer väl överens med Johnsen Høines69 beskrivning av att 
begreppsinnehåll (tankar och åsikter) och begreppsuttryck (talat språk, tecken och 
kroppsspråk) är beroende av varandra och påverkar varandra. Samtliga elever som utförde 
uppgiften kombinerade det verbala och det visuella uttrycket. De tog hjälp av papper och 
penna eller sina händer samtidigt som de med ord beskrev den geometriska grundformen. 
 
Ett genomgående resultat av undersökningen är att eleverna känner till de geometriska 
grundformerna och har någon slags förståelse av dem. Eleverna kanske inte alltid har en 
fullständig förståelse, men de kan använda sig av de geometriska formerna när de t.ex. ska 
beskriva olika bilder. Enligt Hedréns70 beskrivning av van Hieles nivåer befinner sig eleverna 
på nivån igenkänning eller visualisering samtidigt som några av dem är på väg mot nivån 
analys. 
 
 
Del 2: Läromedlens bilder 
 
I del två av den empiriska studien, Läromedlens bilder, har jag granskat fyra vanligt 
förekommande läromedel i år 4 och år 6; Alma, Mattestegen, Räkneresan och Talriket. Jag 
har granskat läromedlens bilder av de grundläggande geometriska formerna och undersökt om 
jag kan förstå resultatet av elevundersökningen utifrån de bilder som finns i det läromedel 
eleverna använder. 
 
 
Uppläggning och genomförande av läromedelsundersökning 
 
Efter att jag hade genomfört undersökningen om elevernas bilder och deras beskrivningar av 
de fyra geometriska grundformerna, ville jag även se hur bilderna i elevernas lärobok såg ut. 
Jag valde att titta på fyra olika läromedel: Mattestegen, som eleverna jag intervjuade använde 
sig av, samt Alma, Räkneresan, och Talriket, som är tre andra läromedel som ofta används. I 
de olika läromedlen har jag granskat vilka bilder av de fyra geometriska grundformerna 
eleverna möter och hur variationsrika bilderna i böckerna är. 
 
 
Granskning av undersökningsdata 
 
Till att börja med gick jag igenom de fyra olika läromedlen och studerade hur de geometriska 
grundformerna presenterades. Jag fokuserade därefter granskningen på antalet geometriska 
illustrationer, i vilken utsträckning de geometriska grundformerna varierades samt huruvida 
det fanns bilder på konkreta föremål där eleverna själva kunde hitta geometriska former. 
 
 
Resultat 
 
Alma 
Läromedlet Alma består av tre böcker A71, B och C72. I dessa böcker möter eleverna många 
olika bilder av de grundläggande geometriska formerna. I den första boken finns det flera 
                                                 
69 Johnsen Høines, M. (2002) 
70 Hedrén, R. (1992) 
71 Undvall, L. (1998) 
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konkreta bilder som har formen av olika geometriska figurer, exempelvis ett trädgårdsland 
och en tavelram som har formen av en rektangel samt ett segel och en trafikskylt som har 
formen av en triangel. De geometriska formerna varieras även i boken genom att det 
förekommer många olika trianglar, inte bara liksidiga och rätvinkliga.  Kvadrater, rektanglar 
och cirklar förekommer också mycket i kapitlet om bråkräkning. 
 
Ordet geometri förekommer först i den andra boken. Kapitlet inleds med att visa en rätvinklig 
triangel, en liggande rektangel och en kvadrat, sedan visas uteslutande liggande rektanglar 
och några olika trianglar. Det förekommer dock inte lika mycket geometriska figurer i den 
andra boken som i den första. I likhet med den första boken finns många konkreta bilder, 
bland annat en bild av en fotbollsplan och en bild av en triangelformad trädgård. När 
läromedlet kommer in på vinklar och areaberäkningar visas exempel på flera olika trianglar 
och några kvadrater, men det finns fortfarande bara liggande rektanglar.  
 
I den tredje boken kommer de grundläggande geometriska formerna tillbaka i kapitlet om 
bråk samt i geometrikapitlet. I geometrikapitlet kommer triangeln, kvadraten och rektangeln 
tillbaka. Det är många olika trianglar och det finns även några konkreta bilder på stående 
rektanglar, annars är det uteslutande liggande rektanglar som illustreras. Den geometriska 
form som jag saknar är cirkeln, den hittar jag bara i samband med bråkräkningen. Det är färre 
konkreta bilder i den tredje boken. Sammantaget förekommer rikligt med bilder, framför allt 
färgbilder, i alla böckerna. 
 
