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Abstract 
 
This paper is about a possible connection between students’ bad knowledge of geometry 
today on one hand and bad knowledge of the entire subject mathematics on the other hand. 
Many students in the ninth grade in Sweden ends today with the mark not approved. 
This is a fact which worries and needs to be measured with, for coming generation’s welfare. 
The investigation has secured the suspicion which the author carried inside, that geometry is 
not studied as earlier in the history. The course scheme in mathematics which is changeable 
does not point out for example geometry as clear as it was pointed out in earlier educational 
schemes. Some teachers and students have been interviewed to get a picture of the situation 
today. Here you can among other things discern that teachers are not teaching geometry in the 
same way as they did in the past and not always in resemblance to their valuations and 
attitudes. Students lack among other things many direct knowledge’s of geometry and they 
have unfortunately not always the right tools to reach acceptable solutions. They seem despite 
all interested, which is in it self one of the most important means to reach knowledge. The 
sum of the results in this paper can perhaps inspire and become a sprout giving thing to 
readers to continue and develop this research. A constructive debate which is always in use 
for the development is another desirable effect. 
 
 
                                                                                                                                                                  
Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen berör ett möjligt samband mellan dagens elevers dåliga geometrikunskaper 
å ena sidan och dåliga kunskaper i hela ämnet matematik å andra sidan. Många elever i 
Sverige i årskurs nio går idag ut med betyget icke godkänd. Det är ett faktum som oroar och 
behöver åtgärdas, för kommande generationers väl. Undersökningen har befäst misstanken 
som författaren burit inom sig, att geometri inte studeras som tidigare i historien. Kursplanen i 
matematik som är föränderlig framhåller till exempel inte geometrin lika tydligt som den 
framhölls i tidigare läroplaner. Ett antal lärare och elever har intervjuats för att få en bild av 
dagsläget. Här kan man bland annat skönja att lärare inte undervisar i geometri på samma sätt 
som de gjorde förr och inte alltid i paritet med sina värderingar och inställningar. Elever 
saknar bland annat många direkta kunskaper i geometri och har tyvärr inte alltid de rätta 
verktygen för att nå fram till godtagbara lösningar. De verkar trots allt intresserade, vilket i sig 
är en av de viktigaste förutsättningarna till att nå kunskap. De summerade resultaten i denna 
uppsats kan kanske inspirera och bli en grogrund för läsare att fortsätta och utveckla denna 
forskning. En konstruktiv debatt som alltid är till gagn för utvecklingen vore en annan 
önskvärd effekt. 
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1. Inledning 
 
Jag har alltid varit intresserad av ämnet matematik och vill gärna jobba med det. Min 
kommun har likt flertalet andra kommuner många elever som tyvärr går ut med betyget icke 
godkänt i matematik. Min kommun ligger extra dåligt till, för den har placerat sig bland de 
kommuner vars elever har de sämsta utgångsbetygen i grundämnena. Detta oroar mig och jag 
vill därför undersöka något inom matematiken för att eventuellt kunna skönja någon orsak till 
detta dilemma. 
                                                                                                                                                    
Min åsikt är att all verklig kunskap bygger på en bra grund. Samma sak gäller byggnationer 
av en mer konkret konstruktion, som t ex husbyggen. Utan en stadig och stabil fondering är 
det förutsättningslöst att bygga på höjden. De essentiella kopplingarna i konstruktionen måste 
fungera som vattentäta skott. Armering fungerar inte som förstärkning om den inte sätts in i 
rätt sammanhang. 
 
Jag anser också att kunskapsbyggandet behöver förankras, här i förståelse och insikt. Hur 
hänger det här ihop? Varför och hur är lika viktiga frågor som vad och vilket. Inom 
matematiken blir detta i högsta grad relevant. Lösningen på ett tal kan vara nog så lätt att 
finna, men varför det är så, är ett mångdubbelt större arbete för den beskedlige 
regelhänvisaren som säger att ”det är så för att den regeln säger så”. Det uppstår ett vakuum 
mellan lösning och förståelse. Det kanske går att flyta med under dessa premisser ytterligare 
ett tag, men det är bara en illusion som i sagan om kejsarens nya kläder. Förr eller senare blir 
man abrupt medveten om kunskapsluckorna och då är det kanske för sent att reparera. 
 
För mig är glädjen att förstå oskattbar och i sig den största drivkraften till att vilja lära sig 
mer. Vi är ute på nattgamla isar om vi medvetet eller omedvetet riskerar 
grundförutsättningarna till kunskapstörst och fundamentalt kunnande. Jag tror tyvärr att vi 
delvis har tappat grundförutsättningarna till kunskapsbyggande och kunskapstörst inom 
grundämnet matematik, genom att geometrin inte får det utrymme som den borde få. Jag tror 
inte heller att den i någon större grad används som ett användbart redskap, till att förstå andra 
delar inom matematiken.  
 
Tittar man på geometrin ur en historisk synvinkel, torde det stå klart att den var både 
grundläggande och utvecklande inom matematiken. Dess potential som indikator och 
förutsättning till progress är inte svår att hitta.  
 
För att kunna analysera och ringa in problemet/problemen kring matematikförståelse måste vi 
kunna ta fram någon grundpelare till matematiken. Jag tror att geometrin är ett av dessa 
fundament, som enligt min mening har och har haft en signifikativ betydelse för matematiken.  
Annars skulle den inte benämnas som grundläggande inom matematiken.(Johansson, 2004) 
 
Geometrin kan med fördel användas som ett redskap för att förstå andra områden inom 
matematiken. (Bilaga 3)  
Genom att undersöka dagens intentioner till kunskapande inom denna lära och genom att visa 
på vad som skall och vad som i realiteten läses samt genom att undersöka något om 
kunskapsomfånget hos ett antal elever i avslutningsklasser i grundskolan, vill jag försöka 
stödja teorin att kunskap som besvarar frågorna varför och hur kan ha tappats på vägen. En 
sådan brist på insikt och förståelse kan i sin tur kanske ge en del av förklaringen till att många 
ungdomar går ut 9:an med ett fullkomligt onödigt IG som slutbetyg i matematik.     
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2. Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att försöka belysa några olika föreställningar om geometrins 
betydelse för matematikundervisningen i grundskolan. 
 
För att om möjligt komma vidare i denna undersökning, kan man inte undgå att vända sig till 
dagens utövare. Med utövare menas både lärare och elever. Man söker både teoretisk och 
praktisk befintlighet. Hur jobbar man? Vad anser man? Intressanta frågor som behöver ställas. 
Några rena kunskapsfrågor känns även aktuella i detta läge. Det är långt känt att teori och 
praktik ofta är två skilda saker. Kunde det stämma i det här sammanhanget? 
 
Frågeställningar som jag ställer och som jag önskar beröra och diskutera är följande: 
Vad säger den nu gällande kursplanen angående geometrins roll och vikt i 
matematikundervisningen? 
Vilken roll har geometrin haft i matematikundervisningen historiskt sett? 
Hur ser undervisningen i geometri ut idag?  
Vad tycker lärare och elever i den svenska grundskolan om geometri? 
Vilka kunskaper har elever i geometri? 
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3. Metodbeskrivning 
 
Jag har använt mig av intervjuer i min uppsats. Intervjuer kan vara komplicerade att utföra så 
jag har tagit hjälp ifrån boken Kvalitativa intervjuer (Trost 1993:2005), för att kunna utföra 
mina intervjuer på ett godtagbart sätt.                                                                                                  
                                                                                                                                                      
Trost behandlar bland annat: 
Strukturerade intervjuer 
Intervjuer av barn och ungdom 
Tystnadsplikten 
Plats för intervjun 
Vilka frågor man kan ställa 
Jag har i huvudsak försökt att hålla mig till kvalitativa frågor, med några få undantag. Detta 
gör jag för att få en bättre insikt och förståelse. Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet 
med kvalitativa undersökningar att erhålla en annan och djupare kunskap, än de fragment av 
kunskap som många gånger erhålls när man använder kvantitativa metoder. Andemeningen är 
att försöka se och förstå helheten. Den kvalitativa bearbetningen påverkas av den som gör 
arbetet.  
 
