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ABSTRAKT 

Johanna Forslund 

Elevers kunskaper i geometri 
- Kan eleverna det de förväntas kunna när de börjar år 7? 

Students knowledge in geometry 
- Do the students know the geometry they are supposed to know in the beginning of the seventh 
grade? 

Antal sidor: 30 

Syftet med examensarbetet är att se om eleverna när de slutar år 6 har de kunskaper i 
geometri som de förväntas ha när de börjar år 7 och att se om resultatet kan kopplas till de 
arbetsmetoder eleverna har använt i grundskolans tidigare år. Mina frågeställningar 
förväntas ge svar på vad eleverna kan, vad lärarna anser att eleverna kan, vad lärarna 
förväntar sig att eleverna ska kunna när de börjar år 7 och hur lärarna i de tidigare 
skolåren har arbetat med matematik 

För att ta reda på svaren höll jag intervjuer med matematiklärarna på skolan som har 
grundskolans senare år, ett diagnostiskt test med alla elever i år 7 och korta intervjuer 
med lärarna som eleverna hade i grundskolans tidigare år. Dessutom studerades både 
nationella och lokala styrdokument för att ta reda på om lärarnas förväntningar stämmer 
med dessa styrdokument. 

Resultatet visar att eleverna har brister i sina geometrikunskaper. Det är inget område 
inom geometri som eleverna kan riktigt bra men det finns några som eleverna kan relativt 
bra, namnet på de enkla geometriska figurerna, mäta sträckor och att uppskatta längder 
och areor. Lärarnas förväntningar av vad eleverna bör kunna stämmer relativt bra överens 
med vad styrdokumenten säger att de ska kunna men vad eleverna kan är lärarna inte 
överens om. 

En skola i undersökningen utmärker sig genom att resultatet från denna skola ligger 
mycket högre än för de andra skolorna. Vad detta beror på kan ha många förklaringar. 
Någon koppling mellan resultatet och arbetsmetoderna eleverna använt i grundskolans 
tidigare år har dock inte kunnat hittas. 
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1 Inledning 
Många elever med godkänt i matematik från grundskolan uppvisar ändå brister i sina 
matematikkunskaper när de börjar gymnasiet visar examensarbetet Övergången till gymnasiet 
– En lupp som avslöjar brister i elevernas matematikkunskaper av Harfacha, C och Jonsson, 
M (2006). Som mentor för elever i årskurs 1 på gymnasiet har jag också sett att många elever 
inte har med sig de kunskaper som de borde från grundskolan. I den teknikklass jag är mentor 
i, i samma kommun som min undersökning är gjord, har så många som 2/3 svårigheter med 
gymnasiematematiken och av dem är det hälften som har stora luckor i sina kunskaper från 
grundskolan. Dock har alla fått godkänt i betyg i matematik från grundskolan. Frågan är då 
om bristerna uppstår under de senare åren i grundskolan eller om eleverna har dessa med sig 
redan från de tidigare åren. Resultaten av ovan nämnda undersökning visade att geometri var 
ett av de områden inom matematiken som eleverna hade störst problem med och därför 
kommer det här arbetet att inrikta sig mot just det området. 

Detta arbete ska utmynna i en undersökning av vilka kunskaper eleverna har med sig inom 
området geometri när de tar steget från de tidigare åren i grundskolan till de senare åren i 
grundskolan och år 7. Samtidigt ska lärarnas förväntningar på elevernas kunskaper i 
grundskolans senare år utrönas och jämföras med resultatet av elevernas kunskaper. Stämmer 
dessa två överens eller finns det ett glapp mellan elevernas verkliga kunskaper och lärarnas 
förväntningar på deras kunskaper? 

Mitt intresse för vad eleverna kan när de ska börja år 7 väcktes när jag arbetade på en 
högstadieskola och hörde lärare (i fler ämnen än matematik) beklaga sig över att eleverna inte 
kunde det de borde när de började på skolan i år 7. Jag började då fundera på om det var 
lärarnas förväntningar som var för högt ställda eller om det var elevernas kunskaper som var 
för dåliga. Det finns inga klara riktlinjer för vad eleverna ska ha uppnått när de lämnar år 6 
men däremot för när de lämnar år 5. Rimligtvis borde de ha kommit lite längre än dessa mål 
när de börjar år 7 men hur långt då? 

2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka om de kunskaper i geometri som eleverna har med sig från 
år 6 motsvarar vad de förväntas kunna när de börjar år 7. Syftet är också att se om resultatet 
kan kopplas till de arbetsmetoder eleverna har använt i grundskolans tidigare år. 

2.1 Frågeställningar 
Mitt syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

• Vad kan eleverna när de börjar i år 7 inom momentet geometri? 

• Vad säger styrdokumenten att de ska kunna? 

• Vad förväntar sig lärarna att de ska kunna? 

• Finns det skillnader mellan elevernas kunskaper och det de förväntas kunna? Vilka i 
så fall? 

• Finns det något samband mellan elevernas kunskaper och hur undervisningen har 
sett ut i grundskolans tidigare år? Hur ser detta samband i så fall ut? 

2.2 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att enbart undersöka elevernas kunskaper och lärarnas förväntningar 
inom området geometri. Självklart skulle det vara intressant att ta reda på hur elevernas 
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kunskaper stämmer överens med lärarnas förväntningar inom alla områden i matematik som 
tas upp i grundskolans tidigare år men det är ett alltför stort arbete för att rymmas i ett 
examensarbete. 

3 Teoretisk bakgrund 
Bakgrunden inleds med en redogörelse för vad styrdokumenten säger om elevers kunskaper i 
matematik och geometri. Sedan en beskrivning av vad olika internationella och nationella 
undersökningar har visat, följt av en kartläggning av tidigare forskning inom området, främst 
är det examensarbeten i matematik som redovisas. En redogörelse för vilka arbetsmetoder 
som lärare använder sig av samt för- och nackdelar med dessa avslutar teoribakgrunden. 

3.1 Styrdokument 
Det här säger styrdokumenten att eleverna ska kunna när de börjar år 7. Dels vad eleverna ska 
kunna inom geometri och dels allmänt om matematik. Först redovisas de avsnitt av läroplanen 
för grundskolan (Utbildningsdepartementet 1994) som innehåller matematik och sedan vad 
kursplanen i matematik (Skolverket 2000) säger om geometri. 

3.1.1 Läroplanen 
Läroplanen är allmänt hållen men tar upp matematik bland kunskapsmålen. De mål som anges 
är mål att sträva mot och mål som ska ha uppnåtts när eleven slutar år 9 
(Utbildningsdepartementet 1994): 

 
Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, 

för att bilda sig och få beredskap för livet, 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper 

som redskap för att 
− formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
− reflektera över erfarenheter och 
− kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, 

• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa 
väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

Mål att uppnå i grundskolan 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet, 
 

I strävansmålen nämns inte matematik med ord men indirekt finns ämnet ändå med. Det 
som gäller matematik, såväl som andra ämnen, är goda kunskaper inom skolans ämnen, 
problemlösning, kritiskt granska och värdera påståenden och tillräckliga kunskaper för att 
välja utbildning och yrkesinriktning. I uppnåendemålen finns matematik med genom att 
eleverna ska kunna tänka matematiskt och kunna den matematik som krävs i vardagslivet.  

I läroplanen finns inga mål som ska uppnås under tidigare år i grundskolan utan det 
förutsätts vara en kontinuerlig process där alla elever ska ha uppnått målen när de lämnar den 
samma. 
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3.1.2 Kursplanen 
Kursplanen beskriver alla mål som skolan ska sträva mot att eleverna når när de lämnar 
grundskolan och mål att uppnå i slutet av det femte skolåret samt det nionde skolåret. 
Strävansmålen beskriver inte olika områden inom matematiken utan mer vilka önskvärda 
förmågor som eleverna ska försöka uppnå (Skolverket 2000):  

 
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 muntligt 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 
kritiskt granska modellernas förutsättningar, begränsningar och 
användning, 

• utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns 
möjligheter.  

• Strävan skall också 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. 
 

Av uppnåendemålen finns några som berör geometri speciellt (Skolverket 2000): 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik 
som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta 
problem i elevens närmiljö.  
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Inom denna ram skall eleven (…) 
• ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och 

beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och 
mönster, 

• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, 
massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor (…) 

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 (…) 
• 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 
(…) 

 
I kursplanen finns det inga riktlinjer för hur långt eleverna ska ha nått när de börjar år 7, 

utan den enda avstämningspunkten på vägen fram till att eleverna lämnar grundskolan är i 
slutet av år 5. 

3.2 Undersökningar av elevers matematikkunskaper 
Det finns flera både nationella och internationella studier som visar elevernas kunskaper i 
matematik. Nedan beskrivs resultatet av de tre stora som genomförts under 2000-talet. 

3.2.1 TIMSS 2003 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie av 
elevers kunskaper i och inställning till matematik och NO-ämnen. I TIMSS är målgruppen 
olika från gång till gång. Den genomfördes senast 2007, men då resultatet inte var färdigt när 
detta skrevs används resultatet från undersökningen år 2003 och då deltog elever i år 8 från 50 
länder världen över. Dels vill man med studien jämföra elevernas kunskaper i de undersökta 
ämnena mellan olika länder. En annan del i syftet med studien är att försöka hitta förklaringar 
till skillnader mellan länderna och dessutom vill man kunna jämföra elevernas kunskaper över 
tid genom att ha med en del uppgifter varje gång en TIMSS -undersökning genomförs. 

Eftersom de deltagande ländernas förutsättningar skiljer sig åt har man inte brytt sig om att 
jämföra Sverige med alla deltagande länder, utan istället med de 20 (Sverige inräknat) som är 
har mest lika förutsättningar. Sverige kom på 14: e plats bland de 20 länderna i matematik. 
Resultatet var lägre än genomsnittet för denna grupp. Dessutom hade Sveriges resultat sjunkit 
från undersökningen 1995. 1995 fick till och med eleverna i år 7 i Sverige högre resultat än 
eleverna i år 8 i undersökningen 2003. 

I matematikdelen undersöktes elevernas kunskaper inom fem huvudområden: algebra, 
geometri, aritmetik, mätningar och statistik. För geometri var resultatet bland de sämsta i den 
grupp av 20 länder som bedöms ha mest lika förutsättningar som Sverige. En anledning till 
Sveriges låga resultat kan delvis vara att endast 40 % av de svenska eleverna hade fått 
undervisning inom alla delar av geometrin som undersöktes (Skolverket 2004b). 
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3.2.2 PISA 
Den internationella undersökningen PISA (Programme for International Assessment) 
genomförs av OECD-länderna och den undersöker elevers kunskaper i läsförmåga, matematik 
och naturvetenskap. Där var främst elever i år 9 som genomförde undersökningen men också 
några från år 8 och första året på gymnasiet deltog. Första undersökningen hölls år 2000 och 
det är meningen att den ska återkomma var tredje år. Undersökningen relaterar inte till 
ländernas kursplaner utan snarare till vardagslivet och kunskaper som behövs i vuxenlivet. 
Stor vikt läggs vid elevernas förmåga att sätta in sina kunskaper i ett sammanhang.  

Matematikdelen i undersökningen syftar till att ”utvärdera elevernas förmåga att integrera 
och tillämpa matematiska kunskaper och färdigheter i en mängd olika realistiska situationer”. 
Den innehåller fyra teman, rum och form, förändring och samband, kvantitet samt osäkerhet. 
Dock har man inte något resultat uppdelat på de olika temana, utan resultat finns bara för hela 
matematikdelen. En del av uppgifterna är betydligt svårare än vad de svenska eleverna har 
stött på i skolan. Det är de för att även elever i de länder där man läser mer matematik i skolan 
ska få utmanande uppgifter. 

Resultatet av matematikundersökningen 2006 visar att Sveriges 15-åringar presterar ungefär 
som OECD-genomsnittet. Resultatet har inte heller försämrats från den förra undersökningen 
2003. Dock låg Sverige över OECD-genomsnittet vid den tidigare undersökningen, vilket de 
alltså inte gör 2006. Det är dock de duktigaste eleverna som har blivit sämre medan de elever 
som har lägst resultat ligger kvar på samma nivå som vid undersökningen 2003 (Skolverket 
2007). 

3.2.3 NU03 
För att undersöka hur väl eleverna utvecklar de kunskaper som styrdokumenten anger att de 
ska genomfördes 2003 en nationell utvärdering av ämnena matematik, svenska och engelska, 
NU03. De elever som deltog i utvärderingen var elever i år 5 och 9. Tidigare har också en 
utvärdering genomförts år 1992 men sedan dess har mycket hänt inom den svenska skolan. 
Bland annat har man fått ett nytt betygssystem och nya kursplaner. 