Räkneresan 
Räkneresan består av sex böcker A – F73. I A-boken möter eleverna kvadraten, rektangeln och 
triangeln i kapitlet ”Mätt med mina mått”. Det är mest kvadrater de möter men även trianglar 
och liggande rektanglar. Denna bok är rik på konkreta bilder, exempelvis en trädgård, en ask 
med kritor och frimärken. I B-boken förekommer inte några geometriska former, dessa möter 
eleverna åter i C-boken. I C-boken är det framför allt kvadraten och den liggande rektangeln 
som åskådliggörs i bild, men även triangeln och cirkeln förekommer. I början av kapitlet som 
handlar om geometri finns en stor konkret bild som eleverna ska titta på och sedan skriva ner 
vilka geometriska figurer de ser. C-boken innehåller många olika färgglada bilder av de 
geometriska formerna. 
 
I D-boken återkommer de geometriska formerna när eleverna ska räkna bråk, decimaler och 
procent. Kapitlet som handlar om ritningar och konstruktioner börjar med de grundläggande 
geometriska formerna. Det är främst bilder på rätvinklig triangel och liggande rektangel som 
visas. På samma vis som i C-boken finns det en stor konkret bild i detta kapitel där eleven ska 
leta reda på olika geometriska former. I E-boken finns det några geometriska former i 
samband med bråk, decimal och procenträkning. När rymdgeometri behandlas förekommer 
geometriska former i begränsad omfattning, men det är inte så stor variation på dem. I F-
boken återkommer triangeln och den liggande rektangeln och även en och annan kvadrat. Det 
förekommer också några konkreta bilder av stående rektanglar. Alla böcker innehåller mycket 
bilder, både färgglada och varierande. Det är dock inte så stor variation på de geometriska 
formerna. 

                                                                                                                                                         
72 Undvall, L. (1995) 
73 Skoogh, L. m.fl. (1994) 
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Talriket 
Talriket består liksom Räkneresan av sex böcker; 4a, 4b, 5a, 5b,74 och 6a, 6b75. Inte förrän i 
boken 4b möter eleverna de geometriska grundformerna. I denna bok visas olika pusselbitar 
som bildar de fyra olika grundformerna. Dessa former avbildas i samband med bråkräkningen 
och i kapitlet ”I vilken form”. I det senare kapitlet finns olika konkreta bilder, t.ex. ett segel 
och en trafikskylt som har formen av en triangel samt en bok, en dörr och ett fönster som har 
formen av en rektangel. Här illustreras också en stående rektangel. Det finns även en tavelram 
och ett schackbräde som har formen av en kvadrat samt en apelsin och ett par glasögon som 
har formen av en cirkel. 4b-boken innehåller många bilder och konkreta färgbilder.  
 
I bok 5a möter eleverna de geometriska grundformerna vid areaberäkning. Det är då nästan 
bara kvadrater och rektanglar, både liggande och stående, men det finns även några 
rätvinkliga trianglar. Bilderna är färgglada och en del av dem är konkreta, exempelvis en 
hage, en fotbollsplan och en tavelram. I bok 5b finns de geometriska formerna i kapitlet om 
vinklar. Det är inte många figurer men eleverna kan se några olika trianglar. I bok 6a kommer 
de geometriska grundformerna tillbaka i kapitlet ”Geometri igen!”. I detta kapitel möter 
eleverna flera olika trianglar, men också kvadrater, cirklar och både liggande och stående 
rektanglar. Det finns även några konkreta bilder i denna bok. I bok 6b kommer kvadraten, 
rektangeln och triangeln tillbaka i procenträkningen. Cirkeln återkommer i samband med 
cirkeldiagram. Alla sex böckerna innehåller också många bilder, men det är inte särskilt stor 
variation på illustrationerna av de geometriska formerna.    
 
Mattestegen 
Även Mattestegen består av sex böcker A–C höst76 och A, B vår77 och C vår78. De 
geometriska grundformerna förekommer första gången i vårterminens A-bok. Det första 
mötet med de geometriska formerna får eleverna i samband med bråkräkning. I detta kapitel 
finns det inte några bilder av konkreta föremål, det finns inte heller några färgbilder. Efter 
bråkräkningen kommer ett kapitel om geometri där kvadrater, cirklar, trianglar och liggande 
rektanglar presenteras. Det är mest oliksidiga trianglar men även rätvinkliga. Variation på 
bilderna i boken saknas och det finns varken konkreta bilder eller färgbilder. B-boken är 
upplagd på samma sätt som A-boken. De geometriska formerna kommer inte förrän på 
vårterminen och då först i kapitlet om bråkräkning och sedan i kapitlet om geometri. I 
geometrikapitlet lär sig eleverna om och hur man ritar liksidiga och likbenta trianglar samt 
cirklar. Kapitlet beskriver med en bild hur en triangel tecknas genom att eleven först ritar 
basen på triangeln och efter detta markerar mittpunkten på basen. En hjälplinje dras från 
mittpunkten och därefter ritas två sidolinjer från hjälplinjen ner mot basen.  
 
