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Geometri  

Hur lärare undervisar i geometri i de tidigare skolåren. 

 

Geometry 

How teachers teach geometry in the earlier schoolyears.  
 

Abstrakt 
 

Ett flertal både internationella och nationella undersökningar visar att svenska 

skolelever blir allt sämre på matematik. Ett delområde som ofta utpekas är 

geometri. Denna undersökning syftar till att ta reda på hur ämnet geometri har 

utvecklats i den svenska skolan samt vilka metoder och begrepp lärare använder 

sig av när de undervisar i geometri i de tidigare skolåren. Empirin har hämtats 

från åtta semistrukturerade intervjuer och från studier av gamla läroplaner. 

Resultatet visar att lärare använder en mängd begrepp och metoder i sin 

undervisning men att det finns ett behov av fortbildning hos lärarna. 

Undersökningen visar också att ämnets betydelse i skolans styrdokument har 

varierat över tid. 

  

Nyckelord 
Begrepp, geometri, metoder, tidigare skolåren 

Abstract 
 

A number of both international and national enquires shows that Swedish pupils 

are getting worse results in mathematics. One area that’s frequently pointed out 

is geometry. This enquiry intends to find out how the subject of geometry has 

developed in the Swedish school and witch methods and concepts teachers who 

teach in preschool and the early school years grade use in their teaching. This 

enquiry is based upon eight semi structured interviews and from studying 

previous curriculums. The result shows that teachers use a great deal of 

concepts and methods in their teaching but that there are a need for further 

education among teachers. The enquiry also shows that the significance of the 

subject has changed over time. 
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1. Inledning 

Under den första skoltiden präglas ofta elevers uppfattningar i matematik. Då formas 

elevernas framtida inställning till matematik och hur de kan fortsätta utveckla sin matematiska 

förmåga. Omgivningen dvs. hemmet, skolan, klassrumsmiljön men framför allt läraren kan 

spela en stor roll för elevers fortsatta skolgång och lärande.  
 

I Skolverkets rapport, Lusten att lära, framkommer det tydligt, att i de tidigare skolåren är 

elevernas lust för lärande fortfarande stor. Innehållet i matematikundervisningen är omväxlande 

med varierade läromedel och konkret arbete och eleverna får ofta aktivera alla sina sinnen 

(Skolverket, 2003). 

 

Återkommande får vi i media läsa om hur svenska elevers kunskaper i matematik ständigt 

försämras. Ett matematiskt område som ideligen kommer tillbaka är geometri, där elever får 

allt sämre resultat även på de nationella prov som Skolverket ålagt skolorna att genomföra 

under vårterminen i årskurserna 3, 6 och 9 samt efter varje avslutad kurs på gymnasiet. 

Märkligt är att det finns så lite skrivet om detta område i jämförelse med till exempel 

aritmetik. Egendomligt eftersom geometrin borde användas mer i undervisningen som 

förstärkning vid användning av andra matematiska färdigheter i till exempel aritmetik och 

problemlösning. Geometrin är ofta ganska konkret till sin beskaffenhet i de lägre åldrarna och 

många arbetsmoment kan utföras praktiskt i närmiljön.  

 

I min undersökning hoppas jag få svar på vilka metoder och begrepp som lärare använder sig 

av i sin geometriundervisning samt hur ämnet, i stora drag, har utvecklats i den svenska 

skolan.  

 

Som lärare tycker jag själv att geometri är ett spännande och intressant område att arbeta med 

inom matematiken. Minnet från min egen skoltid är tyvärr inte lika roligt. Jag upplevde att det 

var när geometrin introducerades som matematiken blev allt svårare att ta till sig. Då tänker 

jag främst på den geometri som kom in i högstadiet och som ibland innehöll, för mig då 

obegripliga formler och ekvationer med okända tal. När jag sedan, år 1989, började arbeta i 

skolan som fritidspedagog, såg jag det som en utmaning att förstå det jag skulle hjälpa 

eleverna med i matematik. Ofta var det så att jag, som fritidspedagog, fick ta hand om de 