Enligt de nationella matematikproven för åren 2001-2003 var det 10-15 procent av eleverna 
som inte nådde upp till godkänt på proven medan andelen elever som gick ut grundskolan 
utan slutbetyg i matematik var mellan 6,3 och 6,8 procent. Skillnaden förklaras med att 
betygen är lärarnas samlade omdöme av elevernas kunskaper. När man kategoriserade 
uppgifterna utifrån vilket mål ur kursplanen de testade kunde man konstatera att ungefär 90 
procent av eleverna klarade målen i taluppfattning och algebra medan ungefär 80 procent 
klarade målen i beräkning, geometri och statistik. 

Resultatet av matematikdelen från NU03 visar en försämring av elevernas resultat mot den 
tidigare utvärderingen 1992. Den visar också att andelen svagpresterande elever har ökat men 
samtidigt har också andelen högpresterande elever har minskat. 

En annan slutsats som dras i undersökningen är att arbetsformerna i matematik har ändrats 
sedan 1992. Undervisningen har blivit mer isolerad och individualiserad. Andelen 
genomgångar och lärarledda lektioner är mindre medan det enskilda arbetet har ökat. Läraren 
har i stor del gått från att undervisa till att vara mer handledare för elevernas enskilda arbete. 

Eftersom kursplanen i matematik inte har blivit ordentligt implementerad i undervisningen 
anser utredningen att det inte är så konstigt att undervisningen har blivit väldigt 
läromedelsstyrd. Att det mest fokuseras på att få så få elever med underkänt som möjligt kan 
också ha påverkat lärarna till att mest satsa på de elever som presterar minst. De risker som 
man ser med detta är att det fokuseras för mycket på resultatet. Det blir för mycket träning av 
verktyg och för lite av förståelse. Det blir för lite matematikdiskussioner och problemlösning. 
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I slutändan kan det göra att eleverna missar en stor del av språk- och begreppsutveckling inom 
matematik. Resultaten i NU03 får författarna av rapporten att fråga sig om enskilt arbete och 
ytterst lite kommunikation i klassrummet verkligen är det bästa sättet att undervisa och ta 
tillvara lärarresursen på (Skolverket 2004a). 

3.3 Forskning 
Vilka arbeten har gjorts inom området tidigare? Vad vet man om elevernas kunskaper? Det 
mesta som finns att hitta är andra examensarbeten som visserligen inte är generella för hela 
landet men som ändå kan vara intressanta. 

3.3.1 Övergången till gymnasiet 
I sitt examensarbete Övergången till gymnasiet – En lupp som avslöjar brister i elevernas 
matematikkunskaper skriver Harfacha, C och Jonsson, M (2006) att många elever med 
godkänt i matematik från grundskolan ändå har stora svårigheter i matematik. De delar upp 
matematiken i tre stora områden geometri, algebra och aritmetik. Undersökningen är främst 
gjord i första året på gymnasiet och i år 9 i grundskolan. Författarna poängterar att eleverna 
har stora brister i sina kunskaper inom geometri. Även algebra har många elever svårigheter 
med medan aritmetik fungerar bra för de flesta. De delar inom geometrin som har undersökts 
handlar om area-, volym- och vinkelberäkningar. 

Författarna diskuterar också TIMSS 2003 (Skolverket 2004), som också visar på att svenska 
elever har stora brister i sina matematikkunskaper, främst i geometri och algebra. 

I examensarbetet (Harfacha & Jonsson 2006) diskuteras att eleverna när de kommer till 
gymnasiet tvingas repetera och täppa igen sina kunskapsluckor på relativt kort tid. Det är 
jobbigt och tar mycket kraft som de skulle ha använt till gymnasieskolans kurser. Även till 
högskolan kommer eleverna med sämre matematikkunskaper idag än tidigare. 

Lust och motivation tas upp som en viktig komponent för att kunna lära sig nya saker. 
Många elever tycker att matematiken är meningslös och svår att förstå enligt rapporten Lusten 
att lära (Skolverket 2003) och har man inte motivationen är det svårt att lära sig matematik.  

3.3.2 Hur elevers kunskapsbas i år 6 matchar de krav som ställs i år 7 
I examensarbetet Hur elevers kunskapsbas i år 6 matchar de krav som ställs i år 7 - En 
undersökning kring överlämnandet av elever från en skola till en annan undersöker 
Johansson, J och Johansson, K (2005) vad eleverna kan utifrån vad de förväntas kunna i 
ämnena matematik, svenska och engelska när de börjar år 7. Undersökningen har gjorts i två 
skolor, en F-6-skola och den 7-9-skola där de flesta av eleverna går när de börjar år 7. 

Undersökningen visade att lektionerna såg relativt lika ut på de båda skolorna och att 
eleverna när de slutade år 6 hade med sig relativt bra kunskaper. Skillnaderna mellan skolorna 
verkade snarast vara att lärarna på F-6-skolan nästan enbart jobbade utifrån vad som kommer 
på de nationella proven i ämnena och att eleverna därför missade delar såsom kunskaper om 
engelskspråkiga kulturer. Någon lärare lär sina elever liggande stolen i matematik under de 
tidiga skolåren, vilket konstaterades helt onödigt eftersom enbart kort division används på 7-
9-skolan. 

Författarna anser att skolorna skulle må bra av att lärare träffas och utbyter idéer och 
erfarenheter. Man ser också att verksamheten på skolorna behöver samverka mer för att inte 
eleverna ska behöva lära sig saker som de senare inte har någon användning av i 
matematikundervisningen. Man konstaterar till slut att ”det som anses vara en tillräcklig 
kunskapsbas idag kan vara otillräcklig i morgon” eftersom kraven inom skolan hela tiden 
ändras. 
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3.3.3 Elevers förståelse för det matematiska begreppet area 
I Elevers förståelse för det matematiska begreppet area, som är ett examensarbete, beskriver 
Lundkvist, M och Svensson, S (2005) elevers förståelse för areabegreppet. Det här är ett 
exempel på hur det kan se ut med förståelsen inom geometri för elever i grundskolans senare 
år. Area är dessutom en ganska stor del inom geometrin för dessa elever. Undersökningen är 
gjord i år 8. 

Det författarna såg i sin undersökning var att eleverna använde sig av ordet area och inte yta 
som enligt författarna är ett vardagligare ord för samma sak. Dock har de svårt att beskriva 
vad area verkligen är och vill hellre förklara det med basen gånger höjden. Här drar 
författarna slutsatsen att elevernas förståelse av begreppet area helt enkelt kan ha ersatts av 
formeln för area av en rektangel. De bryr sig inte om att förstå utan använder sig av 
instrumental förståelse.  

Hur man kommer fram till 2: an i en areaenhet verkade heller inte eleverna kunna förklara 
och blandade ihop enheterna för längd, area och volym. Många av eleverna sa att deras lärare 
inte förklarat var 2:an kommer ifrån, vilket författarna tycker att det är viktigt att lärarna gör 
för att eleverna ska få förståelse för enheterna. Även omkrets och area blandades ihop av en 
del elever. 

3.4 Arbetsmetoder/Problemområden 
Här beskrivs olika arbetsformer som vid sidan om den klassiska undervisningen, där eleverna 
själva räknar i läroboken och läraren ibland har genomgångar, förekommer inom 
matematikundervisning i grundskolan. 

3.4.1 Laborativ geometri vid areaberäkning 
I examensarbetet Laborativ geometri vid areaberäkning - ett komplement till matematikboken 
skriver Carlsson, P och Ivarsson, H (2005) om deras försök med laborativ matematik. 
Motiveringen till att använda laborativ matematik säger författarna är för att ge eleverna 
variation i undervisningen, att de ska få lära sig arbeta både självständigt och i grupp och att 
de ska utveckla en lust att lära. 

Det laborativa arbetssättets fördelar är flera. När eleverna får arbeta i grupp tvingar man 
dem till en muntlig kommunikation av matematiken. De får träna sig i att förklara hur de 
tänker för andra och också argumentera för sitt sätt att lösa uppgifterna. De får också chansen 
att ta på och se matematiken utifrån mer handfasta saker. Författarna skriver också att många 
elever upplever matematiken som abstrakt och att de har svårt att förstå begrepp men att de 
med laborativa övningar får ett annat sätt att förstå matematiken. Diskussioner i grupp kan 
också ge eleverna djupare förståelse för ett begrepp. Elever som har svårare för matematik 
kan lära sig av eleverna som har lättare för den samtidigt som eleverna som har lättare för sig 
genom att förklara kan fördjupa sina egna kunskaper. 

Nackdelar som hittades vid undersökningen var att diskussionerna ofta kom att handla om 
annat än matematik när eleverna arbetade i grupp, att det kräver mycket planering av läraren 
och att de kan ta lång tid att genomföra. 

3.4.2 Vardags- och verklighetsanknuten matematik? 
I examensarbetet Vardags- och verklighetsanknuten matematik? Hur, varför och varför inte? 
skriver Eriksson, V och Nordéus, C (2006) om hur lärare i de tidigare skolåren använder sig 
av verklighetsanknytning i sin matematikundervisning. En motivering till att lärare över 
huvud taget ska verklighetsanknyta sin matematik är att eleverna förväntas kunna tillämpa 
sina kunskaper i matematik i vardagen (Utbildningsdepartementet 2006). I undersökningen 
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hittade man olika sätt att anknyta matematiken i skolan till verkligheten. Det var utifrån 
elevernas egna erfarenheter, lösning av verkliga problem, problem med vardaglig koppling 
och genom att integrera matematiken med andra skolämnen. 

Man pekar också på att det är viktigt att eleverna ser meningen med dessa verkliga problem, 
annars finns det ändå ingen motivation hos eleverna att lösa uppgifterna. De måste anknyta till 
elevernas verklighet och inte bara till den verklighet som vi vuxna ser. 

Verklighetsanknuten matematik kan leda till att eleverna får en större lust att lära och även 
en ökad förståelse av matematiken. Men detta kräver att elevernas verklighet är den som 
speglas och att eleverna får en mer konkret bild av matematiken genom att den utgår från 
deras erfarenheter. Dock ställer det större krav på lärarens matematikkunskaper för att man 
ska kunna arbeta med verklighetsanknuten matematik och samtidigt uppnå målen i 
kursplanen. 

3.4.3 Individualisering i matematik 
I examensarbetet Individualisering i matematik skriver Dower, C och Berg, P (2006) om hur 
lärare i de tidigare åren i grundskolan använder sig av individualisering och på vilket sätt i sin 
undervisning i matematik. Ofta anses att eftersom eleverna får arbeta i sin egen takt så har 
man individualiserat undervisningen men det räcker inte enligt författarna, utan man måste 
också anpassa uppgifterna efter eleverna. I undersökningen anses det största hindret för att 
kunna individualisera matematikundervisningen vara tiden, att läraren helt enkelt inte hinner 
med att ta fram uppgifter som passar varje elev. De lärare som ändå anpassade undervisningen 
efter eleverna gjorde det efter hur snabbt eleverna arbetade men sällan utifrån att elever har 
olika sätt att lära in kunskaper. 

3.4.4 Gruppering av elever i matematik 
I rapporten Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning. 
(Wallby, K, Carlsson S & Nyström P, 2001) beskriver författarna hur elever delats in i 
grupper i matematikundervisningen, både historiskt och idag.  

Den vanligaste formen är åldershomogena klasser. Fördelar med detta är att gruppen blir 
stabil och alla får samma bakgrund då klassen går tillsammans under flera år. Nackdelar som 
författarna tar upp är att elever som behöver längre tid på sig att lära inte passar in då de flesta 
eleverna har en snabbare arbetstakt. För elever som behöver gå om en klass kan det också 
kännas jobbigt att vara äldre än alla andra. 

Ett annat alternativ är åldersblandade klasser, vilket är vanligast i grundskolans tidigaste år. 
Fördelar med denna indelning sägs vara att det förutsätts att alla är olika och kan olika 
mycket. Det finns alltid någon äldre elev som kan hjälpa till när läraren inte har tid. En 
nackdel kan vara att vissa elever inte får tillräckligt med stimulans. 