I samband med kapitlet som handlar om area och omkrets möter eleverna både liggande och 
stående rektanglar, kvadrater samt olika rätvinkliga trianglar. Olika geometriska former finns 
även med i avsnittet om vinklar och procent i boken, men det finns fortfarande inga färgbilder 
och det är mycket lite konkreta bilder. I höstterminens C-bok finns två bilder av liggande 
rektanglar i kapitlet ”Geometri och ekvationer”, därefter förekommer inte de geometriska 
grundformerna förrän i vårterminens C-bok, i kapitlet om bråk. Precis som i de andra 
böckerna kommer det sedan ett kapitel om geometri. I C-boken finns det lite fler variationer 
av triangeln, men inte så mycket av kvadraten och rektangeln. Cirkeln finns det lite olika 

                                                 
74 Johansson, B. (1995) 
75 Johansson, B. (1996) 
76 Rosenlund, K. (1994) 
77 Rosenlund, K. (1995) 
78 Rosenlund, K. (1996) 
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bilder på i samband med cirkelns area och omkrets. I likhet med tidigare A–C-böcker saknar 
denna bok färgbilder och konkreta bilder. 
 
 
Sammanfattning 
 
Gemensamt för Alma, Räkneresan och Talriket är att de är färgglada och innehåller många 
bilder. Illustrationerna i Alma visar stor variation på de geometriska formerna medan 
Räkneresan och Talriket istället innehåller många konkreta bilder av föremål som åskådliggör 
formerna. Illustrationer i Mattestegen skiljer sig från de övriga läromedlen genom att det 
varken är färgbilder eller bilder av konkreta föremål. Variationen av bilder på de geometriska 
formerna är även större i de tre andra läromedlen. Mattestegen instruerar dock eleverna hur de 
ska rita likbenta och liksidiga trianglar på ett tydligt sätt.    
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Hur matematiklärare kan använda sig av bilder i 
sin geometriundervisning 
 
Under denna rubrik har jag försökt att besvara min tredje frågeställning: Hur kan 
matematiklärare använda sig av bilder i sin geometriundervisning? Jag har valt att beskriva 
några konkreta exempel på lärares arbete med bild/matematik. 
 
I artikeln Skapande matematik beskrivs hur två lärare har samarbetat kring ett bild- och 
matematikprojekt. En av lärarna berättar hur påtagligt det blev för henne hur mycket 
matematik det finns i den moderna konsten, efter att hon hade sett en utställning i Skövde 
Konsthall med verk av Hilma af Klint. Besöket på konsthallen blev en upplevelse för henne 
som ledde till en samverkan mellan bild och matematik. Målet med denna samverkan var att 
skapa förståelse både för modern konst och för matematikspråket. Eleverna blev indelade i 
grupper och varje grupp skulle välja en geometrisk form och en grundfärg med dess 
komplementfärg. Först gjorde varje elev en egen komposition och sedan fick varje grupp sätta 
ihop sina bilder så noga som möjligt så att de fick en ny harmonisk komposition. För att 
överföra och mäta in sina kompositioner till ett stort gemensamt ark var eleverna tvungna att 
använda bland annat linjal, vinkelhake och passare. Lärarna anser att det märktes på eleverna 
att de hade lärt sig mycket genom detta arbete. Eleverna hade framförallt tagit till sig 
matematiken som sin, och fått ett bättre matematikspråk.79           
 
Ett annat exempel på samverkan mellan bild och matematik är ett stadieövergripande arbete 
kring trianglar. Lärarna beskriver hur de arbetar med trianglar och dess vinklar i de tidiga 
skolåren. Eleverna börjar med att gå ut och söka efter triangelformer som de hittar på t.ex. 
husgavlar, farstukvistar, vägmärken och förpackningar av olika slag. Efter detta börjar de titta 
närmare på triangelns sidor och jämför dessa. Med hjälp av olika trianglar av trä kan eleverna 
på ett konkret sätt jämföra sidorna. Eleverna kommer exempelvis fram till att en triangels 
sidor är lika långa och får då veta att denna triangel kallas för liksidig triangel. På detta sätt får 
eleverna lära sig att känna igen de olika trianglarna och benämna dem vid namn. På liknande 
sätt undersöker de trianglarnas vinklar. Eleverna ritar och bygger sedan olika mönster av 
trianglar. De använder sig även av tangram, vilket blir ytterligare ett sätt för eleverna att lära 
sig triangelns form.80 Eleverna kan exempelvis själva tillverka ett Tangrampussel som de 
sedan kan använda för att experimentera med.81   
 