elever som inte förstod vid genomgången i klassrummet, men som inte hade några egentliga 

problem med matematikämnet i sig. För det mesta innebar yrket som fritidspedagog 

undervisning, mestadels i matematik eftersom det var det jag tyckte var roligt, på skoltid och 

tillsyn på eftermiddagstid. Men själv hade jag ingen djupare förståelse för matematikämnet 

förrän jag gick min utbildning i matematikdidaktik år 2008/2009 på universitetet i Växjö. Jag 

fick ansvar för en årskurs 2 redan år 2004 och har sedan dess arbetat som lärare. Meningen 

var att jag skulle ha en erfaren lärare till stöd men den läraren blev sjukskriven så jag fick ta 

hela ansvaret för all undervisning i klassen själv. Detta fick mig att inse att jag inte hade 

tillräcklig kunskap för det jag gjorde, framför allt i matematik. Nu i efterhand har jag ofta 

undrat hur det kom sig att skolans huvudmän trodde att jag, som saknade utbildning i ämnet, 

kunde tro att jag var bättre lämpad än en utbildad lärare att undervisa dessa elever. Jag har 

funderat mycket på varför svenska elever, enligt TIMSS, PISA och Nationella prov, blir allt 

sämre på geometri och är därför intresserad av vilka metoder och begrepp lärare använder och 

hur de undervisar i geometri i de tidigare skolåren. Jag är också nyfiken på hur delmomentet 

geometri har utvecklats i den svenska skolan över tid. 

 
När jag använder mig av uttrycket, de tidigare skolåren, i mitt examensarbete menar jag 

förskoleklass fram till åk 3. 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Geometri är ett av de skolämnen som har studerats under strukturerade skolliknande former 

under mycket lång tid. Eftersom geometri än idag är aktuellt och enligt många undersökningar 

svårt för dagens elever att förstå tycker jag att undervisningen i geometri är värd att studera 

närmare. Mitt examensarbete syftar till att ta reda på hur lärare i de tidigare skolåren 

undervisar i geometri. Utifrån detta syfte har jag valt frågeställningar enligt nedan. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

 Vilka begrepp använder lärare som undervisar i de tidigare skolåren i sin undervisning 

i geometri? 

 

 Vilka metoder använder lärare som undervisar i de tidigare skolåren i sin 

geometriundervisning? 
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3. Bakgrund  

3.1 Vad betyder geometri?  

Enligt Nationalencyklopedin är ”geometri (latin geome´tria, av grekiska geōmetri´a 

'lantmätarkonst', 'geometri', av geo- och grekiska -metri´a '-mätning'), det område av 

matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en 

uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner” (NE, 2011). 

 

3.2 Historiskt perspektiv på geometri 

Enligt Lindahl hade människan säkert redan i sin begynnelse en instinktiv uppfattning om 

geometriska begrepp som förekommer i den naturliga omgivningen, t ex avstånd och 

symmetri. Vi vet genom arkeologiska fynd att de tidiga människorna använde sig av 

geometriska mönster för dekorativa ändamål och i ceremoniella sammanhang (Lindahl, 

2004). 

 

När människorna blev bosatta och började bilda samhällen uppstod ett behov av mer 

komplicerade kunskaper i geometri såsom area, volym och vinkelberäkningar. Dessa 

kunskaper var och är fortfarande nödvändiga för att kunna bygga större byggnader, mäta ut 

landytor, konstruera bevattningssystem med mera. Med det i åtanke är det lätt att förstå varför 

geometri som vetenskap började sin utveckling i områden runt de stora floderna som till 

exempel Nilen, Eufrat och Tigris, Indus och Ganges samt Huang ho och Yangtze-kiang 

(Lindahl, 2004).  
 

Den tidiga geometrin i ovan nämnda områden var till största delen empirisk, med andra ord 

var kunskaperna sammanfattade i enkla tumregler utan några försök att inordna dem under en 

större sammanhängande teori. Nyligen gjorda upptäckter har fått en del matematiska 

historiker att tro på ett gemensamt ursprung för den tidiga matematik som utvecklades runt de 

stora floderna (Lindahl, 2004). 