Något som framförs är att det finns många fler faktorer som spelar in än bara grupperingen 
för elevernas resultat. Sådana faktorer som ger ett bättre resultat hos eleverna är: 

- Kopplingar mellan praktiska uppgifter och abstrakt matematik 

- Försök att eliminera och möta elevers missuppfattningar 

- Omsorgsfullt valda exempel 

- Regelbunden utvärdering av framsteg 

- Användning av miniräknare och datorer 

- Användning av problemlösningssituationer i många sammanhang 
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- Kooperativt grupparbete  

Kooperativt grupparbete definieras inte närmare av författarna men beskrivs i Ett 
demokratiskt experiment (Öqvist, 2003) som ett grupparbete där gruppens medlemmar tar 
ansvar för deluppgifter och tillsammans löser uppgiften. Motsatsen är kollaborativt arbete där 
gruppen arbetar tillsammans i alla delar av uppgiften. 

Det finns studier som visar att för de högpresterande eleverna är det bra med homogena 
grupper i matematikundervisningen medan det för de lågpresterande är bättre med heterogena 
grupper. En anledning som anges till varför det är bra med homogena grupper för 
högpresterande elever är att i en homogen grupp kan undervisningen hålla en hög takt och att 
eleverna hinner med mer än i en heterogen grupp. För de lågpresterande eleverna motiveras 
det negativa med homogena grupper främst med att lärarnas förväntningar ofta är låga på en 
homogen grupp med lågpresterande elever och brister i undervisningsmiljön för dessa elever. 

4 Metod  
För att få ett bra underlag att besvara frågeställningarna utifrån har flera olika metoder för 
datainsamling valts (Magne & Krohn, 1997). Jag började med att studera och analysera 
styrdokumenten för att se vad de säger om vilka kunskaper elever som börjar år 7 bör ha inom 
matematik. Sedan valde jag att göra en kvalitativ intervju med matematiklärare i år 7 för att få 
reda på deras förväntningar av vad eleverna bör kunna när de börjar grundskolans senare år. 
Intervjuerna syftade också till att få fram lärarnas åsikter om när, hur och varför elevernas 
kunskapsbrister inom matematiken uppstår. Kvalitativa intervjuer är bra metoder för att 
undersöka åsikter eller människors syn på någonting då det finns möjlighet att anpassa 
frågorna efter hur den som intervjuas svarar och på så sätt få fram hur den intervjuade tänker 
och tycker (Johansson & Svedner, 2004).  

För att få ett bredare underlag begränsade jag inte undersökningarna till bara en metod, utan 
blandade både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Det minskar risken för att slutsatserna 
ska vilseleda eller bara belysa en sida av problemet (Johansson & Svedner, 2004). 

Elevernas kunskaper utvärderades med hjälp av en kvantitativ undersökning i form av ett 
diagnostiskt test som behandlade området geometri. Eftersom elevernas kunskaper inom 
området kan räknas som fakta och inte som åsikter eller liknande är det lämpligt att använda 
sig av prov eller provliknande tester (Johansson & Svedner, 2004). Det diagnostiska testet 
genomfördes under höstterminen i årskurs 7 för att se vilka kunskaper eleverna har inom 
geometri när de börjar grundskolans senare år. 

4.1 Urval 
För att få ett så neutralt underlag som möjligt valde jag en skola som jag inte känner till så 
mycket om och inte tidigare varit i kontakt med.  

4.1.1 Val av skolor 
Den skola som huvudsakligen deltagit i undersökningen är en 7-9-skola som har sex till sju 
klasser i varje årskurs med maximalt 20 elever i varje klass. Eleverna kommer från 
kommunens alla fem F-6-skolor när de börjar år 7. Tidigare var de största arbetsgivarna i 
kommunen järnverket och kommunen, vilket har resulterat i det man brukar kalla en 
brukskommun eller arbetarkommun. Den största delen av invånarna bor i centralorten men det 
finns två mindre orter i kommunen också som har varsin F-6-skola. Totalt finns det fem F-6-
skolor i kommunen. 
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4.1.2 Intervjuer 
För att få en samlad bild av matematiklärarnas förväntningar och erfarenheter intervjuades 
alla matematiklärare på skolan. Dock fick en lärare (Lärare 8) ett långvarit hinder och kunde 
därför inte delta i intervjun. Eftersom alla lärare undervisar år 7 i matematik, dock inte varje 
år, valdes inte bara de lärare som undervisar årets 7:or ut för intervju. Det är åtta lärare som 
undervisar i matematik på skolan, varav sju blivit intervjuade. Av dessa åtta lärare har sju har 
egna klasser medan en fungerar som matematikresurs och har mindre grupper som behöver 
extra stöd. 

Alla matematiklärare är behöriga att undervisa i matematik och har också flera års 
erfarenhet. En lärare har varit på skolan mycket länge och har också 20 års erfarenhet av 
matematikundervisning. De andra lärarna har mellan 3 och 6 års erfarenhet. Den lärare som 
har mest erfarenhet har inte längre undervisning i klass utan fungerar som en speciallärare 
som tar emot elever som behöver mer hjälp i matematik alternativt större utmaningar. 

En andra kortare intervju hölls med de lärare som eleverna hade under år 6. Då eleverna 
kommer från fem olika skolor, varav en har två paralleller var det sex lärare som skulle 
intervjuas. Dock var det inte lätt att få tag på alla lärarna då flera stycken slutat och flyttat till 
andra skolor. Till slut hölls intervjuer med fyra lärare som undervisat eleverna i matematik i 
år 6. De lärare som saknas är läraren på skola B och lärare 2 på skola C. 

4.1.3 Diagnostiskt test 
Utifrån intervjuerna med matematiklärarna på 7-9-skolan och kursplanen i matematik 
utarbetades ett diagnostiskt test som elever i år 7 fick genomföra. För att få ett underlag som 
kan generaliseras till hela kommunen valdes att låta alla elever i år 7 göra det diagnostiska 
testet. De elever som var sjuka vid testtillfället undantogs från undersökningen eftersom deras 
resultat skulle kunna vara missvisande. Anledningen till att resultatet från elever som gör 
testet i efterhand kan bli missvisande är att de kan ha fått reda på hela eller delar av testet från 
kamrater som gjorde det vid det ordinarie tillfället. För att slippa ta hänsyn till sådana 
osäkerheter var det endast elever som var närvarande vid det ordinarie tillfället som fick göra 
testet. 

För att inte få problem med vad uppgifterna i diagnosen egentligen mäter fick eleverna 
använda sig av miniräknare. Utan miniräknare kan elever som har problem med att räkna för 
hand missa uppgifter som de egentligen förstår och kan lösa enbart på grund av sina brister i 
räknefärdighet. 

Alla elever som genomförde testet fick ungefär samma information. Alla har själva fått välja 
om de vill delta eller inte. Då lärarna framställde deltagandet i diagnosen som om de skulle få 
vara med i en undersökning och visa vad de kunde ville alla elever ställa upp. Lärarna fick 
instruktioner om att tala om för eleverna att det inte var ett prov och att de kanske inte skulle 
kunna lösa alla uppgifter eftersom ingenting av det som kom med i diagnosen var något som 
de gått igenom sedan de börjat år 7 och en del av diagnosens områden kanske var sådant som 
de inte hunnit gå igenom under grundskolans tidigare år.  

Det var totalt 96 elever från de sex klasserna i år 7 som gjorde testet. Totalt går det 111 
elever i år 7 på skolan så bortfallet, som beror på ledighet och sjukdom, var 13,3 % eller 15 
elever. 

4.1.4 Förhållningssätt 
Eftersom jag inte har haft kontakt med skolan som deltog i undersökningen tidigare så kunde 
jag lättare hålla en viss distans till skolan, lärarna och eleverna och därmed också 
förhoppningsvis hålla mig mer objektiv än om jag väl kände till skolan sedan tidigare.  
Samtidigt är det vid intervjuer viktigt att den som intervjuas känner förtroende för 
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intervjuaren och vill och vågar lämna ut sina personliga tankar (Johansson & Svedner, 2004). 
Genom att ge lärarna utförlig information om undersökningen och även genomföra 
intervjuerna i en miljö som de känner väl till har jag förhoppningsvis fått de intervjuade 
lärarna att känna sig tillräckligt trygga för att känna förtroende för mig. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
För att kunna svara på mina frågor och uppnå mitt syfte måste jag samla in material. Det 
gjordes genom kvalitativa intervjuer med lärarna och genom ett diagnostiskt test som eleverna 
fick genomföra. 

4.2.1 Intervjuer 
De kvalitativa intervjuerna med lärare i grundskolans senare år skulle ge svar på flera saker. 
Först och främst vilka kunskaper i geometri de anser att eleverna ska ha med sig när de börjar 
år 7, om de anser att eleverna har med sig dessa kunskaper eller om många har luckor och vad 
det i så fall är eleverna inte kan. 

För att få så uttömmande svar som möjligt och ge den intervjuade personen utrymme till 
egna kommentarer användes endast några få temafrågor (Johansson & Svedner, 2004). 
Utifrån lärarnas svar ställdes också följdfrågor för att förtydliga eller gå djupare in på något 
område. Frågorna återfinns i Bilaga 1.  

Alla lärare på skolan har tillgång till den lokala tolkningen av kursplanen i matematik 
(hädanefter kallad den lokala kursplanen) som de tillsammans har kommit fram till hur de ska 
undervisa utifrån. Det är utifrån denna och kursplanen i matematik som de har grundat sina 
svar i intervjuerna. 

De kortare intervjuerna med elevernas tidigare lärare hölls via telefon då det skulle ta 
mycket tid att åka runt till alla olika skolor för att träffa lärarna personligen och jag bedömde 
det som orimligt med dessa resor för så korta intervjuer. Dessa intervjufrågor återfinns i 
Bilaga 2. 

4.2.2 Diagnostiskt test 
Utifrån de svar som intervjuerna gav gällande vilka kunskaper inom geometri lärarna på 7-9-
skolan ansåg att eleverna ska ha och kursplanen i matematik för grundskolan utarbetades ett 
diagnostiskt test som alla elever i år 7 på skolan gjorde. Testet återfinns i Bilaga 3. För att få 
så hög tillförlitlighet som möjligt och för att ge eleverna chansen att visa vad de kan även om 
de missar en uppgift eller gör ett slarvfel så fanns det alltid två uppgifter som testade samma 
kunskaper. Testerna genomfördes under elevernas ordinarie matematiklektioner och det var 
lärarna som eleverna vanligtvis har som höll i lektionerna. Detta för att få så liknande 
förhållanden som eleverna är vana vid och minska nervositeten hos dem och därmed minska 
risken för att eleverna underpresterar. 

4.3 Genomförande 
När allt bakgrundsarbete var klart genomfördes intervjuerna med matematiklärare på 7-9-
skolan och sedan fick elever i år 7 göra det diagnosiska testet. Sist gjordes intervjuerna med 
lärarna i grundskolans tidigare år. 

4.3.1 Intervjuer 
Vid tillfället då jag träffade alla matematiklärarna på 7-9-skolan för att informera dem om 
mitt arbete bokade vi också tider då varje lärare kunde intervjuas. Intervjuerna genomfördes 
vid olika tidpunkter och dagar under en tvåveckorsperiod för att inga lärare skulle tvingas 
bryta lektioner för att bli intervjuade. Alla lärare hade fått information om vad intervjuerna 
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skulle handla om i förväg så att de inte var helt oförberedda och jag hade också med ett 
exemplar av kursplanen i matematik så att lärarna före och under intervjun skulle kunna se 
vad som står där. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på den undersökta skolan dels för att det var 
enklast då alla lärarna befinner sig där hela dagarna och dels för att de som intervjuades skulle 
befinna sig i en miljö som de känner igen och är trygga i så att inte extra nervositet 
tillkommer. Rummet valdes för att ingen skulle kunna störa under intervjuerna och för att det 
är minimalt med störande ljud runt omkring. Det var bara jag och den intervjuade läraren 
närvarande och alla intervjuer spelades in på band. Valet av intervjuplats grundade sig på flera 
saker, dels på att det skulle vara lättare för lärarna att hitta en passande tid för intervju och 
dels för att de skulle känna sig hemma och inte bli så nervösa inför intervjun. Intervjuerna 
bandades för att slippa bli fördröjd av att det tar tid att anteckna och för att inte missa 
någonting som sades. 

En anledning till att jag valde kvalitativa intervjuer istället för en enkät är att jag ville få 
utförliga svar och inte ville ge några svarsalternativ utan hellre ville ha lärarnas egna åsikter 
och erfarenheter. En nackdel med information från enkäter är också att den lätt blir ytlig 
(Johansson & Svedner 2001). 