Matematiklärare kan använda sig av bild i sin geometriundervisning genom att låta eleverna 
själva söka efter konstverk som innehåller geometriska former. Eleverna diskuterar sedan 
vilka olika geometriska former konstnärerna använder. I samband med detta kan läraren 
exempelvis visa hur tessellering fungerar, genom att sammanfoga olika geometriska former 
till ett mönster. Eleverna kan sedan komponera ett eget tessellerat mönster.82 Detta mönster 
kan exempelvis utgå ifrån en kvadrat. Eleverna ritar och klipper ut kvadrater i olika färger och 
lägger sedan ut mönstret. Kvadraterna kan flyttas om så att eleverna ser vad som händer när 
färgerna byter plats. När eleverna känner sig klara med sitt mönster kan de förslagsvis limma 
fast kvadraterna på ett pappersark.83 
                                                 
79 Trygg, L. (2001) 
80 Fandén, G. (2002) 
81 Trygg, L. m.fl (2002) 
82 Karlsson, S. & Lövgren, S. (2001)  
83 Trygg, L. m.fl. (2002) 
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Ännu ett exempel på hur lärare kan använda konst i geometriundervisning är att låta elever 
studera bilder på exempelvis arkitektur. Det finns många konstverk som är intressanta att visa 
för elever som inspiration. Eleverna kan arbeta i grupp och få i uppdrag att måla en 
ickeföreställande bild genom att endast använda sig av de geometriska grundformerna. De 
börjar med att måla konturerna av en geometrisk form i mitten av papperet med svart färg 
därefter fortsätter de med ytterligare en form och sedan håller de på så tills papperet är helt 
täckt av geometriska former. Formerna ska vara i olika storlekar och måste skära över 
varandra på minst ett ställe. När papperet är fyllt med geometriska former ska de måla ytorna 
som bildats av formernas konturlinjer. När bilderna är färdiga kan eleverna namnge alla 
geometriska figurer i bilden och notera namnen på tavlan.84 
 
I bokserien Upptäck matematiken finns det många exempel på hur läraren på ett konkret sätt 
kan använda sig av bilder i undervisningen. I en uppgift som avser att beskriva exempelvis 
”det gyllene snittet”, kan läraren låta eleverna skapa som den holländske konstnären 
Mondrian. Mondrian strävade efter att skapa rena och balanserade konstverk med det gyllene 
snittets proportioner samt med horisontella och vertikala linjer.85 I en annan uppgift använder 
sig eleverna av de fyra grundformerna som de exempelvis klipper ut i olika färger och 
storlekar för att sedan skapa olika mönster som blir till bilder. I dessa bilder kan de sedan 
urskilja olika geometriska former.86   
 
För att undersöka grundläggande geometriska begrepp kan elever använda sig av ett så kallat 
”geobräde”. Ett geobräde består av en platta med ett regelbundet kvadratiskt mönster av 
spikar. När eleverna arbetar med brädet används gummisnoddar i olika färger. Med hjälp av 
gummisnoddarna kan eleverna bilda olika geometriska former. Eleverna kan exempelvis 
undersöka hur många olika trianglar som de kan bilda på geobrädan och rita av dessa på ett 
rutat eller prickat papper.87   
 
Ett gammalt sätt att sammanfoga geometriska former till mönster är ”lapptäcksteknik”. Detta 
görs oftast i tyg, men man kan även använda papper från exempelvis tidningar och göra olika 
collage. En lapptäcksteknik som kan användas till sådana collage är ”Stockhusrutan”. När 
elever använder denna teknik utgår de från en kvadrat. Remsor, som har formen av en 
rektangel, skarvas sedan på kvadraten i högervarv. Remsorna bör ha samma bredd, så att en 
ny kvadrat bildas varje gång två nya remsor fogas till. När eleverna känner att de fått den 
storlek de vill ha på kvadraten monteras den på ett pappersark. Ifall en lärare vill engagera en 
hel klass med denna teknik kan läraren tillsammans med eleverna bestämma ett visst mått på 
elevernas färdiga kvadrater, så att alla elevers individuella kvadrater sammanfogas till ett enda 
stort collage. I ett sådant collage kan eleverna även experimentera med olika nyanser av färger 
för att få fram ljusa och mörka partier, så att nya former framträder.88  
 