Trost delger även läsaren synpunkter på hur man praktiskt genomför en intervju och vad man 
i synnerhet behöver tänka på. 
Att intervjua barn kontra vuxna är inte någon större skillnad om inte barnen är för unga. 
När den första kontakten görs och/eller vid intervjuns start informerar man om tystnadsplikten 
d.v.s. att det ska betraktas som konfidentiellt. 
 
Trost anser att platsen för intervjun gärna kan väljas av den intervjuade, eftersom 
vederbörande är vänlig nog att ställa upp. Det är dock viktigt att kontrollera om lokalen kan 
ha haft inverkan på trovärdigheten av erhållna svar. 
 
Jag vill även ta upp hans synpunkter på vad man kan fråga om. Han anser att mycket ger sig 
självt pga. uppsatsens frågeställning/-ar.  Han tycker även att man inte ska ställa alltför 
”snälla” frågor med tanke på slutresultatet. Om någon avstår att svara på någon av de givna 
frågorna, bör man ta bort den intervjun ur sammanställningen.  
           
Jag har själv valt ut 10 lärare som intervjupersoner. Detta antal har tagits dels för att få 
ungefär lika många på de olika stadierna i skolan, dels för att få ett varierat utbud vad gäller 
erfarenhet i år räknat. Jag har dessutom avgränsat på grund av kommunens storlek, dvs. det 
finns inte så många lärare med matematikundervisningserfarenheter. Slutligen vill jag också 
nämna att jag av tidsskäl, helt enkelt inte har haft tid att intervjua fler än tio. 
 
Av de intervjuade lärarna är 3 av 10 pedagoger verksamma på lågstadiet, 3 stycken på 
mellanstadiet samt 1 lärare med erfarenheter på både låg och mellanstadiet. De återstående tre 
lärarna finns verksamma på högstadiet. 9 av 10 av de intervjuade är kvinnor. 4 av 10 lärare 
har mer än 25 års erfarenhet. Övriga har jobbat 6 år eller mindre. 
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Alla intervjuerna är gjorda via telefon, efter överenskommen tid. Alla de intervjuade blev 
personligt tillfrågade om de kunde tänka sig att medverka i en intervju gällande geometri och 
de blev informerade om att de hade full anonymitet. Intervjuerna varade mellan 15 minuter 
och en halvtimme, beroende på de intervjuades olikheter i svar och personlighet.  
                                                                                                                                                     
Alla intervjuerna gjordes inom två veckor. Intervjusvaren blev renskrivna omgående, för att 
svaren inte skulle förvanskas av glömska.  
 
Följande frågeområden berördes: 
Vilka inställningar finns till geometri hos lärarna och hur används densamma i 
undervisningen?  
Hur mycket geometri har lärarna i sin undervisning och följer den med som en röd tråd i de 
olika årskurserna? 
Tycker lärarna att elever har lätt för geometri? 
Har inställningen till geometrin i skolan förändrats? 
Hur behandlades geometri under lärarnas utbildning och finns det fortbildning inom området? 
 
Vad det gäller intervjuer av elever har jag vänt mig till avgångsklasserna i grundskolan, dvs. 
klass 9 för att eleverna ska ha så lång erfarenhet av matematikundervisning som möjligt. Jag 
bad en lärare på högstadiet att ta ut ett axplock av elever, ca 10 stycken som gick med på att 
ställa upp för en liten intervju. Jag framförde en önskan om en jämn könsfördelning, vilket jag 
fick. Intervjugruppen bestod av 5 flickor och 5 pojkar. Eleverna skulle inte väljas utefter 
prestationsförmåga, för att få en så naturlig sammansättning som möjligt. Varje elev frågades 
personligt vid intervjutillfället om de fortfarande ville medverka samt att de skulle få vara 
anonyma i min uppsats. Eleverna blev benämnda som elev 1, 2, 3 osv. i mina anteckningar. 
Intervjuerna tog plats på elevernas skola efter tidigare överenskommen tid. Jag fick ett enskilt 
rum till mitt förfogande som eleverna fick komma till.  
 
Följande frågeområden berördes: 
Vilken inställning hade eleverna till geometri; kunde den exempelvis underlätta som ett 
verktyg till att förstå andra områden i matematiken? 
Hur mycket arbete lade eleverna ned på geometri i skolan och ansåg de den viktig? 
 
Intervjun avslutades med tre rena kunskapsfrågor i geometri.   
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4. Litteraturgenomgång 
 
4.1 Historik 
 
Det lilla vi vet om förhistorisk matematik har vi från grottmålningar, en handfull artefakter för 
hushållsbruk och rituella ändamål samt byggnadsverk som megaliter, gravar, gravhögar och 
kummel. Monumenten i sig tyder på att det har funnits ett avancerat matematiskt vetande i 
förhistorisk tid. Byggarna måste åtminstone ha haft en ”känsla” för räta linjer, cirklar, ellipser 
och annan praktisk geometri. Analyser visar att det vi kallar Pythagoras sats behärskades av 
byggare flera tusen år före forntidens greker, kineser och egyptier. (Mcleish, 1992)  
Den första geometrin som traditionen lär oss, sysselsatte sig med mätning och fördelning av 
fält. Eftersom detta visade sig vara till nytta för människan utvidgades dess område till att 
omfatta också mätning och uppdelning av fasta kroppar. Enligt Jan Thompson (1996) kan 
man i ett historiskt perspektiv säga att när människan övergick från en nomadisk tillvaro till 
en mera bofast, karakteriserad av produktion av livsmedel, dvs. odling av säd samt viss 
boskapsskötsel, uppkom behov som hade med marken och jorden att göra. Dessa behov ledde 
till utvecklandet av en systematiserad kunskap, som stod i den direkta överlevnadens tjänst. 
Sådan kunskap som människan skaffar sig i syfte att kontrollera sin miljö kallas vetenskap. 
Till vetenskaper som nu etableras hör räknekonst och geometri samt astronomi. Dessa tre 
verksamheter kan sammanfattas under benämningen matematik. 
 
 
4.1.1 Varför tillkom geometrin? 
 
Bo Göran Johansson (2004) berättar i Matematikens historia att man i det äldre Kina kan 
finna de nio böckerna om räknekonsten. Även här har fältmätningen en mycket stor betydelse. 
Vidare tar han även upp att de äldsta vittnesbörden om indisk matematik som kommer från 
vedisk tid. I vedaskrifter (sammanfattande benämning på bramanismens heliga skrifter) och 
deras tillägg finner man avsnitt om astronomiska regler och regler för riter och ceremonier. I 
Sulbasutras som är ett av dessa tillägg ges regler för mätning, för hur man finner rätt läge för 
den heliga elden, för formen av de olika altarna osv. Den indiska geometrin har ett religiöst 
ursprung och ligger mycket långt bak i tiden. 
Vidare nämner han även att den egyptiska geometrin kännetecknas liksom matematiken i 
övrigt av sin koppling till vardagens problem. En knapp fjärdedel av de problem som ingår i 
den egyptiska Papyrus Ahmose handlar om geometri. 
 
 
4.1.2 Historisk betydelse 
 
I Matematiken i historien (1996) skriver Thompson om Euklides från 300 f. Kr. och hans verk 
Elementa som länge var den näst Bibeln mest spridda skriften i västerlandet. Elementa är ett 
arbete om geometri, bestående av tretton böcker, som uttömmande dissekerar ämnet enligt en 
systematisk plan där resultaten av varje steg redovisas i ett formellt påstående. Elementa 
börjar med definitionerna av en punkt, en linje, en yta, en cirkel och parallella linjer. Euklides 
framlägger därefter fem allmänna grundsatser (”axiom”) som inte kan bevisas men som 
intuitivt kan godtas som sanna. De tillhandahåller den nödvändiga grunden för resonemang på 
detta område. Det finns också fem ”postulat”, som i likhet med axiomen antas vara självklara 
och logiskt obevisbara. Huvuddelen av verket består av en serie ”satser”: sanna påståenden 
som genom härledning byggts upp i en systematisk logisk process från axiomen och 
postulaten.(Mcleish, 1992)                                                                                                          5 



 

Elementas inflytande har i historien varit utomordentligt stort och den var vägledande vid 
utformandet av innehållet i kursplaner i geometri i skolan så sent som på 1950-talet då den i 
den allmänna reformyran utan vidare lyftes bort med den fatala konsekvensen att geometrin 
nästan försvann ur skolans kurser. (Thompson, 2004)  
.  
I Grekland finner man inte bara Euklides och hans elementa, utan även samtida matematiker 
som t.ex. Eralosthenes. Singh (2005) beskriver hur Eralosthenes beräknade bl.a. jordens 
omkrets med hjälp av skuggan från en käpp, nedstucken lodrätt i marken i Alexandria. 
Eralosthenes föddes omkring 276 f.Kr. Se bilaga nummer 2! 
Johansson (2004)summerar slutligen att Geometrin med andra ord är mycket gammal och 
viktig ur samhällssynpunkt oavsett kultur samt grundläggande inom matematiken. 
 