4.3.2 Diagnostiskt test 
Diagnoserna genomfördes under en ordinarie matematiklektion med enbart den undervisande 
läraren närvarande för att likna elevernas vardag så mycket som möjligt. Fördelar med det är 
att eleverna inte blir lika nervösa som när en helt okänd kommer in och ska ha test med dem 
och att hela testsituationen avdramatiseras. En nackdel är att jag inte kan kontrollera om 
elever har fått hjälp med uppgifter och hur mycket i så fall samt att olika lärare kanske ger lite 
olika information inför testet. 

4.4 Databearbetningsmetoder 
När allt material samlats in måste det sorteras, dokumenteras och analyseras. 

4.4.1 Intervjuer 
Intervjuerna transkriberades så direkt efter intervjuerna som möjligt. Eftersom intervjuerna 
gjordes under en tvåveckorsperiod valde jag att inte vänta med att transkribera dem till alla 
var klara, utan började så fort tid fanns. När alla intervjuer genomförts och transkriberats 
analyserades utskrifterna av dem och även mina egna anteckningar och minnen från 
intervjuerna. 

4.4.2 Diagnostiskt test 
Diagnoserna rättades av mig för att få samma bedömning av alla elever. Sedan fördes 
resultaten in i ett exceldokument för att lättare hålla ordning på dem. Där finns dessutom 
möjligheten att kunna sortera och välja ut delar av diagnosen eller eleverna för att 
sammanställa delresultat. För att inga fel skulle uppstå vid överföringen från diagnoserna till 
exceldokumentet kontrollerades datafilen mot elevernas diagnoser både av mig och av en 
oberoende person. 

Utifrån elevernas resultat på de olika uppgifterna sorterade jag uppgifterna i olika kategorier 
och analyserade resultatet dels med hjälp av dessa kategorier och dels utifrån vilken skola 
eleverna gått på tidigare. De kategorier som testuppgifterna delades upp i var följande: 

− Mäta med linjal och gradskiva 
− Enkla geometriska figurer 
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− Enheter 
− Omkrets 
− Area 
− Förhållanden 
− Uppskattning 
− Problemlösning 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet är samma som noggrannheten vid mätning. Man vill ha så bra reliabilitet som 
möjligt men den blir aldrig helt perfekt (Johansson & Svedner, 2004). 

Det går inte att helt undvika att det uppstår fel under insamling och bearbetning av 
informationen. Men det är viktigt att försöka göra felen så små som möjligt. För att få så hög 
reliabilitet som möjligt bör man använda olika mätredskap i undersökningen (Magne & 
Krohn, 1997). Genom att inte bara förlita mig till ett sätt att mäta säkerställer jag att 
datamängden blir så stor att resultatet blir giltigt och därmed blir reliabiliteten hög i min 
undersökning.  

Hög validitet får man om resultaten ger en sann bild av det som undersökts. Det är ofta svårt 
att avgöra om man har en hög validitet utan att ha andra likadana undersökningar att jämföra 
med men till viss del kan man ändå avgöra om validiteten är hög eller låg (Johansson & 
Svedner, 2004). Genom att både intervjufrågor och diagnosuppgifter har härletts ur syftet och 
att diagnosuppgifterna dessutom har kopplats till kursplanen i matematik säkerställes att det är 
rätt saker som undersöks och därmed fås en hög validitet. Genom att dessutom låta eleverna 
använda miniräknare och lärarna att läsa uppgifter för elever med lässvårigheter säkerställer 
jag ytterligare att rätt saker mäts i det diagnostiska testet och därmed ökar validiteten. 

Genom att använda alla elever i en årskurs i den undersökta kommunen kan resultatet 
generaliseras till hela denna kommun. Men samtidigt skulle det också kunna gälla för 
kommuner som har liknande förutsättningar. Det finns heller ingenting som säger att inte 
samma resultat skulle kunna fås i andra kommuner med helt andra förutsättningar men det 
kräver fler undersökningar för att kunna avgöra. 

4.5.1 Intervjuer 
Eftersom jag var ensam vid intervjuerna så uppkom inga brister i reliabiliteten genom att alla 
intervjuer genomfördes på samma sätt (Johansson & Svedner, 2004). Samtidigt är det en risk 
att det inte finns någon mer med som kan balansera mina tolkningar och det blir därför endast 
min tolkning som gäller. Genom att jag inte känner de intervjuade lärarna och inte hade några 
förutfattade meningar om dem eller deras åsikter har jag ändå lyckats hålla mig relativt 
neutral och har förhoppningsvis inte lagt in för mycket av mina egna åsikter och tolkningar i 
det som framkom i intervjuerna.  

Genom att använda några få temafrågor och sedan utifrån svaren ställa följdfrågor för att 
förtydliga eller gå djupare in på något område har jag fått hög innehållsvaliditet eftersom 
frågorna kunde anpassas så jag fick ett resultat som täcker frågeställningarna (Johansson & 
Svedner, 2004). Det som mer kan påverka validiteten är om den intervjuade inte säger precis 
som den tycker. Det kan jag egentligen inte veta om de intervjuade lärarna har gjort eller inte 
men genom att ge dem så bra förutsättningar som möjligt för att känna sig trygga har jag 
förhoppningsvis eliminerat den risken. 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades omgående för att kunna återges så 
korrekt som möjligt (Magne & Krohn, 1997). Genom att använda bandspelare finns alla 
intervjuer ordagrant bevarade och inga missförstånd kan uppstå om vad som egentligen sagts 
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under intervjuerna. En bandspelare kan dock få den intervjuade att bli mer nervös och därmed 
också lite försiktigare i sina svar. 

4.5.2 Diagnostiskt test 
När det gäller det diagnosiska testet finns det några saker som kan påverka reliabiliteten 
negativt. Genom att det är sex olika lärare som har hållit i genomförandet av testerna kan 
eleverna ha fått något olika förutsättningar (Magne & Krohn, 1997). För att minska denna risk 
har alla lärare skriftligt fått instruktioner om hur de ska gå tillväga och vilken hjälp de kan ge 
eleverna. Att till exempel hjälpa en elev med lässvårigheter att läsa uppgiften har inte 
påverkat resultatet då det inte är läskunnigheten som testats. 

Svarsfrekvensen på diagnosen var hög, bortfallet var bara 13,3 %, vilket ökar både 
reliabiliteten och validiteten. 

Vid rättning och dokumentering av testerna har alla dessa genomförts av en person och för 
att minimera risken för att felaktiga resultat förs in har all rättning och dokumentering 
kontrollerats av en annan person. Det gör att reliabiliteten bör vara hög (Magne & Krohn, 
1997). 

4.6 Etik 
Enligt Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2008) finns det fyra krav på 
forskningsarbete. Informationskravet anses uppnått genom att de deltagande lärarna och 
eleverna har informerats om att undersökningen är en del av ett forskningsarbete och allt 
deltagande har varit frivilligt. Eleverna tyckte dock att det var spännande att få vara med så de 
valde att delta allihop. De informerades också att det bara var jag och den undervisande 
läraren som skulle ha tillgång till testresultatet. 

Samtyckeskravet uppnås dels genom att lärarna själva har gett sitt samtycke till intervjuerna 
och dels genom att lärare och rektor har gett klartecken till det diagnosiska testet och då det 
inte kan anses vara etiskt känsligt eller privat. De enda som får veta enskilda elevers resultat 
är jag och den undervisande läraren, vilket kan anses strida mot konfidentialitetskravet. Dock 
kan det anses att elevernas resultat inte borde vara någon större nyhet för den undervisande 
läraren, snarare kan det ses som en bättre möjlighet för läraren att ge eleven den hjälp och det 
stöd som den behöver. Varken lärare, elever eller skolor kan identifieras i rapporten. 

Nyttjandekravet anses uppnått genom att allt material som samlats in om elever och lärare 
enbart används till den här undersökningen. 

5 Resultat 
Nedan presenteras resultatet från mina undersökningar om elevernas kunskaper i geometri. 

5.1 Lärarnas syn på vad eleverna ska kunna 
Vid intervjuerna med matematiklärarna framkom att de har en ganska likartad bild av vad de 
tycker att eleverna ska kunna när de börjar år 7 inom geometri. Någon lärare verkar dock inte 
lika säker på vad denne anser och kanske inte har riktigt så höga förväntningar på vad 
eleverna ska kunna då svaren ser ut så här: 

Jag är ju glad om de kan de geometriska figurerna, namnen på dem och är 
välbekant med det. Och gärna har jobbat med dem så att de har kanske ett 
hum om det här med skillnader på och längder runtomkring. (Lärare 4) 
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De saker som alla nämner som viktigt att eleverna kan är: enkla geometriska figurer med 
namn och egenskaper, mäta med linjal, längdenheterna, omvandling av längdenheter, 
omkretsbegreppet och vinklar. Vinklar innebär inte att alla elever kan använda sig av en 
gradskiva för att mäta vinklar utan snarare att de vet vad en vinkel är, vet vad spetsvinkliga, 
trubbvinkliga och rätvinkliga vinklar är och vet att en rät vinkel är 90o. 

De intervjuade lärarna uttrycker sig kanske inte lika klart som Skolverket gör i kursplanen 
men de tycker ändå att det är viktigt att eleverna kan förmedla sina kunskaper muntligt. 
Genom att man kan de matematiska begreppen behöver man inte heller förklara så mycket 
mer utan en kvadrat säger precis vad man menar medan en fyrkant kräver ganska mycket mer 
förklaring. Här är alla lärare helt överens om att eleverna måste kunna namnen på de 
geometriska figurerna. 

Jag tycker att, eller jag märker att en del inte har klart för sig de enkla 
geometriska figurerna. Vilket jag också tycker att man bör kunna. Det heter 
inte trekant, det heter triangel. Det heter kvadrat och rektangel, inte fyrkant. 
Men du vet vad jag menar. Och det tycker jag är absolut det minsta man 
kan begära. (Lärare 1) 

Och sen att de ska kunna rita lite grann och känna igen olika geometriska 
former. Hur de ser ut och jämföra dem till exempel. Vilka egenskaper har 
de, de olika formerna. Det är en liksidig triangel eller likbent eller, förstår 
du hur jag menar? (Lärare 2) 

Jag vill ju ändå att de ska kunna måttsystemet, cm, dm, m och förhållandet 
däremellan. (Lärare 2) 

Fler än hälften av lärarna tycker också att eleverna bör kunna räkna omkrets för enklare 
geometriska figurer, alltså sådana som har raka kanter, förstå areabegreppet och kunna 
areaenheterna.  

Att rent praktiskt kunna tänka area. Om man till exempel tar ett rutat 
papper med en enkel kvadrat eller rektangel och att då kunna förstå att 
arean är området inom, alltså ytan, och att man kan dela upp den i mindre 
enheter. Alltså så man borde ha den praktiska kunskapen. (Lärare 1) 

Flera tycker att eleverna behöver kunna uppskatta avstånd medan bara enstaka lärare tycker 
att eleverna ska kunna räkna area av enklare figurer, veta vad man ska ha geometri till och ha 
en vardagsförståelse av geometri. Något som speciellt en av lärarna trycker extra hårt på är 
verklighetsförankringen och att eleverna måste lära sig att matematik finns överallt och inte 
bara är något som man använder sig av i skolan: 

Jag tycker det är nästan det viktigaste när de kommer hit att de vad det 
används till. Annars blir det lätt så att de tror att matematik är något man 
bara använder i skolan. Det tycker jag är sådana saker, alltså veta att en 
cirkel heter cirkel, rektangel och veta vad det är för någonting och vad finns 
det sådana. Att de lär sig känna igen det de ser ute i samhället. En 
trafikskylt är faktiskt en cirkel osv. Sådana saker tycker jag, så att det här 
med att kunna använda formler och sånt, förstår de det så lär de sig också 
formlerna sedan. (Lärare 3) 
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5.2 Lärarnas uppfattningar av vad eleverna kan 
Om lärarna var relativt eniga om vad de tycker att eleverna ska kunna är de betydligt mer 
oeniga om vad eleverna kan när de börjar år 7. På den direkta frågan om eleverna kan det som 
läraren anser att de ska kunna svarar två lärare så här olika: 

Nej! Det kan de inte. (Lärare 4) 

Ja, det tycker jag. (Lärare 5) 

När de sedan får följdfrågor kommer en något mer nyanserad bild av vad eleverna kan fram. 
De flesta anser att vissa elever kan allting medan andra elever inte kan någonting av det de 
borde kunna inom geometri. Lärarna är delade i två läger med ungefär hälften i varje. Det ena 
anser att de flesta eleverna kan det mesta de borde kunna medan den andra anser att det är få 
elever som kan det de borde kunna. En lärare går till och med så långt att hon hävdar att: 

Det är lite olika från klass till klass men… säg att det är 50 % i alla fall som 
är mer eller mindre nollställda. (Lärare 4) 

Vad det är eleverna inte kan är lärarna inte heller helt eniga om. Av de lärare som ansåg att 
eleverna bör kunna uppskatta avstånd hävdar allihop att det är något som eleverna har 
problem med. Jag låter en av de intervjuade lärarna visa på det med sina egna ord: 

Det brister, ja jag ska inte säga att de inte kan någonting, många kan en hel 
del av det men de har svarta hål. Eller om vi ska kalla dem för vita. Alltså 
där det saknas en del och den delen där jag tycker att det saknas mest är 
just det här med att uppskatta, rimlighet. Koppling till verkligheten, alltså 
att du kan koppla längder och sånt till var de används och förekommer. Att 
de har en uppfattning om hur stort är ett vardagsrum. Det bör man ju ha ett 
hum om, det tycker jag. Ett sovrum, okej 10 m2, kanske. Men att man har ett 
hum och inte svarar 100, alltså utan att tänka. Där tycker jag att det saknas 
mest faktiskt. (Lärare 3) 

Andra områden som lärarna uttrycker att eleverna har problem inom är areaenheter, mäta 
med linjal, vinklar, geometriska figurer, längdenheter, omkretsbegreppet, area, 
enhetsomvandlingar och koppling till verkligheten. De nämner också finmotorik, vilket inte är 
en matematisk förmåga men som krävs för att kunna mäta med linjal och rita ordentliga 
figurer. En lärare hävdar att de elever som inte kan saknar allt, inte bara inom 
geometriområdet utan inom matematik generellt.  