 

Ett flertal kända matematiker och filosofer har bidragit till att utveckla geometrin. Några av de 

viktigaste och mest kända är Thales, Pythagoras, Platon och Euklides (Tengstrand, 2005).  

När vi människor började tänka i abstrakta banor om sådant som vi idag kallar matematik, var 

algebra, talteori och geometri oskiljbara delar av detta ämne. Geometrin kom sedan att bli den 

gren av matematiken som först utvecklades till en deduktiv vetenskap (Lindahl, 2004).  
 

På 500-talet f.kr inträffade en viktig händelse inom geometrin, då den grekiske filosofen 

Thales (ca 624-546 f kr) inte stannade vid frågan, Hur förhåller det sig? utan även ställde 

frågan, Varför är det så? Han försökte att argumentera logiskt och lyckades att härleda 

påståenden från andra påståenden. Han övergick till ett deduktivt tänkande. I och med detta 

påbörjas en ny fas i geometrin. Den går från att varit empirisk, det vill säga att kunskaperna 

inte var ordnade i en sammanhängande teori utan mest betraktades som enkla tumregler, till 

att bli deduktiv (Lindahl, 2004). 

 

Denna utveckling tog ett emellertid ett par hundra år och kan vara fullbordad i och med att 

Euklides skrev sitt berömda verk Elementa för ca 2300 år sedan. Geometrin har givetvis också 

påverkat utvecklingen inom andra grenar av matematiken såväl som inom olika andra 

vetenskaper (Lindahl, 2004). 

 

http://www.ne.se/lang/geo-
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Pythagoras ca 572-497 f kr) fortsatte utvecklingen inom matematiken. Han grundade den 

pythagoreiska skolan, ett slags brödraskap, som inom matematiken var främst intresserande 

av algebra och talteori men också gjorde viktiga insatser inom geometri. Allra mest känt blev 

dock arbetet med att utveckla Pythagoras sats, en metod att beräkna trianglars area och 

sidolängder (Lindahl, 2004). 

 

Platon, som inte var matematiker, men ändå hade många tankar och teorier kring matematik, 

har haft stort inflytande på matematikens utveckling. Han grundade världens kanske första 

universitet, Akademia, i Aten. Där hade förmodligen geometrin stor betydelse, i alla fall om 

man ska utgå från vad som stod vid ingången, ”Här kommer ingen in som inte behärskar 

geometri” (Tengstrand, 2005).  

 

Euklides tankar kring matematik och då framför allt geometri har haft en avgörande betydelse 

för utvecklingen av matematiken (Tengstrand, 2005). Hans berömda verk Elementa, 

innehåller 465 påståenden av algebraisk, talteoretisk och geometrisk beskaffenhet. De är 

skrivna i logisk ordning och härledda ur endast några få axiom. Elementa blev en 

dominerande lärobok under mer än 2000 år och har därmed haft stor kulturell betydelse 

(Lindahl, 2004). 
 

Eftersom geometriska studier ingick i all högre utbildning i äldre tider så har geometri också 

haft en samhällsbetydelse som förgrenar sig utanför matematikens och naturvetenskapens 

gränser. Mycket av det som vi idag betraktar som självklart och oproblematiskt är naturligtvis 

resultatet av en lång och strävsam utvecklingsprocess. Vi begär en hel del när vi vill att 

dagens elever ska ta till sig idéer som det tagit århundraden för stora filosofer och tänkare att 

producera, förklara och förstå (Lindahl, 2004).  