 
4.2 Vad betyder ordet geometri? 
 
Direkt översatt från grekiska betyder ordet geometri jordmätning. Några uppslagsverks 
förklaringar är som följer:  
     
Geometri är den matematiska vetenskapen om rummet. (Prismas stora uppslagsbok – 1983) 
 
Geometri(lat. geome´tria, av grek. geαmetri´a 'lantmätarkonst', 'geometri', av geo- och grek. -
metri´a '-mätning'), det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett 
rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och 
definitioner. (Nationalencyklopedin via internet – 2006) 
 
Geometri är den del av matematiken som handlar om storheter med utsträckning i rummet. 
Den indelas i Manimetri som behandlar figurer i plan och stereometri(rymdgeometri), den 
syntetiska geometrin sysslar endast med kropparnas konstruktion, medan den analytiska med 
algebran till hjälp undersöker och beräknar alla storheter i rummet. Den vanliga elementära 
geometrin härstammar från Euklides. (Åhlén & Åkerlunds konversationslexikon – 1926) 
   
                                                                                                                                              
4.3 Kursplanen för matematik 
   
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 
tolka och använda det ökade flödet av information och för att kunna följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, 
fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. 
  
Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla 
elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i 
matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredställelse och glädje 
som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 
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Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem. 
 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
 
- utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 
att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 
 
- inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter 
och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom 
matematiken utvecklats och använts, 
 
- inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 
 
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntigt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 
 
- utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 
tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, 
 
- utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritisktgranska 
modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 
 
- utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter  
 
Strävan skall vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå 
och använda 
 
- grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och 
procent,  
  
- olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma 
storleken av viktiga storheter, 
 
- grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 
 
- grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att 
beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information, 
 
- grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter, 
 
- egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer, 
 
- sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer. 
 
(I mål att sträva mot nämns geometri eller geometriska kunskaper i 2 av 14 punkter.)            7 



 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 
Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva 
och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och 
som behövs som grund för fortsatt utbildning. 
Inom denna ram skall eleven 
 
- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 
decimalform, 
 
- ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och 
tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga 
räknemetoder och med tekniska hjälpmedel, 
 
- kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, 
 
- kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna 
tolka och använda ritningar och kartor, 
 
- kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 
 
- kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 
 
- kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 
använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 
 
(I mål att uppnå nämns geometri eller geometriska kunskaper i 2 av 7 punkter)  
 
 
4.4 En läroplan av äldre datum 
 
Den 31 oktober 1919 gavs en undervisningsplan för rikets folkskolor ut. Om man läser under 
huvudformer, d v s skolor, i vilka barnen erhålla undervisning hela den stadgade årliga 
lärotiden och där undervisningen på folkskolestadiet i regel bestrides av lärare, som avlagt 
folkskollärarexamen, folkskolor med heltidsläsning, kan följande konstateras: 
 
Räkning och geometri var det ämne som vi i våra dagar kallar matematik. Cirka hälften av all 
matematikundervisning i denna plan går i geometrins tecken. Kursen bygger både på 
uträkningar och utforskande arbete. Elever fick en blandning av teori och praktik.  
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Utdrag ur undervisningsplan:          
 
 

RÄKNING OCH GEOMETRI. 
 

MÅL. 
 
Undervisningen i räkning och geometri i folkskolan har till uppgift att bibringa barnen en 
efter deras ålder och utveckling avpassad insikt och färdighet i räkning med hänsyn till vad 
som erfordras i det dagliga livet ävensom någon förtrogenhet med geometriska storheters 
uppritning, beskrivning, mätning och beräkning. 

 
KURSFÖRDELNING. 

 
A-FORMEN (A). 

 
SJUKLASSIG SKOLA. 

 
 

Sjunde klassen. 
 

Procent- och ränteuppgifter med användning, där så finnes ändamålsenligt, jämväl av enkla 
ekvationer; användning av tabeller med tillämpning exempelvis på försäkringar och 
sammansatt ränta; utrikes mynt; växlar; andra räkneuppgifter, valda med särskild hänsyn till 
det praktiska livets fordringar, i främsta rummet sådana, som ansluta sig till näringslivet i 
hembygden. 
Särskilda huvudräkningsövningar. 
Övning i enklare bokföring och i samband därmed ifyllande av vanliga post-, järnvägs- och 
ångbåtsblanketter samt uppgörande av enkel självdeklaration. 
 
Geometrisk kurs, omfattande utom förut behandlade storheter något om ellipser, pyramider, 
koner och klot och huvudsakligen avseende storheternas uppritning, beskrivning och mätning 
i förening med enkla praktiska beräkningar. 
Enkla övningar i grafisk framställning. 
Enkla fältmätningsövningar.  
 
(Förut behandlade storheter är bl.a. fyrsidingar, månghörningar och cirklar samt sådana 
kroppar, som hava förenämnda ytor till bas och mot basen vinkelräta sidor.) 
 
 
Geometrin fanns med under hela småskolestadiet (1:a klassen och 2:a klassen) och 
folkskolestadiet (3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e klassen). Tittar man på denna undervisningsplans 
timplan kan man se att 1:a klassen hade 3 timmar ”räkning och geometri” i veckan, 2:a 
klassen hade 4 timmar i veckan och 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e klassen hade vardera 5 timmar 
”räkning och geometri” i veckan. Näst efter modersmålet var ”räkning och geometri” det 
största ämnet på schemat.  
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TIMPLAN 
 

A-FORMEN (A). 
. 

SJUKLASSIG SKOLA 
 

Ämne                               klass 1    klass 2   klass 3   klass 4   klass 5   klass 6   klass 7   S:a 
Kristendomskunskap 2           2 2 2 2 2 2   14 
Modersmålet, tal- och 
läsövningar 

7 7 6 5 5 4 3   37 

Modersmålet, skrivning 
och språklära 

4 5 5 5 5 5 5   34 

Räkning och geometri 3 4 4 5 5 5 5   31 
Hembygdsundervisning 3 3 4 - - - -   10 
Geografi - - - 3 2 2 3   10 
Naturkunnighet - - - 2 3 3 3   11 
Historia - - - 2 2 3 3   10 
 19 21 21 24 24 24 24 157 
Arbetsövningar 3 2 2 - - - -     7 
Teckning - - - 1½      2 2 2     7½ 
Sång 1 1 2 1½ 1 1 1     8½ 
Gymnastik 1 2 3 3 3 3 3    18 
 24 26 28 30 30 30 30 198 
 
 
 
 
4.5 Kurslitteratur 
 
Kurslitteraturen i matematik speglar synen på geometri och därför har jag undersökt 
de mest använda matematikböckerna i grundskolan i min kommun. 
 
Mästerkatten (Överberg, 2004) har ett upplägg som bygger på kapitel underordnade olika 
tema, som t.ex. Jägarstenåldern, Bronsåldern osv. I en annan av Mästerkattens böcker handlar 
temat om nordisk mytologi. Under varje kapitel står innehållet noterat i punktform. Ordet 
geometri nämns inte, men geometriska uppgifter är inbakade lite här och där i böckerna. Här 
måste läsaren veta vad geometri innebär, för att få ett grepp om dess geometriska innehåll. 
Dessutom finns det stjärnsidor som är en slags extrauppgifter till varje kapitel. 
 