Men det finns vissa uppenbara brister, tycker jag, i enheter, längdenheter. 
Att omvandla längdenheter är ingen självklarhet för många när de kommer 
till sjuan och det tycker jag att man borde vara färdig med då. (Lärare 1) 

5.3 Elevernas kunskaper i år 7 
För att göra resultatet mer åskådligt delar jag upp diagnosen i de olika moment som jag har 
testat eleverna på. Dessutom delas alla resultat upp på vilken skola eleverna gick i de tidigare 
åren för att se om det är någon skillnad mellan skolorna. Totalt var det 96 elever i år 7 på den 
undersökta skolan som genomförde diagnosen. Lösningsprocenten totalt för alla elever och 
hela diagnosen var nästan 52 %, vilket kan tyckas lite väl dåligt. Det är också intressant att se 
om det är lika dåligt i alla delar inom geometrin och om alla elever har lika svårt för geometri 
eller om det är några elever som drar ner resultatet mycket. 
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5.3.1 Mäta med linjal och gradskiva 
Att mäta med linjal och gradskiva klarade de flesta eleverna av. Den totala lösningsprocenten 
var 72 %. De uppgifter som enbart gick ut på att mäta sträckor klarade i princip alla elever av 
(ca 90 %) medan de uppgifter där mätning ingick för att lösa uppgiften men där det inte direkt 
stod ”mät sträckan” hade betydligt lägre lösningsprocent (ca 70 %). De uppgifter som gick ut 
på att använda sig av en gradskiva hade en lösningsprocent på ungefär 60 %.  

Resultatet varierar också en hel del beroende vilken skola eleverna har gått på under de 
tidigare åren i grundskolan. För skola A var lösningsprocenten 75 %, för skola B knappt 73 
%, för skola C knappt 62 %, skola D drygt 83 % och skola E drygt 91 %. Dock kan man inte 
se några stora skillnader i de olika typerna av uppgifter mellan skolorna. Det är till exempel 
ungefär lika stor andel elever som inte klarar att mäta med gradskiva på varje skola. Det går 
inte att se att eleverna på någon skola inte har fått undervisning alls i att mäta med gradskiva, 
utan det finns en hel del elever som kan det på alla skolor. 

5.3.2 Enkla geometriska figurer 
Även namnen på vinklarna och de enklare geometriska figurerna klarade de flesta av. Den 
totala lösningsprocenten var 74 %. Det fanns två typer av uppgifter inom området, namn på 
vinklar och namn på geometriska figurer. Här finns ett något överraskande resultat genom att 
eleverna överlag har högre lösningsprocent på vinklarnas namn än på de enkla geometriska 
figurernas namn. För vinklarna är lösningsprocenten 81 % medan lösningsprocenten för de 
enkla geometriska figurerna är 71 %. 

Resultatet varierar också en hel del beroende vilken skola eleverna har gått på under de 
tidigare åren i grundskolan. För skola A var lösningsprocenten 78 %, för skola B 67 %, för 
skola C knappt 72 %, skola D knappt 76 % och skola E drygt 84 %. 

5.3.3 Enheter 
Uppgifterna som har med längdenheter att göra kan delas upp i direkta uppgifter där man ska 
skriva rätt enhet och även omvandla den till andra enheter och uppgifter där svaret är en 
sträcka eller area och där man förväntas skriva enheten i svaret. Den totala lösningsprocenten 
för längdenheterna var bara knappt 52 %. De uppgifter som direkt frågade efter enheter och 
omvandling mellan dessa har något lägre lösningsprocent än de uppgifter där eleverna 
förväntades svara med en längdenhet.  

Resultatet varierar också en hel del beroende vilken skola eleverna har gått på under de 
tidigare åren i grundskolan. För skola A var lösningsprocenten knappt 59 %, för skola B 
knappt 42 %, för skola C 47,5 %, för skola D 49 % och för skola E nästan 73 %. 

De uppgifter som innehöll vinkelenheter var sådana att eleverna förväntades svara med rätt 
enhet till sin mätning. Lösningsprocenten var här nästan 68 %. 

Även för vinkelenheterna varierar resultatet mellan skolorna. För skola A var 
lösningsprocenten 75 %, för skola B 75 %, för skola C 50 %, för skola D drygt 71 % och för 
skola E 100 %. 

Areaenheter fanns det en del uppgifter på också. Där var lösningsprocenten 38 %.  
Areaenheterna har generellt lägre resultat men en skola utmärker sig och det är skola E med 

en lösningsprocent på drygt 73 %. För skola A var lösningsprocenten 39 %, för skola B 22 %, 
för skola C drygt 34 % och för skola D 57 %. 

5.3.4 Omkrets 
Omkrets räknas som en ganska grundläggande del inom geometriområdet, men den totala 
lösningsprocenten var bara 54 %. Uppgifterna kan delas in i två typer av uppgifter, dels de 
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enkla som går ut på att räkna ut omkretsen av en kvadrat, rektangel eller triangel och dels de 
som ingår som en del i en sammansatt uppgift. De enklare uppgifterna klarade nästan 72 % av 
eleverna medan att räkna ut omkretsen i de sammansatta uppgifterna lyckades bara nästan 19 
% av eleverna med. 

Resultatet varierar också en hel del beroende vilken skola eleverna har gått på under de 
tidigare åren i grundskolan. För skola A var lösningsprocenten knappt 60 %, för skola B 47,5 
%, för skola C drygt 52 %, skola D 50 % och skola E knappt 65 %. 

5.3.5 Area 
Lösningsprocenten för areauppgifterna var 45 %. Resultatet varierar också en hel del 
beroende vilken skola eleverna har gått på under de tidigare åren i grundskolan. För skola A 
var lösningsprocenten 39 %, för skola B knappt 23 %, för skola C drygt 43 %, skola D 57 % 
och skola E 49 %. 

5.3.6 Förhållanden 
Här har jag lagt in sådant som att veta att en triangel är hälften av en rektangel, att veta vad 
som är bas och vad som är höjd i en triangel och frågan om hur många rektanglar med en viss 
omkrets som man kan konstruera. Här var lösningsprocenten nästan 37 %. Resultatet varierar 
också en hel del beroende vilken skola eleverna har gått på under de tidigare åren i 
grundskolan. För skola A var lösningsprocenten 36 %, för skola B drygt 33 %, för skola C 
knappt 38 %, skola D drygt 52 % och skola E knappt 30 %. 

5.3.7 Uppskattning 
Att uppskatta hur stort någonting är eller hur lång ett visst föremål är har jag kallat 
uppskattning. Lösningsprocenten för det var nästan 63 %. Resultatet varierar också en hel del 
beroende vilken skola eleverna har gått på under de tidigare åren i grundskolan. För skola A 
var lösningsprocenten 72 %, för skola B drygt 49 %, för skola C knappt 54 %, skola D knappt 
82 % och skola E 90,5 %. 

5.3.8 Problemlösning 
Problemlösningsuppgifterna bestod i textuppgifter där det inte direkt framgår vad som ska 
räknas ut. De innehöll också fler steg och krävde att man först räknade till exempel omkrets 
för att sedan dela omkretsen med mellanrummet mellan stolparna.  

Problemlösning var det område som eleverna hade störst problem med, kanske för att det 
sällan är ett prioriterat sätt att bedriva undervisningen på. Lösningsprocenten var bara drygt 
21 %. Resultatet varierar också en hel del beroende vilken skola eleverna har gått på under de 
tidigare åren i grundskolan. För skola A var lösningsprocenten knappt 19 %, för skola B drygt 
16 %, för skola C knappt 19 %, skola D knappt 11 % och skola E drygt 58 %. 

5.3.9 Totalt för hela diagnosen 
I Tabell 1 visas elevernas resultat fördelat på de olika områdena inom geometri som 
undersöktes.  
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Tabell 1. Den totala lösningsprocenten för diagnosens olika områden. 
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Här kan man se att de områden som eleverna ändå kan relativt bra är att mäta, de 

geometriska figurernas namn, vinkelenheterna och att uppskatta längder och ytor. De områden 
som det finns stört problem inom är areaenheter, förhållanden och problemlösning. Den totala 
lösningsprocenten för områdena överstiger inte någonstans 75 %. 

I Tabell 2 visas lösningsprocenten totalt för eleverna uppdelat per nuvarande klass. 
Anledningen till denna uppdelning är för att se om det är så att vissa lärare har klasser som får 
mycket lägre resultat än andra. Att inte alla lärare är med i tabellen beror på att inte alla lärare 
har undervisning i någon klass bland sjuorna det här året. 

Tabell 2. Den totala lösningsprocenten för diagnosen fördelat på nuvarande undervisande lärare. 

Total lösningsprocent per lärare
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Här ser man att klasserna är relativt jämna i sina kunskaper i geometri, vilket visar att ingen 

lärare har elever som presterar mycket bättre än de andra lärarna. Dock säger det ingenting 
om spridningen inom klasserna eller inom hela årskullen. 
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Tabell 3. Den totala lösningsprocenten per elev. 
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Här ser man att resultatet varierar kraftigt mellan eleverna. Någon elev har en bit över 90 % 

medan någon elev inte har lyckats lösa någonting alls.  
Intressant är också att se hur det ser ut för de olika skolorna som eleverna tidigare gick på, 

vilket visas i Tabell 4. 
Tabell 4. Den totala lösningsprocenten för diagnosens olika områden uppdelat på elevernas tidigare 
skolor. 
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Den totala lösningsprocenten för varje skola är: skola A 55,2 %, skola B 44,8 %, skola C 

47,2 %, skola D 59,3 % och för skola E 71,4 %. Resultatet visar att skola E har klart högst 
lösningsprocent. De andra skolorna ligger ganska väl samlade i resultat även om skola D 
också har lite högre resultat än de andra skolorna. I Tabell 4 här ovan ser man att för nästan 
alla områden ligger skola E bäst till och att också skola D har bra resultat inom flera områden. 
För vissa områden är också spridningen i resultat mellan skolorna väldigt stor. Det gäller 
främst inom områdena vinkelenheter, areaenheter, uppskattning och problemlösning. 
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5.4 Arbetsmetoder under grundskolans tidigare år 
Eftersom några lärare slutat sitt arbete inom kommunen och inte gick att nå saknas resultat 
från läraren på skola B och från lärare 2 på skola C. 

Skola A har en klass i varje årskurs men med många elever i varje klass, i vissa klasser 
bortåt 30 elever. Undervisningen i matematik sker i halvklass samt att det ibland finns en 
extra resurs för några elever som behöver extra mycket stöd, främst på grund av att de har 
stora läs- och skrivsvårigheter. Det var en stor spridning bland eleverna i klassen både 
kunskapsmässigt och socialt, vilket har lett till oro och problem för en del elever att 
koncentrera sig. 