 
 

                                                 
84 Karlsson, S. & Lövgren, S. (2001) 
85 Devonshire, H. (1996). Längd, bredd och höjd. 
86 Devonshire, H. (1996). Linjer och former.  
87 Trygg, L. m.fl. (2002) 
88 Karlsson, S. & Lövgren, S. (2001) 
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Diskussion 
 
 
Diskussionen är indelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Under metod-
diskussionen tas reflektioner och funderingar kring metod, intervjuform samt utförande upp 
och under resultatdiskussionen berörs frågeställningarna samt tankar kring elevers bilder och 
uttryck.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Den empiriska studien är baserad på kvalitativ metod. Datainsamlingen består av intervjuer 
samt bilder som de intervjuade ritade i samband med intervjun. Jag anser att de tre uppgifter 
som valdes ut som grund för intervjuerna, lämpade sig bra för att försöka besvara den andra 
frågeställningen. Det intressanta för mig var att urskilja olikheter och mångfald i elevernas 
bilder och uttryck.  
 
Undersökningen gjordes i år 4 och år 6, dels för att geometriska former enligt kursplanen bör 
ha introducerats för eleverna under dessa år, dels för att undersöka hur eleverna under år 4 till 
år 6 varierar sina uttryck av geometriska begrepp med hjälp av bilder. För att få fram vilka 
bilder eleverna har av de geometriska grundformerna samt hur de kan variera dessa, valde jag 
ut en uppgift till intervjuerna som jag har benämnt Elevers egna bilder. Denna uppgift gick 
bland annat ut på att eleverna skulle rita de geometriska formerna på tre olika papper.  
 
När jag hade valt ut denna uppgift utförde jag en mindre pilotstudie. Efter pilotstudien kände 
jag att jag ville lägga till ytterligare två uppgifter; Elevers bildanalys, som bestod av en 
konkret och en abstrakt bild som eleverna fick beskriva, och Elevers verbala beskrivning, som 
handlade om att eleven fick beskriva en geometrisk form. Kompletteringen av uppgiften 
resulterade i att jag fick fler infallsvinklar som jag sedan kunde studera. I efterhand har jag 
således förstått hur viktigt det är att utföra en pilotstudie innan man påbörjar intervjuer. I mitt 
fall var det mycket bra eftersom jag blev medveten om att det inte var tillräckligt med en 
uppgift. Jag känner dock att det kanske hade varit bra att göra ännu en pilotstudie, för att även 
pröva de två uppgifter som jag lade till.  
 
De tre uppgifterna som jag slutligen valde att använda mig av under intervjuerna anser jag 
fyllde sin funktion väl. Eleverna visste inte innan vilken uppgift de skulle möta och det blev 
på så vis lika för alla. Uppgifterna i sig upplevde jag som bra, eftersom de både var varierande 
och tydliga. Eleverna tog till sig uppgifterna och genomförde dem på ett strukturerat sätt.  
 
Jag valde att utföra en blandning av semistrukturerad och ostrukturerad intervjuform. Dessa 
två intervjuformer kombinerades på så vis att jag vid intervjutillfällena både utgick från en 
intervjuguide och lät intervjupersonerna svara samt associera fritt. I den intervjuform som jag 
valde skulle bilderna vara i fokus, vilket innebar att språket skulle användas så lite som 
möjligt. Det var därför viktigt att tänka på att jag som intervjuare bara sade precis så mycket 
som behövdes, varken mer eller mindre, samt att det som sades var så korrekt att eleven 
förstod vad den skulle göra. Denna intervjuform blev följaktligen lite svår, eftersom jag inte 
är van vid att intervjua elever på detta sätt. Risken är att intervjuaren säger för mycket och på 
så vis styr intervjun, men eftersom jag var medveten om denna risk under intervjuerna, 
försökte jag att undvika att hamna i sådana situationer. 
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Jag anser att jag fick med det väsentliga från intervjuerna i de protokoll som jag förde och det 
var endast vid ett fåtal av de 32 intervjuerna som jag kände att det kanske skulle ha varit bra 
att använda bandspelare. Anledningen till att jag inte använde bandspelare i samband med 
intervjuerna var att jag främst var intresserad av att studera och jämföra hur elever uttrycker 
sina bilder av de geometriska grundformerna. 
 