Mästerkatten 1 och 2 som vänder sig till årskurs 1, har inget kapitel som behandlar geometri. 
Det finns dock ett tema som tar upp begreppet längd på ca 7 sidor. 
 
Mästerkatten 3 och 4 som vänder sig till årskurs 2 har lite geometri insprängt på olika sidor i 
böckerna. Detta förekommer i storleksordningen 21 sidor av 152 i 3:an och 11 sidor av 160 i 
4:an. 
 
Mästerkatten 5 och 6 som vänder sig till årskurs 3 är uppbyggda på samma sätt som 3:an och 
4:an. Här är storleksordningen 7 sidor av 160 i 5:an och 12 sidor av 160 i 6:an.  
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När elever kommer upp i årskurs 4 är det läroboken Matteborgen (Andersson & Picetti, 2004) 
som är vanlig. Matteborgen är uppbyggd på ett antal kapitel, som alla har tydliga rubriker om 
kapitlets innehåll. I dessa böcker finns geometri tydligt representerat. Kapitlen börjar med en 
grundkurs och en efterföljande diagnos. Efter diagnosen kommer det en blå och en röd kurs. 
En sammanfattning samt några repititionstal avslutar kapitlen. Grundkursen går igenom de 
moment som beskrivs i målen. Diagnosen ger en fingervisning om hur du har klarat av 
grundkursen. Om det föreligger svårigheter kan man jobba vidare med blå kurs, annars tar 
man röd kurs som kan ge lite extra utmaning. Sammanfattningen visar på det viktigaste från 
kapitlet. 
 
I Matteborgen 4a har geometrin ett eget kapitel plus några sidor för repetition, vilket ger 30 
sidor geometri av 157. I Matteborgen 4b når man upp till 26 sidor av 157. 5:ans och 6:ans 
böcker innehåller ungefär lika mycket geometri. 
 
I högstadiet byter man till Matematikboken X respektive Y och Z (Undvall, Olofsson & 
Forsberg, 2001) för grundskolans senare år. Dessa böcker är uppbyggda i kapitel med rubriker 
och underrubriker. Varje kapitel avrundas med ett tema som innehåller områdena Lite av 
varje, Sammanfattning, Blandade uppgifter, Träna mera, Fördjupning och Problemlösning. 
Det finns även tillhörande läxor i slutet på varje bok samt en del repetitionsuppgifter. 
Matematikboken X ges ut i tvåsvårighetsgrader. Detta gäller även Matematikboken Y och 
Matematikboken Z.                 
                                   
Matematikboken X vänder sig till årskurs 7. Här är omfattningen 62 sidor geometri av 344 
sidor och i årskurs 8 använder man Matematikboken Y som tar upp geometri på 49 sidor av 
bokens 330 sidor. Sista året läser man 2 kapitel geometri på sammanlagt 96-97 sidor av 349 
beroende på vilken svårighetsgrad man valt att läsa.  
 
 
4.6 Nationell utvärdering 
 
Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 som skolverket gett ut, visar att svenska 
elever mellan åren 1995 och 2003 presterat allt sämre resultat. Detta gäller inom samtliga 
kunskapsområden. I algebra och geometri har Sverige bland de sämsta resultaten jämfört med 
ett 20-tal andra länder. Att svenska elever inte har så bra resultat i algebra och geometri i 
skolår 8 hänger samman med att relativt lite tid ägnas åt dessa kunskapsområden i jämförelse 
med andra länder.  
Resultaten i utvärderingarna visar att nedgången var störst under 1990-talet. Vad kan 
orsakerna till kunskapsförsämringen vara? En förklaring kan vara den resursminskning som 
skedde. 1990-talet präglades av rationaliseringar och omorganisationer i skolverksamheten 
beroende på besparingar. Besparingskraven innebar också att lärartätheten i skolorna 
minskade med i genomsnitt 20 procent . 
Tidigare studier visar att samspelet mellan kursplan och matematikundervisning fungerar 
dåligt. Mot denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att undervisningen är 
läromedelstyrd. En ytterligare aspekt som kan ha påverkat utvecklingen är ambitionen på 
såväl nationell, kommunal och skolnivå att få så liten andel elever som inte nått målen som 
möjligt. Inför denna starkt uttalade ambition är det kanske naturligt att lärare i första hand 
inriktar sin undervisning mot målen att uppnå samt fokuserar på de svagpresterande eleverna. 
Riskerna med denna undervisning är ett alltför stort fokus på resultat och facit. 
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Man tränar verktyget och får ingen förståelse eller inblick i själva ämnet; dess förklarande, 
vetenskapliga karaktär. 
Matematik är vidare ett av de ämnen som har mest tid till sitt förfogande i grundskolan 
jämfört med andra ämnen i Sverige. Internationellt sett så är tiden som ägnas åt matematik 
inte särskilt stor, enligt undersökningen har Sverige förhållandevis lite undervisningstid i 
matematik. En central fråga är också hur den tiden som finns till förfogande i matematik 
används. 
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5. Resultat 
 
5.1 Lärarnas intervjufrågor och svar 
Pedagogerna som intervjuades har alla lärarexamen och undervisar/har undervisat i 
matematik.   
 
Sammanställning A, är intervjusvar från lärare verksamma på lågstadiet 
 
A.    Frågor                                     Lärare 2                      Lärare 3                      Lärare 5 
Hur mycket/stor del av 
matematikundervisningen 
bygger på geometri? 
 

25%, vet inte säkert. Det var en svår fråga. 
Det beror på vilket 
stadium, men det är mer 
än man tror. Det är 
egentligen väldigt 
mycket mer i det dolda, 
inte bara i matematiken 
utan även i andra 
ämnen som bild och 
natur. Hur, är svårt att 
bedöma, hur stor 
procent det är. 

Hemskt lite! Det är nog 
uppskattningsvis 5 %. 

Använder du geometrin för 
att belysa, förklara andra 
delar/områden inom 
matematiken? 
 

Nej det tror jag inte. Man kanske gör det 
ibland, men jag vet inte. 
Kan ha gjort det. 

Lite grann! Inte i någon 
större utsträckning. Man 
belyser hälften och 
dubbelt med hjälp av 
geometri. 
 

Tycker du att geometrin 
följer med som en röd tråd 
genom årskurserna? 
 

Ja! Ja, det tycker jag. Under årskurserna 1-3 
följer det med. Jag vet 
inte hur det är i högre 
årskurser, men det borde 
göra det. 

Har relationen till 
geometrin och dess 
betydelse förändrats under 
din tid som lärare? 

Man jobbade mer med 
geometri förr. Olika 
läromedel och 
kombinationer. Man 
tänkte annorlunda. 

Det blev en drive när 
man började med de 
logiska blocken. De 
små barnen blev 
involverade, det hade 
de inte varit tidigare. 

Det är för kort tid jag har 
arbetat. 

Har barn/elever lätt att ta 
till sig geometriska 
kunskaper? 

Det tycker jag. Det är lätt 
att åskådliggöra. 

Ja, det tycker jag. Det 
går att se och ta på. De 
kan leta figurer i sin 
egen omgivning och i 
mönster samt rita egna 
former. 

Det har de överlag. Det är 
konkret. Det är lättare att 
greppa. 

Har geometrin 
understrukits som 
viktig/signifikant under din 
utbildning? 

Nej, inte mer än annat. Inte för de lägre 
årskurserna, men för 
mellanstadiet var det 
viktigt. 

Nej, det vill jag inte påstå, 
men den fanns med som 
några poäng. 

Ges det fortbildning inom 
området? 

Nej! Det har jag ingen aning 
om. 

Tveksamt, jag vet inte. 

Vad anser du personligen  
om geometrins betydelse 
för matematikförståelsen i 
stort? 

Den betyder säkert 
mycket. Svår fråga. 

Det är något som 
eleverna gillar. Den är 
viktig för förståelse 
överhuvudtaget. 

Konkret, bra att den finns 
med, men jag har inte 
reflekterat över den. 

(Lärare 2 ä 59 år och har 37 års erfarenhet. Lärare 3 är 65 år och har 42 års erfarenhet. Lärare 
5 är 28 år och har 3,5 års erfarenhet.) 
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Lågstadielärarna är som grupp mer överens än oense. 
 