På skola C, som har två paralleller är klasserna åldershomogena och består av lite fler än 20 
elever per klass. Undervisningen i matematik sker både i helklass och uppdelat i grupper.  

Skola D och E, som är ganska små skolor, har inte sexorna i en egen klass utan femmor och 
sexor bildar en klass tillsammans. På skola D har man dock delat klassen när det är matematik 
så då har de helt åldershomogena grupper. Skola E har ett pass i veckan som är delat då 
läraren har genomgång för bara sexorna medan de andra lektionerna i matematik är i helklass. 

Det finns en stor likhet mellan alla skolor som eleverna tidigare har gått på och det är 
arbetsmetoderna i matematik. Lärarna använder läroboken och följer den till största delen. Det 
är genomgångar och sedan får eleverna räkna på egen hand. Det finns flera läromedel ute på 
skolorna. Skola A, D och E använder Matte Direkt medan skola C använder Alma. Det är 
dock inte bara matteboken som används i undervisningen utan ibland lägger lärarna in mer 
praktiska uppgifter eller projekt. 

Vi är ganska bokstyrda måste jag nog säga men under år 5 var vi ute en del 
och hade praktisk matematik. Det hanns inte med så mycket under år 6 
tyvärr. (Lärare skola A) 

Det är blandat, lärobok, huvudräkning, praktiskt och en del mattespel. 
(Lärare 1 skola C) 

Vi går ut och gör en karta över skolgården. De får mäta upp alla byggnader 
och saker som finns. Hur stort klassrummet är får de också gissa och sedan 
mäta. (Lärare skola E) 

Lärarna på alla skolor bedömer att de hann gå igenom allt som man ska hinna men på 
skolorna A, C och D har man inte gjort så mycket när det gäller att uppskatta areor. Läraren 
på skola A har haft ganska många elever som av olika anledningar haft det kämpigt med 
matematiken, läraren på skola C har haft två elever med matematiksvårigheter och läraren på 
skola D har haft en elev med matematiksvårigheter. Många av eleverna på skola A 
misslyckades på det nationella provet i år 5, eleverna på skola C har inte kommit så långt att 
de gjort det alls medan eleven på skola D inte hunnit med sexans kurs utan bara kommit till 
femmans. 

På skola A uttrycker inte läraren att eleverna inte hunnit befästa sina kunskaper ordentligt 
utan snarare att det är många elever som inte alls kan det de ska av olika orsaker. Dock tycker 
läraren att eleverna har kämpat bra och till slut faktiskt lyckats i vissa avseenden i 
matematiken innan de lämnade år 6. Lärarna på skola C och skola E berättar att de har gått 
igenom alla moment som finns i boken för år 6 men att de är medvetna om att det finns delar 
som eleverna inte har hunnit befästa ordentligt. 
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Att uppskatta rimligheten gör vi mycket i det praktiska även om det inte 
alltid går in […] längdenheter har vi gått igenom men det är svårt, 
areaenheter har vi jobbar lite med men det är definitivt inte befäst. (Lärare 
skola C) 

Det märkte jag när det gäller arean av trianglar. När det blandades in 
tillsammans med rektanglar och kvadrater så blandades det friskt. (Lärare 
skola E) 

De har dock hunnit med att gå igenom omvandling mellan areaenheter, fast på ett ganska 
ytligt plan. 

Där får det räcka med att de vet att man ska göra det 100 gånger större 
eller mindre. (Lärare skola E) 

6 Analys 
Med utgångspunkt i undersökningsresultaten och teoribakgrunden besvaras här 
undersökningens frågeställningar. 

6.1 Vad kan eleverna när de börjar i år 7 inom momentet 
geometri? 

En snabb titt på elevernas resultat på diagnosen visar att det definitivt finns luckor i deras 
kunskaper. Det finns några områden som eleverna klarar relativt bra, att mäta sträckor, 
namnen på de enklare geometriska figurerna och att uppskatta längder och areor, men det 
finns också några områden som många elever har stora problem med. Det gäller främst 
problemlösning, förhållanden och area. 

De olika nationella och internationella undersökningar som gjorts i matematik ger inte alla 
samma resultat men så undersöker de inte heller riktigt samma saker inom matematiken. 
TIMSS (Skolverket 2004b) visar att eleverna har brister i geometri och att dessa har blivit 
större sedan den förra undersökningen. PISA (Skolverket 2007) däremot visar ingen 
förändring av elevernas kunskaper i matematik sedan den förra undersökningen. Skillnaden 
mellan dessa två undersökningar är att medan TIMSS har traditionella uppgifter så är 
uppgifterna i PISA mer av problemlösande karaktär och mer kopplade till vardagen. Den 
svenska undersökningen NU 03 (Skolverket 2004a) som också har uppgifter av mer 
traditionell karaktär visar också på en försämring av elevernas kunskaper i matematik. 

Det finns alltså två undersökningar, en internationell och en nationell som visar att elever i 
grundskolan i Sverige har bristande kunskaper i matematik. I TIMSS är matematiken 
uppdelad på olika områden. Den visar att eleverna liksom i min undersökning har brister inom 
geometri. 

PISA, som främst har problemlösningsuppgifter som knyter an till elevernas vardag, visar 
på att eleverna ligger på genomsnittet för OECD-länderna. Min undersökning visar att 
elevernas kunskaper i problemlösning inom geometriområdet inte är speciellt stora och PISA 
visar att elevernas kunskaper är oförändrade över tiden. Det kan förklaras med att det inte är 
så prioriterat med problemlösningsuppgifter och att det varken har blivit bättre eller sämre 
med den undervisningen i Sverige. 

I examensarbetet Övergången till gymnasiet – En lupp som avslöjar brister i elevernas 
matematikkunskaper (Harfacha & Jonsson 2006) visar författarna att det finns brister i elevers 
matematikkunskaper när de börjar gymnasiet inom bland annat geometri. Den 
undersökningen är självklart inte generaliserbar för hela landet och alla elever men egna och 
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andra lärares erfarenheter av gymnasieelevers kunskaper pekar på att dessa brister finns på 
många gymnasieskolor. Min undersökning visar att det dessutom finns brister i elevers 
kunskaper i geometri redan när de börjar år 7. 

Examensarbetet Elevers förståelse för det matematiska begreppet area (Lundkvist & 
Svensson 2005) visar att eleverna ofta inte har begreppet area klart för sig utan har reducerat 
förståelsen till att area är en formel, oftast formeln för rektangelns area. Detta kan vara en 
förklaring till att så få elever i undersökningen klarade areauppgifterna korrekt. Har de inte 
innebörden av ett begrepp helt klar för sig, utan ser det mest som en formel, är det lätt att de 
inte kommer ihåg formeln och därmed inte kan uppgiften. Om de däremot vet att area är ytan 
så kan de, även om de glömt hur formeln ser ut, lista ut hur arean måste vara och därmed klara 
uppgiften. 

Slutsatsen blir att många elever kan mäta sträckor, namnen på de enklare geometriska 
figurerna och att uppskatta längder och areor, men det är långt ifrån alla som klarar av detta. 
Bristerna är i vissa fall större än kunskaperna hos eleverna. 

6.2 Vad säger styrdokumenten att de ska kunna? 
Den nationella kursplanen i matematik har uppnåendemål i slutet av det femte skolåret och i 
slutet av det nionde skolåret (Skolverket 2000). Målen för slutet av år 9 är inte riktigt aktuella 
i det här fallet eftersom eleverna har tre år kvar på sig att uppnå dessa men målen för år 5 ska 
de ha uppnått. Det kan också anses att när eleverna har klarat av sex år i grundskolan så ska 
de också ha större kunskaper än när de har gått ut år 5. Det som står i kursplanen som handlar 
om geometri är följande: 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik 
som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta 
problem i elevens närmiljö.  
Inom denna ram skall eleven (…) 
• ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och 

beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och 
mönster, 

• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, 
massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor (…) 
(Skolverket 2000) 

I den undersökta kommunen har hela grundskolan en gemensam lokal kursplan i matematik. 
I den ser man att för uppnåendemålen för år 5 är det inte beräkning av volymer och massor 
som tolkas in utan att eleverna ska kunna mäta upp dem och förstå vad som menas med volym 
och massa. För geometriområdet finns följande lokala mål: 

Eleverna ska kunna  

− begreppen cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. 

− mäta längd och massa. 

− bestämma omkrets av kvadrat, rektangel och triangel. 

− mäta volymer och vinklar. 

− bestämma arean av kvadrat, rektangel, triangel och månghörning (genom mätning, 
areans definition och laborativa uppgifter). 
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Den lokala kursplanen har till skillnad från den nationella kursplanen också specificerade 
uppnåendemål för år 6. Förutom målen för år 5 finns inom geometriområdet också att 
eleverna ska kunna beräkna: 

− area av rektangel och triangel (genom att använda sig av en formel). 

6.3 Vad förväntar sig lärarna att de ska kunna? 
Förväntar sig lärarna lagom mycket av eleverna när de börjar år 7? Anser de att de ska kunna 
mer än de egentligen borde eller är det rent av så att lärarna förväntar sig alldeles för lite av 
sina elever? 

Genom en jämförelse mellan lärarnas svar i intervjuerna och kursplanen i matematik 
(Skolverket 2000) kan dessa frågor besvaras. I kursplanen finns det uppnåendemål för år 5 
och år 9, dock inga för år 6. Frågan är då hur mycket mer eleverna ska kunna än 
uppnåendemålen för år 5. Målen för år 5 ska eleverna självklart ha uppnått när de börjar år 7 
och målen för år 9 bör de inte ha uppnått ännu då de har tre år kvar i grundskolan.  

De uppnåendemål i kursplanen för år 5 som behandlar geometri börjar med att eleverna ska 
ha grundläggande rumsuppfattning samt att kunna känna igen och beskriva viktiga egenskaper 
hos geometriska figurer. Att kunna de geometriska figurerna var det första som alla lärare 
svarade på frågan vad de anser att eleverna ska kunna inom geometri och något som många 
tryckte mycket på. Att kunna namn för geometriska figurer och vad vinklarna heter tillhör att 
kunna prata matematik och att göra sig förstådd och det är en viktig del av kursplanen i 
matematik:  

En viktig aspekt av kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina tankar 
muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och med 
stöd av konkret material och bilder (Skolverket 2000). 

Rumsuppfattningen kan man i lärarnas svar inte utläsa rakt av utan mer mellan raderna av 
vad de säger. Att eleverna ska kunna uppskatta längder och ha förståelse för storlek kan ses 
som ett exempel på rumsuppfattning. 

Det andra uppnåendemålet för geometri innehåller att kunna jämföra, uppskatta och mäta 
längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor. 

Det som lärarna inte får med från detta uppnåendemål är volymerna och massorna. Tiden 
och till viss del ritningar och kartor kan man bortse från då de inte direkt handlar om 
geometri. Att lärarna inte får med volym och massor beror nog på att de tänker på vad 
eleverna ska kunna beräkna. Att kräva att elever i årskurs fem ska klara av att räkna ut 
volymer och massor är det nog ingen som skulle få för sig, utan här är det snarare att kunna 
mäta upp dem och att förstå begreppen som kursplanen menar. 

I den undersökta kommunens gemensamma lokala kursplan för matematik ser man också att 
för uppnåendemålen för år 5 är det inte beräkning av volymer och massor som tolkas in utan 
att eleverna ska kunna mäta upp dem och förstå vad som menas med volym och massa.  

Studerar man dessa lokala mål och jämför dem med lärarnas förväntningar så ser man att de 
stämmer överens ganska väl. Den stora avvikelsen av lärarnas förväntningar från den lokala 
kursplanen är att endast två av sju lärare förväntar sig att eleverna ska kunna beräkna enkla 
areor medan den lokala kursplanen säger att de ska kunna beräkna area för både rektangel och 
triangel. 

Ser man till vad lärarna anser att eleverna ska kunna när de börjar år sju så stämmer det 
ganska väl överens med vad den lokala kursplanen säger att eleverna ska kunna efter år 6. Det 
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man kan säga som avviker är att lärarna förväntar sig för lite när det gäller att kunna beräkna 
area av enkla geometriska figurer.  

Den lokala kursplanen avviker inte heller från den nationella, den är bara mer detaljerad och 
har lokala mål vid fler tidpunkter än den nationella. 