Jag var inte närvarande i något av klassrummen när eleverna tillfrågades och vet därför inte 
om någon elev tackade nej. Detta tror jag bidrog till att det kändes lättare att säga nej för 
elever som eventuellt inte ville deltaga, eftersom de inte behövde säga det direkt till mig. 
Valfriheten till att deltaga i en intervju borde på så vis ha blivit större. Innan jag hade utfört 
intervjuerna kände jag oro inför att eleverna skulle känna sig otrygga på grund av att jag var 
en okänd person som kom och ville intervjua dem en i taget. Dessutom visste de inte till att 
börja med vad intervjun skulle handla om. Det gensvar som jag fick visade dock att eleverna 
tyckte att det var intressant, spännande och roligt att få bli intervjuade samt att de var trygga i 
den miljö där de befann sig.  
 
Doverborg menar att om vi ger barnen den tid de behöver för att tänka färdigt så har de nästan 
alltid något att berätta.89 Jag försökte tänka på detta genom att skapa en avstressande miljö där 
varje elev fick den tid hon/han behövde. När eleverna kom in i det rum där jag satt, och såg 
allt som jag hade på bordet framför mig, så slappnade de av. Jag tror att när eleverna förstod 
att de skulle få göra någonting, inte bara sitta och svara på en massa frågor, så bidrog det till 
upplevelsen av en mer avslappnad miljö. 
 
Bemötandet från båda lärarna var mycket positivt och jag tycker att de på ett spontant och 
enkelt sätt valde ut de elever som skulle vara med, utan att sätta någon elev före någon annan. 
Jag kände inte någon av eleverna som intervjuades. Detta anser jag fördelaktigt eftersom jag 
på så vis inte hade någon förutfattad mening om någon elev. Rummet där intervjuerna 
genomfördes låg ostört. Detta var bra eftersom eleverna då kunde koncentrera sig på 
intervjufrågorna utan att bli störda av något annat. Jag är glad över att jag valde att utföra just 
intervjuer, eftersom det alltid är intressant och lärorikt att komma eleverna nära och försöka 
förstå hur de tänker. Det var även berikande eftersom jag lärde mig mycket om elevernas 
lärande.  
 
Jag skulle välja bilder efter samma kriterier som vid denna empiriska studie, om jag skulle 
genomföra undersökningen igen. Efter att jag undersökt hur matematiklärare kan använda sig 
av bilder i sin geometriundervisning, blev jag dock intresserad av konstnären Mondrians 
konstverk, som författaren av serien ”Upptäck matematiken”90 belyser. Jag skulle därför 
kanske kunna byta ut någon av de bilder som jag använde mig av i denna studie till ett 
konstverk av Mondrian, om jag skulle genomföra min undersökning på nytt. Det skulle även 
vara intressant att göra undersökningen med fler elever, från olika skolor, som använder olika 
läromedel. 
 

                                                 
89 Doverborg, E. (2000)  
90 Devonshire, H. (1996). Längd, bredd och höjd.  
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Resultatdiskussion  
 
De frågeställningar som jag har försökt att besvara i denna uppsats är följande; 
 

• Vilken betydelse har bilden som uttrycksform enligt olika teorier för lärande? 
 

• Hur uttrycker elever sina bilder av de grundläggande geometriska formerna? 
 

• Hur kan matematiklärare använda sig av bilder i sin geometriundervisning? 
 

I ett inledande skede av uppsatsskrivandet genomfördes litteraturstudien om bildens betydelse 
enligt olika teorier om lärande. Litteraturstudien genomfördes både för att försöka besvara den 
första frågeställningen och för att erhålla grundläggande kunskap om ämnet. Jag studerade 
den valda litteraturen grundligt och försökte ta med det som jag anser vara mest väsentligt för 
att besvara den första frågeställningen. Litteraturstudien blev mycket värdefull för mig, 
eftersom den utgjorde grunden för det fortsatta arbetet med uppsatsen.  
 
När litteraturstudien var genomförd påbörjades den empiriska undersökningen, med avsikt att 
försöka besvara den andra frågeställningen. Denna frågeställning har jag besvarat genom 
resultatet av de 32 intervjuerna. Jag tycker att jag har kunnat urskilja vilka bilder dessa elever 
har av de grundläggande geometriska formerna; dels vilken variation som finns mellan 
elevers bilder av de geometriska formerna, dels hur elever i år 4 och år 6 varierar sina uttryck.  
 
I resultatet av uppgiften Elevers egna bilder framkommer att eleverna ger uttryck för 
tveksamheter när de ska variera formerna, det blir exempelvis gärna likbenta trianglar. Detta 
var intressant eftersom de elever som jag intervjuade hade läromedlet Mattestegen och i den 
instrueras eleverna hur de ska rita likbenta och liksidiga trianglar på ett tydligt sätt. Jag kunde 
se att en del elever hade tagit till sig läromedlets metod. Precis som boken instruerar ritade 
eleverna basen först och därefter de två återstående sidorna på triangeln.  
 