Detta är gemensamt:  
 
De använder inte eller i väldigt sparsam utsträckning geometrin för att belysa, förklara andra 
delar/områden inom matematiken.  
De anser att geometrin följer med som en röd tråd genom årskurserna. 
De lågstadielärare som har lång yrkeserfarenhet tycker att geometrin och dess betydelse 
förändrats under deras tid som lärare. Av naturliga skäl kan inte den lärare som har kort 
erfarenhet avgöra detta. 
De är helt överens om att barn/elever har lätt för att ta till sig geometriska kunskaper. 
De är i huvudsak överens om att geometrin inte understrukits som viktig i under deras 
utbildning, med undantag för utbildning gentemot mellanstadielärare. 
Slutligen tycker alla tre lärarna att geometrin är bra/betydelsefull för matematikförståelsen i 
stort. 
 
På dessa punkter skiljer åsikterna sig: 
 
De är inte överens om hur stor del av matematikundervisningen som bygger på geometri.   
En lärare kan inte säga hur mycket, en annan tycker att det rör sig om 25 %. Den tredje 
läraren anser att det är hemskt lite, inte mer än 5 %. 
Vidare varierade svaren angående tillgången på fortbildning inom området. En lärare har den 
bestämda åsikten att det inte ges någon sådan. En annan lärare är tveksam till att fortbildning i 
geometri finns och den siste pedagogen säger sig inte känna till hur det förhåller sig på den 
punkten. 
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Sammanställning B, är intervjusvar från lärare verksamma på mellanstadiet. 
 
B. Frågor                   Lärare 4                    Lärare 6                  Lärare 8                    Lärare 9  
Hur mycket/stor del 
av matematik-
undervisningen 
bygger på 
geometri? 

Inte så mycket. 
Undervisnings-
litteraturen är 
väldigt uppdelad i 
kapitel. ¼ ungefär. 

Geometrin är 
verklighetsnära. 
Den finns runt om i 
vardagen. I boken 
ca 10 %, men man 
har geometri ändå 
fast man inte tänker 
på det. 

Inte så stor del, ca 
20%. 

Cirka 30 %, men 
det finns nog ett 
mörkertal. 

Använder du 
geometrin för att 
belysa, förklara 
andra 
delar/områden inom 
matematiken? 

Det gör man säkert. 
Man väger, mäter, 
ritar figurer vid 
genomgångar. Den 
är bra att kunna 
använda vid 
repetitioner. 

Man gör det 
omedvetet. Man 
tänker inte på att det 
är geometri. Man 
konkretiserar. 

Nej, det tror jag 
inte. Inte hittills.   

Det använder jag 
mycket. Figurer, för 
att konkretisera, när 
man jobbar med 
taluppfattning och 
vid bråkräkning 
med mera. Det är 
bra att det är 
konkret och visuellt 
. 

Tycker du att 
geometrin följer 
med som en röd 
tråd genom 
årskurserna? 

Ja, de bygger på 
varandra. 

Ja, absolut. Den tas 
även upp i ettan.  

Ja! Det tror jag. 

Har relationen till 
geometrin och dess 
betydelse förändrats 
under din tid som 
lärare? 

Jag har jobbat för 
kort tid egentligen, 
men man kommer 
på nya idéer. 

Ja, förr var det mer 
skolmaterial, 
logiska. Nu jobbar 
man med det som är 
vardagsnära. 

Inte vad jag vet. Det är för kort tid. 

Har barn/elever lätt 
att ta till sig 
geometriska 
kunskaper? 

Ja, det tycker jag. 
Geometrin är 
praktisk och 
innehåller mer 
moment. 

Ja, det är lätt, för 
man jobbar 
praktiskt. Den finns 
i barnens 
omgivning. 
Eleverna får aha-
upplevelser. Ser det 
praktiskt. 

Ja, relativt. Det 
finns ganska många 
vardagliga saker 
som kan mätas 
praktiskt. Geometri 
är roligt och lättare. 

En del knäcker det 
direkt. Det handlar 
om visuell 
perception. De med 
sämre visuell 
perception, får det 
svårare. Det faller 
inte på plats  

Har geometrin 
understrukits som 
viktig/signifikant 
under din 
utbildning? 

Ja! Jag har läst tio 
poäng i matte. 

Geometrin fanns 
inte direkt med i 
utbildningen. 
Fluktat över den. 

Jag har inte läst 
matte i min 
utbildning. 

Ja, det tycker jag 
nog. 

Ges det fortbildning 
inom området? 

Jag har inte sett 
någon, men det kan 
bero på ointresse. 
Har ej det som mitt 
ämne. 

Det fanns en två 
poängs kurs i 
matematik, men 
geometri nämndes 
inte. I övrigt har jag 
inte sett någon. 

Ingen aning. Det kan jag inte 
svara på. Det är för 
kort tid. 

Vad anser du 
personligen om 
geometrins 
betydelse för 
matematikför-
ståelsen i stort? 

Den är bra, men jag 
kan inte säga direkt 
varför. Det är ett 
viktigt och roligt 
kapitel. 

Ja, för mig har den 
betytt mycket. Det 
är viktigt med 
cirkeln - hjulet med 
mera.  

Geometri är viktig. 
Det finns behov 
som vardagen 
tränger. 

Den är jätteviktig 
att lägga tid på  - gå 
in på djupet. 

(Lärare 4 är 31 år och har 3 års erfarenhet. Lärare 6 är 55 år och har 32 års erfarenhet. Lärare 
8 är 32 år och har 6 års erfarenhet. Lärare 9 är 37 och har 3 års erfarenhet.) 
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Mellanstadielärarna som grupp är mer oense än överens. 
 
Detta är gemensamt: 
 
De tycker alla att geometrin följer med som en röd tråd genom årskurserna. 
De tycker i stort att elever har lätt för att ta till sig geometriska kunskaper. 
De är överens om att geometrin betyder mycket eller är bra för matematikförståelsen i stort. 
 
 
På dessa punkter skiljer åsikterna sig: 
 
Åsikterna skiljer sig stort när man frågar om geometrins del av matematikundervisningen. Det 
varierar från 10-30 %. 
När man frågar om de använder geometrin för att belysa, förklara andra delar inom 
matematiken får man en om möjligt ännu större variation i svar. En lärare använder det 
mycket, en annan säger sig säkert göra det och en tredje säger att man gör det omedvetet. Den 
fjärde läraren svarar nej.  
Vidare tycker en lärare att geometrins betydelse förändrats under hennes tid som lärare. En 
annan lärare tycker motsatsen, medan de två återstående lärarna anser att de jobbat för kort tid 
för att kunna ha en åsikt om detta. 
När man frågar om geometrin understrukits som viktig i lärarnas utbildningar, får man 
återigen varierande svar. Två lärare svarar ja, en annan svarar att den inte direkt fanns med i 
dennes utbildning. Den fjärde läraren har inte läst matematik. 
Man får också olika svar angående fortbildning inom området. Två lärare vet inte/kan inte 
svara. De två andra tror inte att det finns. 
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Sammanställning C, är intervjusvar från lärare verksamma på högstadiet. 
 
Frågor                            Lärare 1                         Lärare 7                         Lärare 10 
Hur mycket/stor del av 
matematik-
undervisningen bygger på 
geometri? 

Vi följer matteböckerna 
slaviskt. Lite mer än 1/5.  

Ungefär 1/5. ¼. 

Använder du geometrin 
för att belysa, förklara 
andra delar/områden 
inom matematiken? 

Nej! 
 

Ja, när vi t ex jobbar med 
ekvationer och bråk. 

I viss mån. 
Vardagsmatematiken, 
begreppsbildningen, 
förstå och kunna osv. 
Lättare att förstå 
vardagliga ting. 
Ungdomar använder mer 
geometri än de tror. Den 
är konkret. 

Tycker du att geometrin 
följer med som en röd 
tråd genom årskurserna? 

Ja, kapitlen bygger på 
varandra. 

Ja! Ja, det tycker jag. 

Har relationen till 
geometrin och dess 
betydelse förändrats 
under din tid som lärare? 

Nej, men jag har för kort 
erfarenhet. Det kan jag 
inte säga.  