6.4 Finns det skillnader mellan elevernas kunskaper och det de 
förväntas kunna? Vilka i så fall? 

De olika matematiklärarna i grundskolans senare år är inte överens i sina uppfattningar om 
vad eleverna kan när de börjar år 7. Det finns både de som anser att eleverna saknar nästan 
alla kunskaper i matematik som de borde ha med sig och de som anser att de allra flesta kan 
det mesta. Anledningen till att lärarna ser så olika på vad eleverna kan skulle kunna vara att 
vissa lärare har många elever i klassen som har svårigheter i matematik medan andra lärare 
har många elever i klassen som har det mesta med sig. För att kunna avgöra detta kan man 
titta på diagnosresultatet uppdelat på de nuvarande klasserna, vilket visas i Tabell 2. Där ser 
man att så inte är fallet för den här årskursen utan att klassernas resultat är relativt lika. 
Däremot ser man i Tabell 3 att resultatet varierar kraftigt från elev till elev. Det finns någon 
elev som klarar över 90 % av uppgifterna medan det också finns någon elev som inte har 
klarat en enda uppgift. 

Den här undersökningen har bara undersökt eleverna i en årskurs. Förklaringen till lärarnas 
olika uppfattningar kan ligga i att tidigare årskursers klasser kanske har haft en större 
spridning i kunskaperna och att det över tid har varit så att någon lärare nästan alltid har fått 
eleverna med sämre kunskaper medan en annan lärare nästan alltid fått de med bättre 
kunskaper. Lärarna har ju inte svarat enbart utifrån den undersökta årskursen eftersom ingen 
av dem hade testat elevernas kunskaper inom geometri innan den här undersökningen 
genomfördes. 

Lärarna är i sina svar inte heller överens om vad det är som eleverna inte kan inom geometri 
men det varierar självklart mellan olika elever. Även här kan det ha varit så att någon lärare 
har haft många elever som inte har kunnat en sak medan en annan lärare kan ha haft många 
elever som har haft luckor inom något annat. 

Diagnosen visar att många elever har luckor i sina geometrikunskaper. Det finns inget 
område som alla elever klarar alla uppgifter på, utan bristerna finns inom alla områden men 
störst är de inom problemlösning, förhållanden och area. Då diagnosen har utarbetats utifrån 
den nationella och den lokala kursplanen och lärarnas förväntningar visar den att elevernas 
kunskaper inte till fullo stämmer överens med det som förväntas av dem. Det finns i själva 
verket ganska stora skillnader mellan vad eleverna kan och vad de ”borde” kunna när de 
börjar år 7.  

Examensarbetet Hur elevers kunskapsbas i år 6 matchar de krav som ställs i år 7 - En 
undersökning kring överlämnandet av elever från en skola till en annan (Johansson & 
Johansson 2005) kommer däremot fram till att elevernas kunskaper i matematik när de börjar 
år 7 stämmer ganska väl överens med vad lärarna där förväntar sig att de ska kunna. En 
anledning till skillnaderna mellan resultaten är att vi inte har undersökt samma saker riktigt. 
Det arbetet har undersökt matematik i allmänhet medan jag har undersökt geometri som 
endast är en liten del av matematiken. Dessutom har vi inte undersökt samma skolor och 
metoderna är inte lika då författarna i arbetet använder sig av intervjuer med lärare och 
enkäter med elever för att komma fram till sina resultat medan min undersökning bygger på 
en diagnos. En diagnos ger på ett annat sätt ”fakta” medan eleverna i enkäten ger svar som 
bygger på deras åsikter mer än deras faktiska kunskaper. Intervjuerna med lärarna behöver 
inte heller ge ”rätt” svar då det är lärarnas åsikter om elevernas kunskaper och inte elevernas 
kunskaper direkt som undersökts. 
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6.5 Finns det något samband mellan elevernas kunskaper och hur 
undervisningen har sett ut i grundskolans tidigare år? Hur ser 
detta samband i så fall ut? 

Resultatet av diagnosen visade att elever som tidigare gått på skola E klarar de flesta moment 
mycket bättre än eleverna från de andra skolorna. Skola D ligger också lite högre än resten 
även om det inte är lika mycket. Skillnaderna mellan de övriga skolorna är dock inte så 
speciellt stor. Intervjuerna av lärarna på dessa fem skolor ger inte någon mirakelmetod från 
skola E, utan alla skolor har liknande arbetsmetoder. Det är klassisk katederundervisning som 
dominerar, där läraren har en genomgång och sedan får eleverna räkna på egen hand i 
läroboken. Alla intervjuade lärare är dock noga med att poängtera att de försöker få in en del 
praktiska uppgifter, mattespel, projekt och liknande. Laborativ geometri vid areaberäkning - 
ett komplement till matematikboken (Carlsson & Ivarsson 2005) visar på att just laborativa 
inslag ger eleverna variation i undervisningen, erfarenheter i att arbeta i grupp och tvingar 
dem till att förmedla sina matematikkunskaper muntligt. Att arbeta laborativt ger också 
eleverna ett annat sätt att förstå matematik på genom att de får känna och ta på matematiken.  

Även om alla skolorna använder sig av laborativa uppgifter ser man en viss skillnad mellan 
skola E och de andra skolorna. Läraren från skola E uttrycker tydligt att de laborativa 
uppgifterna är vanligt förekommande och att de är veklighetsanknutna till väldigt stor del. 
Lärarna på de andra skolorna säger att de använder laborativa uppgifter men att de inte hinner 
med så mycket av den typen av matematik. Examensarbetet Vardags- och 
verklighetsanknuten matematik? Hur, varför och varför inte? (Eriksson & Nordéus 2006) 
påpekar att för att verklighetsanknuten undervisning ska vara verksam så behöver den knyta 
an till elevernas verklighet. Annars missar den hela poängen.  

En anledning till att eleverna på skola E har så mycket bättre resultat kan vara att de 
befinner sig i en åldersblandad klass och att klassen över huvudtaget är liten i jämförelse med 
de flesta andra skolorna i undersökningen. Rapporten Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt 
med fokus på matematikundervisning. (Wallby, Carlsson & Nyström 2001) beskriver att 
åldersblandade klasser har fördelar, främst att det alltid finns någon äldre elev att fråga om 
hjälp och att det förutsätts att alla elever har kommit olika långt.  

Alla intervjuade lärare säger att de hunnit gå igenom allt som ingår i matematikkursen för år 
6 i sina klasser men att allt kanske inte hunnit befästas ordentligt. De flesta lärare nämner 
också att de har haft enstaka elever, någon ganska många, med matematiksvårigheter som har 
haft individualiserad undervisning och alltså inte hunnit lika långt som resten av klassen. 
Individualiseringen i dessa fall stämmer väl överens med den typ av individualisering som 
Individualisering i matematik (Dower & Berg 2006) skriver är vanligast förekommande, 
nämligen att eleverna får arbeta på i sin egen takt och kanske i en annan bok men att 
uppgifterna egentligen inte är speciellt anpassade för eleven och inte heller till hur denne bäst 
lär sig. 

Några områden som lärare nämner som eleverna inte hunnit befästa är hos skola C 
uppskattning, längdenheter och areaenheter och hos skola E area av trianglar. Jämförs detta 
med elevernas resultat på diagnosen i Tabell 4 ser man att för skola C är längdenheter, 
areaenheter och uppskattning områden där de hamnar lågt i förhållande till de andra skolorna 
och för skola E är det area och förhållanden (som bland annat innehöll förhållandet mellan 
rektangelns area och triangelns area) som eleverna har svårt med jämfört med eleverna på de 
andra skolorna. Så det ser ut att stämma överens ganska väl med att eleverna inte hunnit 
befästa dessa kunskaper innan de slutade år 6. 
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7 Diskussion 
Här diskuterar jag undersökningens resultat och de metoder med vilka jag har fått fram 
resultatet. 

7.1 Resultatdiskussion 
När jag började min undersökning hade jag en klar uppfattning om att många elever har 
kunskapsluckor i matematik när de börjar gymnasiet, från egna erfarenheter, andra lärares 
uppfattningar och inte minst från examensarbetet Övergången till gymnasiet – En lupp som 
avslöjar brister i elevernas matematikkunskaper (Harfacha & Jonsson 2006). Jag ville se om 
dessa kunskapsluckor uppstår under grundskolans senare år eller om många elever har brister 
i sina kunskaper redan när de lämnar grundskolans tidigare år. För att få en rimligt stor 
undersökning valde jag att enbart undersöka kunskaperna inom geometri, vilket var ett 
område som det tidigare nämnda examensarbetet visade att eleverna har brister i. 

Resultatet av min undersökning visar att många elever har kunskapsluckor i geometri redan 
när de ska börja år 7. Det finns några områden som eleverna klarar relativt bra, att mäta 
sträckor, namnen på de enklare geometriska figurerna och att uppskatta längder och areor, 
men det finns också några områden som många elever har stora problem med. Det gäller 
främst problemlösning, förhållanden och area. Dock är det så att även de områden som 
eleverna klarar relativt bra inte har något lysande resultat. Att inte fler än 72 % av eleverna 
klarar av uppgifter där man ska mäta med linjal tycker jag är anmärkningsvärt. De uppgifter 
där det klart och tydligt stod ”mät sträckan” klarade visserligen 90 % av eleverna men även 
uppgifter där det inte direkt står borde alla klara av. Att det dessutom bara är 74 % av eleverna 
som klarar av att namnge de enkla geometriska figurerna tycker jag också är anmärkningsvärt. 
Under grundskolans tidiga år är just namnen på kvadrat, rektangel, triangel och cirkel något 
som det arbetas mycket med och ändå är det så många elever som inte klarar av detta när de 
börjar år 7. 

De flesta matematiklärarna i grundskolans senare år förväntar sig att eleverna ska kunna 
ungefär det som står i nationella och lokala kursplaner (Skolverket 2000). Det är ingen större 
skillnad mellan lärarnas förväntningar och styrdokumenten, vilket visar på att lärarna är bra 
pålästa i vad eleverna ska kunna och vad som står i styrdokumenten. Det som jag ändå tycker 
är anmärkningsvärt är att lärarna är så oense om vad eleverna egentligen kan när de börjar år 
7. En del lärare anser att många elever inte kan någonting alls medan andra anser att det de 
flesta kan allt medan några få har brister. Huruvida det stämmer med vad eleverna verkligen 
kan är det svårare att säga någonting om. Det lärarna ger uttryck för att elever har problem 
med är uppskattning, areaenheter, mäta med linjal, vinklar, geometriska figurer, längdenheter, 
omkrets, area, enhetsomvandlingar och verklighetsanknytning, vilket är i princip allting. 
Samtidigt kan man se i diagnosresultatet att det visst finns brister inom alla dessa områden 
men det är inte så att alla elever har alla brister. Om man går in och tittar på enskilda elevers 
resultat ser man att det finns enstaka elever som inte har klarat en enda uppgift i diagnosen 
medan några andra elever i princip kan allt. Att vissa elever inte klarar någonting i diagnosen 
är förståeligt när man beaktar elevernas tidigare lärares svar om hur mycket de hunnit gå 
igenom i matematik. Flera lärare berättar att de har elever som inte har hunnit så långt som de 
borde och därför kan deras resultat på diagnosen inte heller bli högt. 

Genom att ingen av lärarna i grundskolans senare år har haft någon geometri med de elever 
som deltagit i diagnosen när intervjuerna hålls har de egentligen ingen kunskap alls om vad 
just dessa elever kan. Alla svar grundar sig på elever från tidigare år. Vissa lärare kanske 
tidigare har haft många elever med brister i geometrikunskaperna medan andra lärare haft 
många elever som kunnat allt inom geometri när de börjat år 7.  
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Vid intervjuer med lärarna som eleverna hade i matematik i de tidigare åren i grundskolan 
framkommer ingen direkt förklaring till varför skola E ligger så mycket högre än de andra 
skolorna. Det finns alltså ingen mirakelmetod som bara den skolan använder sig av utan 
anledningen till skillnaden mellan skolorna är mer komplex än så. Var det någon som trodde 
att svaret skulle vara så enkelt? Förmodligen är det många små saker som spelar in. Kanske 
hade eleverna på skola E just det här året mycket lättare för matematik än på de andra 
skolorna? Några av de saker som spelar in på resultatet är förmodligen att eleverna på skola E 
går i en liten skola med små klasser medan flera av de andra skolorna har större klasser och 
många fler elever totalt sett.  

Att klasserna i skola D och skola E är små kan vara en anledning till att de ligger högre än 
de andra skolorna eftersom läraren i små klasser har mer tid till varje elev. Men även skola D 
har en liten åldersblandad klass och då borde de rimligtvis också ha lika höga resultat som 
skola E. Visserligen ligger resultatet för skola D lite högre än för de andra skolorna men 
skillnaderna mellan skolorna är så stora att denna förklaring inte riktigt heller håller.  