 

3.3 Geometri i den svenska skolans tidigare styrdokument och kursplaner 

För att ge en bild av hur skolämnet geometri har utvecklats i svensk skola har jag valt att läsa 

och skriva om föregångarna till dagens läro- och kursplan.                                                                                

3.3.1 Normalplan 1878 

År 1878 presenterades den första gemensamma läroplanen för Sveriges folkskolor. Den 

kallades för normalplan. I den betraktades geometri som ett eget ämne separerat från 

matematik som benämndes räkning. Geometriundervisningen kom först in i det sjätte läsåret 

och skulle, enligt läroplanen, endast omfatta den matematik som var viktigt för praktiskt 

arbete samt hållas allmän och enkel. Vad som betraktades som allmänt och enkelt framgick 

dock inte i normalplanen (Emanuelsson, m.fl., 1992). Eleverna skulle få undervisning på ett 

åskådligt och enkelt sätt.  Det skilde sig på hur man såg på pojkars och flickors behov av 

geometri såtillvida att flickorna hade fyra timmars räkning och ingen geometri medan 

pojkarna hade tre timmar räkning och två timmar geometri (ibid). 

 3.3.2 Normalplan 1889                                                                                   

År 1889 utkom nästa läroplan, som även den kallades för normalplan. Den innehöll inte några 

större förändringar förutom beträffande flickornas deltagande i geometriundervisningen. 

Förändringen bestod i att de nu inte är förbjudna att delta i geometriundervisningen men 

erbjöds andra räkneövningar om de inte ville delta i den ordinarie undervisningen 

(Emanuelsson, m.fl., 1992). 
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3.3.3 Normalplan 1900 

Nästa läroplan, som fortfarande kallades för normalplan, kom år 1900. Där kan man utläsa att 

det vid undervisningen i geometri under folkskolans tredje och fjärde år, bör användas 

lämpligt åskådningsmateriel eftersom det betraktades som viktigt då eleverna skulle lära sig 

ytor, linjer och vinklar (Normalplan, 1900).  

3.3.4 Undervisningsplan 1919                                                                                                                                          

I läroplanen, nu hette det undervisningsplan, från år 1919 står det inget om att skilja ut 

flickorna från geometriundervisningen som nu för första gången ingick under 

matematikämnet. Här förtydligades, också för första gången, hur läraren skulle kunna 

presentera geometrin på ett enkelt och åskådligt sätt (Undervisningsplan, 1919). Där stod att 

utklippning och vikning samt modellering var ”önskvärda och nödvändiga stödmoment” i 

undervisningen i geometri (ibid).  

3.3.5 Läroplan 1955  

Geometriundervisningen i läroplanen från år 1955 drogs ner till att den skulle ge en viss 

förtrogenhet med geometrins enklaste metoder och begrepp. Läroplanen förordade att 

eleverna själva ritar upp och sätter ut de givna måtten, vid ytor och rymder (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955). Detta ansågs viktigt i all matematik men framför allt i geometri. För 

att befästa kunskaperna ansågs i kursplanen fortfarande att modellering, klippning och 

vikning var oumbärligt. Kursplanen stipulerade att eleverna först i fjärde klass skulle få lära 

sig om plangeometri och då enbart rektangel och kvadrat samt hur omkrets och area av dessa 

former kunde beräknas. Först i femte årskursen utökades undervisningen med 

tredimensionella objekt såsom kub, rätpelare (rätblock), vinklar och parallellogrammer. 

Trianglar kom inte in förrän i sjätte årskursen. I läroplanen stod att det var viktigt att 

åskådliggöra begreppen med lämpligt material måste skolan införskaffa sådant material samt 

använda sig av det ofta och på rätt sätt (ibid). 

3.3.6 Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62 

Inte förrän i 1962 års Läroplan för grundskolan, Lgr 62, tas undervisningen i geometri in i ett 

utvecklingssammanhang. Undervisningen skulle hjälpa eleverna att utveckla begrepp, 

rumsuppfattning samt utveckla den spatiala fantasin. Kunskapskraven i geometri sänktes extra 

mycket i årkurserna 4- 6 (Emanuelsson, m.fl., 1992). I skolår 1-3 tas geometri överhuvudtaget 

inte upp (Kungliga skolöverstyrelsen 1962). 

 

Läroplanen från 1962 stipulerade att eleverna på mellanstadiet enbart skulle ha 

åskådningsgeometri, dvs. eleverna ska mestadels rita, mäta och iaktta, samt ges kännedom om 

linjer, sträckor, vinklar, ytor, omkrets, rektangel, kvadrat; mätningar med kvadratcentimeter 

och kvadratdecimeter (Kungliga skolöverstyrelsen 1962). 