Nej, jag har jobbat för 
kort tid. 

Ingen större skillnad. 

Har barn/elever lätt att ta 
till sig geometriska 
kunskaper? 

Det är mycket olika. 
Vissa har lättare att förstå 
begrepp och att följa 
lagar och regler, Andra 
har svårt för geometri. De 
blandar ihop generella 
beräkningar. 

Både ock. När man 
jobbar med två plan, så 
klarar eleverna det. 
Volymer är svårare, men 
en fördel är att geometri 
är ganska lätt att påvisa. 

Ja, det tycker jag. Den är 
lättsam och konkret. 

Har geometrin 
understrukits som 
viktig/signifikant under 
din utbildning? 

Ja, jag har läst geometri 
5p. B-kurs.  

Ja, vi inriktade oss på att 
godta ritade lösningar. 
Bilderna var viktiga. 

Min lärarutbildning var 
speciell. Geometrin var 
en del av det hela. 

Ges det fortbildning inom 
området? 

Jag har aldrig sett någon.  Nej! Nej, det är mer allmänt 
på vårt stadium. Didaktik 
förekommer. 

Vad anser du personligen 
om geometrins betydelse 
för matematikförståelsen 
i stort? 

Man kan använda 
geometrin som 
lösningsmetod. Den är 
ganska bra inom praktisk 
matte, laborativ. 

Den är viktig. Den är 
påvisbar. Den är lättare 
för barn att förstå. 

Väldigt viktig. Lätt att 
applicera på verkligheten, 
inte abstrakt. Den går att 
ta ner på jorden 

(Lärare 1 är 37 år och har 4,5 års erfarenhet. Lärare 7 är 34 år och har 2,5 års erfarenhet. 
Lärare 10 är 61 år och har 27 års erfarenhet.) 
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Högstadielärarna är mer överens i sina svar, nästan i paritet med lågstadielärarna. I denna 
kategori finns den ende manlige pedagogen representerad.  
 
Detta är gemensamt: 
 
De är förhållande överens om geometrins del av matematiken. De tycker att det rör sig om 20-
25 %. 
De tycker alla att geometrin följer som en röd tråd genom årskurserna.                                                               
De tycker inte att relationen till geometrin förändrats under deras tid som lärare. 
De tycker inte att det ges någon fortbildning i geometri. 
De anser att geometrin är bra/viktig för matematikförståelsen i stort. 
 
På dessa punkter skiljer åsikterna sig: 
 
Två lärare använder geometri för att belysa, förklara andra områden inom matematiken. 
En gör det inte. 
En lärare tycker att barn/elever har lätt att ta till sig geometriska kunskaper. Två lärare tycker 
att det varierar. 
Två lärare anser att geometrin understrukits som viktig i deras utbildning. En lärare tycker att 
den var en del av det hela. 
 
 
 
Sett ur ett stort sammanhang kan man notera att alla lärarna i undersökningen är överens om 
att geometrin följer med som en röd tråd genom årskurserna. 
Merparten lärare anser att det inte finns någon fortbildning i geometri att tillgå, samt att elever 
har lätt för att ta till sig geometriska kunskaper.   
Alla de intervjuade pedagogerna är överens om att geometrin är bra/viktig för 
matematikförståelsen i stort. 
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5.2 Elevernas intervjufrågor och svar 
 
Eleverna själva har en självklar plats i en undersökning som denna, eftersom det inte går att 
skönja ett tydligt förhållningssätt gentemot en lära genom att endast fråga lärare om sina 
elevers inställning. Det ger på sin höjd en fingervisning om uppskattning och kännedom. 
 
Eleverna som intervjuades går alla i klass nio och ville gärna intervjuas. Gruppen bestod av 
fem flickor och fem pojkar. 
 
 
Sammanställning av intervjusvar från 5 av 10 elever i klass 9. 
 
D1  Frågor            Elev 1               Elev 2               Elev 3               Elev 4               Elev 5 
Vad tycker du om 
geometri? 

Ja Det är roligt. Tråkigt! En del av matten. Jobbigt, men det 
går. 

Tycker du att 
geometri är lätt? 

Ganska enkelt. Lätt 
att räkna ut. 

Ganska. Svårt att 
förklara. 

Sådär… Sådär Sådär 
Tycker du att 
geometrin har hjälpt 
dig att förstå annat i 
matematiken? 

Nej Vet inte! Nej Nej, inte vad jag 
kommer på. 

Ja 

Tycker du att 
geometrin är viktig 
att lära sig? 

Ja Det är den väl. Inte speciellt. Ja, säkert Den behövs. 

Jobbar ni mycket 
med geometri i 
skolan? 

Nästan ingenting, 
bara ett eller två 
kapitel. 

Ja, men ungefär lika 
mycket som andra 
omr. 

Inte speciellt. Periodvis Kapitelvis. Inget 
mer än övrig matte. 

Kan du förklara vad 
Pythagoras sats 
innebär, med några 
enkla rader och/eller 
ritningar? 

_________ __________ Jag vet inte vad 
Pythagoras sats är. 
Jag vet säkert, men 
jag kommer inte 
ihåg. 

__________ __________ 

Hur räknar man ut 
arian på en triangel? 

Man multiplicerar 
ihop basen och 
höjden och delar det 
med 2. 

Höjden gånger 
bredden delat med 
2. 

Höjden gånger 
bredden. 

Basen gånger 
höjden. __________ 

Kan du visa genom 
att rita att ½+1/3= 
5/6 

__________ (Börjar rita men ger 
upp.) 

Ritar cirklar, men 
hittar ingen lösning. __________ __________ 
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Sammanställning av intervjusvar från resterande 5 elever i klass 9. 
 
 D2 Frågor           Elev 6               Elev 7               Elev 8               Elev 9               Elev 10 
Vad tycker du om 
geometri? 

Kul ibland Ja Rätt bra. Ganska roligt. Tråkigt 
Tycker du att 
geometri är lätt? 

Vissa saker är lätta. Det är lite olika. Det är inte den 
svåraste matten. 

Både och, det beror 
på uppgifternas art. 

Vet inte. 
Tycker du att 
geometrin har hjälpt 
dig att förstå annat i 
matematiken? 

Lite så. Det är svårt 
att förklara. 

Vet inte. Procenträkning och 
när man delar upp 
olika saker. 

Säkert, men man 
tänker inte på det. 

Nej 

Tycker du att 
geometrin är viktig 
att lära sig? 

Det är den säkert. Det kan nog hända. Ja, stort område. Ja, i vardagen. Ja, 
kanske 
det. 

Jobbar ni mycket 
med geometri i 
skolan? 

Nej, lite men inte så 
ofta. 

Vet faktiskt inte. Lika mycket som 
övriga områden. 

Ungefär lika mycket 
som övrig matte. 

Nej 

Kan du förklara vad 
Pythagoras sats 
innebär, med några 
enkla rader och/eller 
ritningar? 

Pythagoras? __________ __________ Jag har aldrig (vad 
jag kommer ihåg) 
ens hört ordet 
Pythagoras förut. 

__________ 

Hur räknar man ut 
arian på en triangel? __________ Höjden gånger 

bredden delat med 
2. 

Basen gånger 
höjden delat på två. 

Basen gånger 
höjden. 

Längden 
gånger 
bredden 
delat  
med 2. 

Kan du visa genom 
att rita att ½+1/3= 
5/6 

__________ __________ Ritar två cirklar 
men ger upp. __________ __________ 

 
 
Av elevintervjuerna kom följande fram: 
 
Fråga 1 
6 av 10 elever tycker om geometri. 3 stycken tycker att den är tråkig och en elev anser att 
geometrin är jobbig. En klar majoritet tycker med andra ord om geometri. 
 
Fråga 2 
Ingen av eleverna tycker att geometri är lätt. De säger bara att den är ganska lätt, inte den 
svåraste mm. Svaren är inte distinkta och mycket varierande.  

 
Fråga 3 
4 elever av 10 upplever att geometrin har hjälpt vederbörande att förstå annat i matematiken, 
men bara 1 kan förklara på vilket sätt. Övriga anser inte att geometrin hjälpt dem i det 
avseendet. Merparten av de intervjuade eleverna ser inte geometrin som ett hjälpmedel. 
                                                                                       
Fråga 4 
Eleverna är påfallande eniga (9 av 10) om att geometrin är viktig att lära sig. Den tionde 
eleven tycker motsatsen. Elever anser med andra ord att geometrin är viktig. 
 