Är det i den verklighetsanknutna laborativa matematiken som lärare på skola E har lyckats, 
även om alla lärarna använder sig av verklighetsanknutna uppgifter så kanske läraren på skola 
E har uppgifter som eleverna kan relatera bättre till än de andra lärarna. Kanske är det också 
så att läraren på skola E lyckas visa på kopplingen mellan de praktiska uppgifterna och den 
mer abstrakta matematiken vilket är en anledning till att elever får högre resultat i matematik 
(Wallby, Carlsson & Nyström 2001).  

Lärarnas engagemang spelar förmodligen också in på resultatet liksom deras sätt att förklara 
de olika matematiska begreppen. Kanske läraren på just skola E är en väldigt skicklig lärare, 
mer engagerad och att dennes upplägg av lektioner och sätt att förklara helt enkelt passar 
eleverna bättre. Men dessa förklaringar finns det inga konkreta bevis för, då det har legat 
utanför min undersökning. 

Alla dessa delar i förklaringarna skulle det vara intressant att arbeta vidare med för att se om 
det går att få fram någon verklig orsak till att eleverna på skola E fick så mycket bättre 
resultat än övriga elever. 

7.2 Metoddiskussion 
Genom att jag använder mig av flera olika metoder får jag ett bättre underlag som minskar 
risken för att det bara är en sida av resultatet som kommer fram. Dock finns det nackdelar 
med alla metoder och något som kan vara en nackdel med intervjuer där det bara är en som 
intervjuar är att det finns en risk för att det är intervjuarens åsikter som lyser igenom och att 
inte resultatet blir rättvisande. Genom att försöka hålla mig så neutral som möjligt tror jag 
ändå att det är lärarnas åsikter och inte mina som är det som blivit resultatet. Alternativet till 
intervjuer skulle ha varit enkäter. Men då enkäter inte kan anpassas efter svaren man får så 
finns risken att lärarna inte svarar på de frågor man vill få svar på genom att de missförstår 
eller tolkar en fråga annorlunda. Vid en intervju kan jag som intervjuare ställa följdfrågor om 
läraren inte förstår frågan så som det var tänkt. 

Nackdelar med en diagnos kan vara att en del elever upplever den som ett prov och därför 
inte klarar av att prestera som de brukar. Genom att det har varit de undervisande lärarna som 
genomfört diagnoserna, att de har fått förhållningsorder om att tala om för eleverna att det inte 
är ett test och att diagnoserna har genomförts i elevernas vanliga miljö har förhoppningsvis 
detta inte påverkat resultatet. Alternativa metoder för diagnosen skulle kunna ha varit enkäter 
eller lektionsstudier. I en diagnos visar eleverna vad de kan medan de i en enkät inte svarar 
med vad de egentligen kan utan med vad de tycker att de kan. Man kan också ifrågasätta 
elevernas förmåga till självvärdering och därmed relevansen av deras svar i en enkät. Ett 
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diagnostiskt test visar lättare på vilka kunskaper eleverna har inom geometri. Utifrån detta var 
en diagnos att föredra. En studie av lektioner var inte heller något alternativ för den här 
undersökningen då det var över 100 elevers kunskaper jag ville få grepp om och en studie på 
plats skulle ta alldeles för mycket tid. En diagnos skulle ge samma resultat men på mycket 
kortare tid och därför valde jag det istället. 

Genom flera olika mätredskap, både kvalitativa och kvantitativa, fås en hög reliabilitet i 
undersökningen. Det finns dock en del saker som kan ha påverkat reliabiliteten negativt. Att 
intervjuerna genomförts av en ensam intervjuare ger osäkerheter genom att det är en enda 
persons tolkning som gäller. Men då jag lyckats hålla mig ganska neutral har jag inte lagt in 
så mycket åsikter och tolkningar i intervjuernas resultat, vilket alltså borde ge små brister i 
reliabiliteten. När det gäller diagnosen kan reliabiliteten påverkas av att det är olika lärare som 
hållit i genomförandet. Genom att alla har fått samma skriftliga instruktioner minskas risken 
för detta men samtidigt har jag inte varit med vid diagnosernas genomförande och vet därför 
inte om lärarna till fullo har följt instruktionerna. Det ger en viss osäkerhet i reliabiliteten men 
totalt sett har jag ändå fått en hög reliabilitet. 

Validiteten påverkas av hur frågor är ställda och om de mäter det man avsett att mäta. Det 
finns säkert andra diagnosuppgifter och intervjufrågor som bättre mäter elevernas kunskaper 
och lärarnas åsikter men genom att uppgifterna och frågorna har tagits fram utifrån syfte och 
kursplan så borde validiteten ändå bli hög.  

7.3 Avslutning/Vidare forskning 
Det finns många elever i den undersökta kommunen som har brister i sina kunskaper när det 
gäller geometri när de börjar år 7. Vad det egentligen beror på har jag inte lyckats få svar på i 
min undersökning men det är i alla fall inte lärarna i grundskolans senare år som förväntar sig 
för mycket av eleverna. Lärarna är bra pålästa på styrdokumenten och har rimliga 
förväntningar på vad eleverna ska kunna när de börjar år 7. Dock är elevernas verkliga 
kunskaper inte alls överensstämmande med vad lärarna förväntar sig att de ska kunna. 

Under arbetet med min undersökning av elevernas kunskaper i geometri har flera 
frågeställningar dykt upp som skulle vara intressanta att undersöka vidare. 

• Det är fastställt att eleverna har brister i sina kunskaper i geometri när de börjar år 7 
men när uppstår dessa brister och varför?  

• Varför blir skillnaderna mellan elever från olika skolor så stora? Det är ju inte 
arbetsmetoderna som sådana som gör skillnaderna så vad är det då? Vad beror det på 
egentligen? 

• Vad gör lärarna under grundskolans senare år för att eleverna ska komma ikapp och 
deras luckor i geometri fyllas i med kunskaper? 

• Hur ser samma elevers kunskaper ut när de slutar år 9? Har de lyckats fylla igen 
kunskapsluckorna, finns de fortfarande kvar eller har de till och med fått ytterligare 
luckor? 
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Bilaga 1   

Intervjufrågor till de nuvarande lärarna 

 

• Vad är din uppfattning att eleverna ska kunna i geometri när de börjar år 7? 

− Inom de olika delarna av geometri: längdenheter, mätning med linjal, omkrets, 
areaenheter, area, vinklar, problemlösning. 

• Hur tycker du att elevernas kunskaper är/brukar vara inom geometri när de börjar år 7? 

− Kan de det du tycker att de ska kunna? 

− Är det många som inte kan det? 

− Skiljer sig kunskaperna åt mycket mot det du anser att de ska kunna? 



 

Bilaga 2   

Intervjufrågor till de tidigare lärarna 

 

• Hur arbetar ni med matematik i dina klasser? 

− Vad använder ni för arbetsmetoder? 

− Är det olika eller alltid samma? 

− Använder ni lärobok eller annat? Vad i så fall? 

− Helklass eller grupperat? Hur är det i så fall grupperat? 

• Vad inom geometri gick ni igenom i den undersökta klassen? 

− Hann ni allt som man ska gå igenom? 

− Vad har eleverna inte hunnit lära sig? 

− Har ni hunnit med att mäta längder, att uppskatta längder, att uppskatta areor, 
att räkna ut omkrets, att räkna ut area, längdenheter, areaenheter, 
vinkelenheter, geometriska figurer osv? 



 

Bilaga 3   

Diagnos för år 7 

Till lärarna 
Diagnosen är en del i mitt examensarbete om elevers kunskaper i matematik, specifikt 

geometri, när de börjar år 7. Syftet är att alla elever efter sin förmåga ska genomföra hela 
diagnosen för att jag ska få en bild av hur elevernas kunskaper ser ut. Inga enskilda elever 
kommer att pekas ut, utan det är den generella bilden som är intressant. För de undervisande 
lärarna kan enskilda elevers resultat vara intressant så att de kan se om eleven behöver mer 
stöd inom området för att nå målen. Men det är ingenting som jag tittar på i min 
undersökning. 

För att få ett så rättvisande resultat som möjligt är det viktigt att alla elever gör sitt bästa och 
verkligen försöker lösa uppgifterna. Testet ska helst genomföras under en vanlig lektion i 
matematik med elevernas vanliga lärare i matematik för att inte faktorer såsom nervositet eller 
andra kringförutsättningar ska påverka resultatet. 

För elever med lässvårigheter får läraren läsa uppgifterna och i vissa enstaka fall förtydliga 
dem men dock inte hjälpa eleverna att lösa uppgifterna. 

Förtydliga gärna för eleverna att de inte förväntas klara allt galant i testet eftersom de 
kanske inte har gått igenom allt som är med tidigare. Diagnosen är utarbetad efter lärarnas 
förväntningar, inte elevernas tidigare kunskaper. 

Delmoment: Undernivåer. Uppgifter på diagnosen: 

Geometriska 
figurer 

Kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. 3 
4 
5 
6 

Längdenheter mm, cm, dm och m. 1a-c 
10 
(Alla uppgifter med 

omkrets) 
Omkrets kvadrat, rektangel och triangel. 3 

4 
5 
8 
11 
12 

Areaenheter cm2,dm2 och m2. 10 
(Alla uppgifter med area) 

Area rektangel, triangel och kvadrat. 4 
5 
7 
9 

Vinklar trubbig, rät, spetsig och grader. 2a-c 
Rita med linjal Geometriska figurer 8 
Problemlösning  11 

12 

 



 

Försättsblad till diagnos i geometri år 7 
 
Fyll i alla uppgifter och häfta fast din diagnos bakom när du är klar. 
 
 

Namn:       

 

Klass:     

 

Undervisande lärare:      

 

Tidigare skola (mellanstadiet):    



 

Diagnos geometri 
Det här är inget prov utan bara ett test på vad ni kan. Om du kör fast på en uppgift så gå 

vidare med nästa men sudda inte ut en halvfärdig lösning. Du kan få poäng på en sådan också!  
Alla uppgifter ska lösas på rutigt papper och innehålla fullständiga lösningar. Du ska alltså 

skriva ner vad du gör och hur du tänker. Din lösning ska kunna förstås av någon annan. 
Endast svar ger ingen information om vad du egentligen kan. 

Hjälpmedel: Linjal, miniräknare och gradskiva. 
 
1. Mät sträckorna och ange varje sträckas längd på tre olika sätt. 
 a) 

b) 

 
  
2. Mät vinklarna och skriv hur stora de är. Skriv också rätt namn på rätt vinkel. 
 

a) c) b) 

Rätvinklig 
Spetsvinklig 
Trubbvinklig 

 
 
3. Beräkna figurens omkrets och area. Skriv också vad figuren heter! 
 8 

5 

[cm] 

 
 



 

4. Mät figurens sida och beräkna dess omkrets och area. Skriv också vad den heter! 
 

 
 
5. Beräkna figurens omkrets och area. Skriv också vad den heter! 
 

4 

3 

5 

[cm] 

 
6. Skriv vad figuren heter! 
 

 
 
7. Rita en triangel med basen 4 cm och höjden 2 cm. 
 
8. Rita två olika rektanglar. Båda ska ha omkretsen 22 cm. 

a)  Räkna ut arean av de båda rektanglarna. 
b)  Hur många olika rektanglar med omkretsen 22 cm kan du rita? 

 
9. Rita en rektangel och en triangel som har samma area. 
 



 

 

cm 

mm 

m2 
dm2 

cm2 

m 

dm 

10.  Skriv rätt enhet på linjerna. 
Arean av ett sovrum kan vara 14 ______. 
En nagel kan vara 15 ______ lång. 
Ett hus kan vara 12 ______ långt. 
En tändsticksask kan ha arean 12 ______. 
Ett matbord kan vara 90 ______ brett. 
En stolsits kan ha arean 16 _____.  
En fot är ungefär 3 ______. 
 
11. Antons rum är 3,5 m brett och 4 m långt. Dörröppningen är 90 cm. Hans pappa ska sätta 

upp en ny golvlist i rummet. Hur mycket list behöver han köpa? 
 
12.  Emma hjälper sin pappa att sätta upp ett staket runt familjens tomt. Tomten är 

rektangulär med längden 20 m och bredden 18 m. I varje hörn ska det sitta en staketstolpe. 
Vid garageinfarten ska det vara fyra meter mellan stolparna. Hur många stolpar behöver 
Emma sätta upp om stolparna ska stå med två meters mellanrum? 
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