Något som förvånade mig var att så få elever använde sig av hjälpmedel när de skulle rita de 
geometriska formerna. Linjerna på formerna blev således inte helt raka eller helt runda. Detta 
kan bero på att eleverna även innefattar figurer med buktiga sidor i begreppet triangel, precis 
som Hedrén skriver91, vilket jag fann mycket intressant. När jag funderade mer kring detta 
kom jag fram till att det även kan vara så att eleverna helt enkelt ritade en ”slarvig” 
geometrisk form. Det kanske var så självklart för en del elever hur exempelvis en triangel ser 
ut, att de inte var så noggranna med formens utseende, trots att de egentligen var medvetna 
om att linjerna i triangeln ska vara helt raka. 
 
Det var mycket spännande att upptäcka att alla elever hade en uppfattning om hur de 
grundläggande geometriska formerna ser ut. Det var dock inte alla elever som visste att 
rektangelns sidor ska vara parvis lika långa, att sidorna i en kvadrat ska vara lika långa och att 
en cirkel ska ha samma radie runt om, men eleverna visste i alla fall på ett ungefär hur 
formerna ser ut. Det var fascinerande att se elevernas kreativitet när de skulle variera olika 
geometriska former; de försökte verkligen att fundera ut hur de skulle få formerna att se 
annorlunda ut. Jag imponerades exempelvis av eleverna i år 4, som ännu inte hade börjat med 
geometri. Generellt sett hade eleverna dock inte så lätt för uppgiften Elevers egna bilder. En 

                                                 
91 Hedrén. R. (1992)  

 34 



bidragande orsak till detta kan vara att Mattestegens illustrationer inte är särskilt varia-
tionsrika. 
 
I uppgiften Elevers bildanalys tyckte jag att det var intressant att iaktta eleverna i år 4 när de 
skulle beskriva den abstrakta bilden, eftersom dessa elever associerade alla geometriska 
former på bilden till olika konkreta föremål. När eleverna i år 4 sedan skulle beskriva den 
konkreta bilden, använde de sig av de geometriska formerna. Jag hade förväntat mig att 
eleverna skulle se de geometriska formerna i den abstrakta bilden mer tydligt och därför 
använda sig av dessa former när de beskrev denna bild, medan de i den konkreta bilden mer 
skulle beskriva vad bilden föreställde. Eleverna i år 4 beskrev dock bilderna tvärt emot vad 
jag hade förväntat mig, vilket var något som förvånade mig samtidigt som det var en 
spännande upptäckt. Det var även intressant att jämföra elever i år 4 med elever i år 6, 
eftersom eleverna i år 6 beskrev de geometriska formerna både i den abstrakta och i den 
konkreta bilden, istället för att associera till konkreta föremål.  
 
I resultatet av uppgiften Elevers verbala beskrivning framkommer det att eleverna har en god 
uppfattning om hur de kan förklara och beskriva geometriska former både verbalt och visuellt. 
Det var intressant att studera hur samtliga elever ritar formerna på papper eller direkt på 
bordet eller att de med hjälp av sina händer formar en geometrisk form, samtidigt som de 
beskriver formen med hjälp av ord. Høines menar att det visuella och det verbala är beroende 
av varandra och påverkar varandra.92 Detta framträdde tydligt i samband med elevernas 
beskrivning av formerna.    
 
Något som återkommer i resultatdelen är att eleverna känner till de geometriska 
grundformerna och att de har någon slags förståelse av formerna. De kanske inte alltid har en 
fullständig förståelse, men de kan använda sig av de geometriska formerna när de till exempel 
ska beskriva olika bilder. Van Hieles93 beskriver olika nivåer för elevers tänkande i geometri. 
Jag har kunnat urskilja dessa nivåer bland eleverna som intervjuades och de befinner sig 
främst på nivån igenkänning eller visualisering, men några av eleverna är även på väg mot 
nivån analys.  
 
Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning läromedlet påverkar eleverna, eftersom de elever 
som jag intervjuade hade samma läromedel, Mattestegen. Variationen på bilder i detta 
läromedel är inte så stor men det verkade som om eleverna hade tagit intryck av bokens 
bilder, så en viss påverkan har troligtvis matteböckernas illustrationer. Det hade varit 
spännande att intervjua elever som använder sig av de andra tre läromedlen som jag har 
granskat, Alma, Räkneresan, Talriket. Det hade även kunnat vara intressant att jämföra 
resultaten av en sådan undersökning och då hade man kanske tydligare sett hur illustrationer i 
böckerna påverkar elever. Illustrationerna i Alma, Räkneresan, Talriket var färgglada och 
variationen på de geometriska formerna var stor. En jämförande undersökning hade kanske 
visat att elever som använder dessa läromedel kan variera de geometriska formerna lättare än 
elever som använder  Mattestegen.  
 