Fråga 5 
Det råder delade meningar om hur mycket geometri som läses i skolan. 4 elever tycker att 
geometrin är likställd med andra områden inom matematiken. 4 andra elever anser inte att 
man jobbar mycket med geometri i skolan. 1 elev menar att man jobbar periodvis och den 
sista eleven saknar ett svar. Här finns inget enhetligt svar.  
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Fråga 6 
Av de avslutande kunskapsfrågorna vet ingen av 10 elever vad som menas med Pythagoras 
sats. Här föreligger brist på kunskap.  
 
Fråga 7 
50 % kunde svaret, som behandlade triangelns area. En elementär fråga i geometri som alla 
elever i årskurs 9 skall behärska. 
 
Fråga 8 
3 av 10 elever försöker sig på en lösning på frågan som handlar om bråk, men kommer inte 
fram till ett egentligt resultat. Övriga lämnar in blankt, med en lätt huvudskakning. Eleverna 
är helt främmande för den här sortens problemlösning.   
 
 
Det finns ingen markant skillnad i åsikter och kunskap, vad gäller pojkar eller flickor i denna 
undersökning.  
Eleverna tycker om geometri, men tycker inte att den är lätt. 
Eleverna tycker att geometrin är viktig, men ser den inte som ett hjälpmedel i annan 
matematisk uträkning. 
De är inte överens om hur mycket geometri som läses och de har stora brister i kunskap och 
kunnande inom området geometri.  
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6. Diskussion 
 
6.1 Diskussion runt metodvalet 
 
När man ska undersöka något kan valet av metod vara nog så viktigt, men det får inte 
begränsa möjligheterna.  
Jag förlitade mig på faktalitteratur och intervjuer, för att bygga upp mitt arbete.  
De frågor som jag ställde i tidigt skede, tycker jag mig fått svar på. 
 
Litteraturen är en pålitlig bundsförvant 
I sökandet efter geometrins rötter gav historiken en god förståelse och insikt, som var mycket 
behövlig för uppsatsen i stort. Jag ville visa hur geometrin har uppfattats och värderats ur ett 
historiskt perspektiv, för att för att få en plattform att utgå ifrån när man vill åskådliggöra 
nutidens föreställningar. 
Historiska böcker ger en fin känslomässig förankring till arbeten som detta. Jag sökte fakta i 
olika historiska böcker och tyckte att det kändes bra, eftersom jag inte ville bli beroende eller 
påverkad av en enda författare. (Johansson, 2004, Mcleish, 1992, Singh, 2005, Thompson, 
1996) 
 
Uppslagsböcker användes till att förklara och tydliggöra ordet geometri och dess betydelse. 
Jag ville inte bara använda mig av en och inte heller endast dagsaktuella encyklopedier. Ett 
ords betydelse kan förändras med tiden. (Gomer & Sundell, 1983, Lönngren, 1926, 
www.ne.se, 2006-12-28)   
 
Jag valde att läsa grundskolans läroplan för matematik via Skolverkets hemsida. 
(www3.skolverket.se, 2005-01-27)  
Läroplanens upplägg visar tydligt mängden geometri som tas upp i jämförelse med övrig 
matematik. Den nu gällande läroplanen kändes därför mycket viktig i sammanhanget. Den 
äldre läroplanen var intressant för att kunna se gamla prioriteringar samt bekräfta tidigare 
nämnda förändringar genom reformer.  
 
Läsandet av läromedel för olika årsklasser avslöjar vilka områden som tas upp och därmed 
prioriteras. Jag valde de mest använda böckerna i de olika årskurserna på de aktuella skolorna. 
Det vill säga den mest frekventa kurslitteraturen i min kommun. Deras upplägg var i stort 
tydliga, för det var förhållandevis lätt att se inriktning och omfattning. (Öveberg, 2004, 
Andersson & Picetti, 2004, Undvall & Olofsson & Forsberg, 2001) 
 
För att få grepp om hur man i praktiken ser på geometri idag, var jag helt övertygad om att 
använda mig av intervjuer som redskap.  
Det finns många svårigheter kring intervjuandet som sådant, men hjälp och instruktioner finns 
att tillgå. Här kom metodböckerna väl till pass. (Bell, 2000, Patel & Davidsson, 2003, Trost, 
2005) 
 
Jag ville veta hur lärare och elever tänker och tycker idag. Deras svar lyfter fram och speglar 
dagens uppfattning. Intervjuformen kändes som den enda möjligheten, till att få ett trovärdigt 
resultat på en begränsad tid. (Trost, 2005) 
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De eventuella felmarginalerna p.g.a. det begränsade antalet intervjuade hoppas jag att man 
kan ha överseende med, eftersom resultaten av intervjuerna var mycket givande. De gav svar 
på mer än en av mina frågeställningar. Det faktum att de intervjuade hade variation i fråga om 
erfarenhet, ålder, arbetsområde samt kön gjorde undersökningen mer trovärdig. 
 
Det som i övrigt kan uppfattas som varande en nackdel är tillgången på 
matematikundervisande kollegor i min relativt lilla kommun. Det finns dock fördelar med 
detta. Det man förlorar i mängd, vinner man i kontakt och öppenhet. Pedagogernas svar var 
otvungna och mycket seriösa. Jag värderade kvalitet framför kvantitet. 
  
När det gäller barn och ungdomar behövs inte den aspekten. De är mycket tacksamma att 
intervjua, eftersom barn och ungdomar bland annat saknar jantelagens hindrande orsaker. De 
känns väldigt raka och ärliga.  
En annan fördel med att hålla sig inom kommunens gränser, är att jag skulle vilja kunna göra 
något åt våra lokala skolproblem. De angår mig som pedagog och som kommuninnevånare.   
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6.2 Diskussion runt resultatet 
 
 
Av alla resultat i denna undersökning vill jag först redovisa de viktigaste som i mina ögon 
stärker mina ursprungliga tankar och misstankar. Jag har hela tiden velat hävda att geometrin 
är viktig, så viktig att den påverkar matematikförståelsen. Denna ståndpunkt finns det ett 
tydligt stöd för.  
Av tio intervjuade lärare, så framkommer resultatet att alla 10 tycker att geometrin är 
bra/viktig för matematikförståelsen i stort. Trots skillnader i lärarnas erfarenhet, ålder, 
verksamhet samt kön är alla överens om detta. 
Även bland de intervjuade ungdomarna tycker merparten att geometrin är viktig att lära sig.  
 
Enligt litteraturen var geometrin dokumenterat viktig i gamla tider. Den tillkom mycket som 
ett behov i vardagslivet, pga. ändrade levnadsförutsättningar för människan. Från att ha varit 
kringflackande jägare, övergick man till ett fastare boende med odling och viss djurhållning. 
Det är berikande att läsa hur man logiskt använde sig av geometrin för att lösa många 
praktiskt betingade problem. Man lärde sig med hjälp av geometri t.ex. att mäta upp 
odlingsbar mark för att få ett grepp om utsädets omfång. (Thompson, 1996)  
 
Geometrin var också viktig för att kunna hantera samhällsstrukturen som sådan, t.ex. 
skattefördelning och äganderätt m.m. Ett exempel på detta är att det krävdes kunskap om den 
odlade markens area, för att kunna beskatta den på rätt sätt. (Thomson, 1996) 
 
Vidare är det tydligt att geometrin intog en viktig position rent vetenskapligt, eftersom den 
tillsammans med astronomi och räkenskap blev klassad som vetenskap. Det är den 
vetenskapen som vi idag kallar matematik.(Thompson, 1996)  
  
När man läser vidare förstår man att geometrin blev omtalad och bekräftad av många av 
historiens banbrytande vetenskapsmän. (T.ex. Euklides, Eratosthenes och Pythagoras) Man 
går så långt i litteraturen att man säger att geometrin är grundläggande. (Johansson, 2004) 
 
Om då något är så viktigt så bör det också tas upp i nivå med dess betydelse. Eftersom 
geometrin poängteras som betydelsefull för matematikförståelsen bör rimligtvis geometrin ha 
en framskjuten plats i undervisningen.  
 