Det skulle, som tidigare nämnts, vara spännande att ta reda på i vilken utsträckning 
illustrationer i matematikböcker påverkar elevers bilder av de geometriska grundformerna. 
Mina tankar kring detta är att det borde vara betydelsefullt för matematiklärare som använder 
läromedel med få illustrationer, att kompensera dessa genom att själva tillföra bilder till 
undervisningen. Den tredje frågeställningen berör just hur matematiklärare kan använda sig 
                                                 
92 Johnsen Høines, M. (2002) 
93 Hedrén. R. (1992) 
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av bilder i sin geometriundervisning. Denna frågeställning valde jag att besvara genom att 
beskriva några konkreta exempel på lärares arbete med bild/matematik, med utgångspunkt i 
litteratur kring ämnet. 
 
En del av exemplen kanske inriktar sig mer på bild än på matematik, men jag känner då att 
läraren själv kan utveckla dessa exempel så att de passar i deras matematikundervisning. 
Detta kan läraren t.ex. göra genom att låta eleverna använda bland annat vinkelhake, passare 
och linjal. Det är intressant att ta del av idéer från olika böcker, men det är också spännande 
att ta del av hur andra lärare har valt att arbeta med bild/matematik. När jag läste artiklarna 
Skapande matematik94 och Trianglar kan se olika ut95, fick jag en känsla av att allt fler lärare 
vill och är öppna för att hitta andra uttryckssätt i matematikundervisningen för att skapa lust 
att lära hos eleverna.   
 
Alla elever är i behov av att få bilder som kan underlätta deras kunskapsutveckling. Precis 
som Bruner96 framhåller är det nödvändigt att elever får bilder för att kunna konkretisera och 
förstå matematik. Jag tror att elever också behöver få bilder för att få en ”aha-upplevelse” och 
känna att de ”är med i tanken”. Genom att elever får intryck av bilder, blir det lättare att förstå 
den kunskap som eleverna ska ta in och kunskapen kommer att finnas kvar på grund av att 
eleverna har fått en inre bild att bära med sig. När eleverna behöver kunskapen finns bilden i 
minnet och är lätt att plocka fram och använda igen. Jag tror att det blir svårare att befästa 
kunskap om eleven inte får intryck av bilder. Mina tankar om bildens betydelse för 
geometriska former har följaktligen stärkts efter litteraturstudien och den empiriska 
undersökningen. 

                                                 
94 Trygg, L. (2001) 
95 Fandén, G. (2002) 
96 Bruner, J. S. (1974) 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
 
Uppgift 1. Elevers egna bilder 
 
Papper nr 1: Jag vill att du ritar den första triangeln som du ser framför dig. Vilken bild ser du 
 först när jag säger ordet triangel? (rektangel, kvadrat och cirkel) 
 
Papper nr 2: Jag vill att du ritar en till triangel som inte är lik den första du gjorde. 
 (rektangel, kvadrat och cirkel) 
 
Papper nr 3: Jag vill att du ritar ytterligare en triangel som inte liknar de andra två som du 
 redan gjort. (rektangel, kvadrat och cirkel) 
 
 
 
Uppgift 2. Elevers bildanalys 
 
 Jag vill att du tittar noga på bilden och sedan berättar för mig vad du ser. Hur 
 skulle du beskriva bilden? 
 
 
 
Uppgift 3. Elevers verbala beskrivning 
 
 Hur skulle du beskriva eller förklara för mig vad en triangel är? 
 
 Tänk dig att det kommer en ny elev till klassen och att hon/han inte vet hur en 
 triangel ser ut, hur skulle du då beskriva eller förklara vad en triangel är? 

 



 

Bilaga 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandinsky, (från Tio Bellido, R. (1988). Kandinsky, sid. 103.) 

 



 

Bilaga 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandinsky, Komposition VIII (från Düchting, H. (1990). Wassily Kandinsky, sid. 72.) 
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Från: Jonsson, M. (1996). Från prästgårdar till strandbodar, sid. 61. 
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Från: Jonsson, M. (1996). Från prästgårdar till strandbodar, sid. 60. 
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”Herr Gårman”. Tecknad av Marietth Karlsson, 2003. 