Verkligheten visar sig dock vara en annan eftersom mitt nästa viktiga resultat är ett tecken på 
detta. Lärarna har trots sina gemensamma åsikter om geometrins betydelse, mycket olika 
åsikter om hur mycket geometri som läses i matematikundervisningen. Man lever inte som 
man lär. Ställningstagandet bland lärarna verkar vara en rent teoretisk produkt, för 
genomförandefasen ligger inte på samma nivå. Svarens spännvidd ligger mellan 5 och 30 %. 
  
De intervjuade eleverna i 9:an upplever inte heller som många av lärarna att de läser speciellt 
mycket geometri.  
Varför kan man då undra? 
Är lärarna alltför styrda av gällande läroplan som bevisligen har reviderats i och med reformer 
till att innehålla mer sparsamt med geometri, i jämförelse med äldre läroplaner som framhöll 
geometrin både i ord och mängd. 
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Här kan det vara intressant att titta på svaren från lärare med lång yrkeserfarenhet, för att se 
om relationen till geometri förändrats under deras arbetsliv. 75 % av dessa pedagoger tycker 
att den har förändrats. Man arbetade mer och på ett annat sätt med geometri förr. 
  
En annan variant av det skriva ordets påverkan är den använda kurslitteraturen. Om den följs 
slaviskt som en lärare uttryckte det, blir resultatet samma som den aktuella bokens upplägg. 
  
Det skrivna ordet är starkt, det bevisar inte minst Euklides geometriska bok Elementa, som 
historiskt sett var extremt inflytelserik under många århundraden och vägledande vid 
utformandet av läroplaner så sent som på 1950-talet. (Thompson, 2004) 
  
En annan förklarande orsak till att geometrin kommer på undantag kanske är att läser vi för 
lite matematik överhuvudtaget, så att vissa områden inte riktigt hinns med och befästs sämre. 
Vi fokuserar undervisningen på ett sätt som inte är pedagogiskt försvarbart ur ett långsiktigt 
perspektiv. Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 som Skolverket gav ut, tar 
bland annat upp detta. Enligt den så läser vi i jämförelse med många andra länder 
förhållandevis lite matematik. Mängden timmar är färre, trots att matematiken är ett av de 
ämnen som har flest timmar till sitt förfogande i den svenska grundskolans ämnesupplägg. 
 
Övrigt som kan påverka lärares medvetna eller omedvetna ställningstagande till geometri, 
även om det kan kännas lite periferare är lärarnas egen yrkesutbildning.  
Framhölls geometrin där? Merparten av pedagogerna som läst matematik tycker att den 
prioriterades.  
Det resultatet kan inte ha påverkat inställningen menligt om man ser det ur geometrins 
synvinkel, men bristen eller den totala avsaknaden på fortbildning inom området, är inte ett 
resultat som höjer geometrins status. Vill man tolka det lite försiktigare så kanske ordet ”ute” 
är en mer ändamålsenlig och målande beskrivning på geometrins position. 
  
Resultatet att lärarna unisont anser att geometrin följer med som en röd tråd genom 
årskurserna känns lite motsägelsefullt, eftersom det återigen poängterar geometrins betydelse, 
om en i en annan skepnad.  
Något som ständigt återkommer är utan tvekan värt att lägga kraft på. 
 
Ett annat resultat som är ännu mer motsägelsefullt, är det faktum att en mycket stor del av 
pedagogerna är eniga om att barn/elever har lätt för att ta till sig geometriska kunskaper.  
Är det en illusion eller når inte pedagogiken fram?  
Ingen av de intervjuade eleverna tycker själva att geometri är lätt. Elevernas svar verkar ha 
mer substans än många av lärarnas svar. Det är inte alltid så, att en uppfattning är rätt. 
Sanningen kan vara en helt annan. 
  
Ett sätt att härleda och kunna få reda på hur det egentligen förhåller sig med detta, är att 
försöka att undersöka hur det står till med de geometriska kunskaperna hos elever idag. Detta 
gjordes i och med att tre elementära faktafrågor i geometri ställdes till de intervjuade eleverna. 
Resultatet är såväl omskakande som oroväckande.  
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Detta kan konstateras: 
Ingen av eleverna känner till Pythagoras sats, som är en grundläggande kunskap inom 
geometri. 
Endast hälften av eleverna kan räkna ut en triangels aria.  
Ingen kan med hjälp av geometri, förklara varför två bråk med olika nämnare blir ett tredje.  
 
Detta är alarmerande. Visst finns möjligheten att eleverna påverkades av stundens allvar, men 
den förklaringen känns påtagligt vag, eftersom att en av eleverna till och med frågade vad 
geometri är. 
.  
Vissa elever vet inte eller har förträngt vad geometri överhuvudtaget är. 
Om elever har lätt för att ta till sig geometriska kunskaper, får man inte detta resultat. Att 
eleverna inte tycker att geometrin hjälper dem att förstå annat i matematiken, är inte konstigt. 
Förstår man inte geometrin som sådan, kan man inte nyttja den i andra sammanhang.  
 
Många resultat i den här undersökningen pekar på samma sak. Elever har dåliga kunskaper i 
geometri. Detta bekräftas av Skolverket i den nationella utvärderingen 2003. De säger att 
svenska elever har bland de sämsta resultaten i algebra och geometri i jämförelse med ett 
tjugotal andra länders elever. 
 
Med bakgrund av allt detta kan jag inte se att geometrin är tillfyllest. För många brister och 
för många tillkortakommanden gör mig övertygad om detta. Här behövs en förändring! 
 
Jag har av egna erfarenheter förstått att kunskap byggs upp, bit för bit tätt förankrade med en 
tydlig närhet. Saknas en eller flera delar blir bygget instabilt. Konsekvenserna blir ofta 
förödande, om man inte gör något åt saken. 
 
Jag tycker att jag har fog för misstanken att en delvis försummad och nedbantad kunskap i 
geometri, kan vara en bidragande orsak till den mycket försämrade matematikförståelsen hos 
elever i många av landets kommuner. 
 
Jag anser att vi inte har råd att blunda för den möjligheten.  
 
Allt lärande är en process som lever, sjuder och förändras. Stannar processen och det går 
slentrian och vana i maskineriet, så avstannar den.  
Man får heller inte glömma att man talar om ett livslångt lärande. 
 
Den geometri som reformerades bort tidigare, kanske behöver återupptas. Är människan så 
prestigebunden att hon inte kan tänka om. Flexibilitet anses ju vara en tillgång.  
Tidvis kan förändringar som dessa uppfattas som något negativt, en tillbakagång men 
stoltheten kan i det här fallet vara ett alltför högt pris. 
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
En fortsatt undersökning med ett bredare underlag vad det gäller intervjuade lärare och elever, 
skulle skänka ett fortsatt arbete större tyngd och stärka trovärdigheten.  
 
Vidare skulle kommuner med skolor som har liknande problem kunna jämföras, för att kunna 
bekräfta eller dementera. 
  
En annan spännande undersökning, vore att ställa kommuner med skolor som har 
högpresterande elever mot kommuner med skolor som har en hög procent elever som inte når 
målen i en direkt jämförelse. Här kunde man bland annat titta på arbetssätt och inställning hos 
både lärare och elever. Göra en inventering av den kurslitteratur som används så att man med 
fördel kan se skillnader och likheter.  
 
Jag tror att en fortsatt forskning enbart skulle föra med sig positiva reaktioner. Om de inte 
skulle leda till direkta förändringar som torde vara det mest logiska om en fortsatt forskning 
ger samma resultat, så skulle det med all säkerhet leda till en hälsosam och livlig debatt. 
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Bilagor                     
Bilaga nummer 1 
 

Ett sätt att geometriskt härleda Pythagoras sats 
 
Materiel: 
Sax, färgat papper att klippa. 
Uppgift: 
Klipp ut de fem bitarna i den stora kvadraten och passa in bitarna på 
de båda mindre kvadraterna. Förklara med ord hur detta visar 
Pythagoras sats. 
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