 

3.3.7 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 

Nästa läroplan kom 1969 och hette Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Där poängteras vikten 

av att vänja elevernas vid att arbeta självständigt i matematik men också i små grupper. 

Undervisningen bör utgå från elevernas egna erfarenheter och föreställningar. Inom området 

geometri bör undervisningen nu ha sin utgångspunkt i iakttagelser i verkligheten, mätningar, 

demonstrationer och manuellt arbete med ett flertal olika material (Skolöverstyrelsen, 1969). 

  

På lågstadiet handlade det om att förbereda för djupare studier senare under skolgången i 

första hand. Det ansågs viktigt att behålla konkreta inslag så länge de behövdes för elevernas 
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förståelse. Läroplanen föreslog att detta arbete kunde ske med hjälp av t ex. klossar, 

rymdmått, knappar, snören och logiska block (Skolöverstyrelsen, 1969). I mellanstadiet var 

det enkla geometriska begrepp och samband samt volym och area som behandlades (ibid).  
 

3.3.8 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 

Elva år senare, 1980, kom nästa läroplan som hette, Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Den 

föreskrev att undervisningen i geometri stor utsträckning borde knytas till andra skolämnen 

men också till hemmet och elevernas närmiljö. På låg- och mellanstadiet borde 

undervisningen vara praktisk och inriktad på konkreta moment eftersom kursplanens 

författare menade att elever på låg- och mellanstadiet hade stora begränsningar i sin 

uppfattning av teoretiskt arbete med volym och area. Arbetet på lågstadiet skulle ske med 

geometriska avbildningar och praktisk geometri och mätning av längd, volym och massa 

skulle utföras med hjälp av vardagliga enheter och andra mätinstrument (Skolöverstyrelsen, 

1980). I läroplanen betonas vikten av att använda sig av ett laborativt arbetssätt på både låg- 

och mellanstadiet för att underlätta för eleverna att förstå geometrin. Begreppen area och 

volym infördes på mellanstadiet och kopplades till laborativa övningar i elevernas närmiljö. 

När beräkningar på volym skulle göras skulle det endast ske med hjälp av enkla figurer (ibid 

 

3.3.9 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

Nästa läroplan hette Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94. Nu kom det för första gången in mål i läroplanen. De kallades för 

strävans- och uppnåendemål. Uppnåendemålen var ett mått på den kunskap eleverna minst 

skulle ha uppnått efter år fem och år nio. Strävansmålen däremot angav inriktningen på 

skolans arbete och den önskade kvalitetsutvecklingen (Skolverket, 1994).  

 

När det gäller geometri stod det i strävansmålen: 
Strävan skall vara att eleven utvecklar sin tal- och 

rumsuppfattning samt förstår och kan använda 

 geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser (Skolverket 1994:34), 

Under mål att uppnå i det femte skolåret stod det: 
Eleven skall 

ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna 

känna igen och beskriva grundläggande egenskaper 

hos geometriska figurer och mönster, 

kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, 

volymer, vinklar och massor (Skolverket, 1994:34), 

 

Under våren år 2009 kom det en nedbrytning av mål att uppnå, nu för årskurs 3. Där stod det i 

kursplan med kommentarer: 

beträffande rumsuppfattning och geometri  

- kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 

lägesbestämningar, 

- kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt, 

- kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion bygga enkla 

tredimensionella figurer, och 

- kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster (Skolverket, 2009:7 
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3.4 Skolans nu gällande styrdokument, Läroplan för grundskolan 2011, Lgr 11 

I syftet till den nya kursplanen står det: ”Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och 

metoder och deras användbarhet”. Lite längre ner i syftestexten står följande: 

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 

sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom 

undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, 

användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden 

och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans” (Skolverket, 2011a; 62). 

Under centralt innehåll är det utskrivet vad läraren minst måste undervisa om. 

 

I Lgr 11 under centralt innehåll står det: 

 
I årskurs 1–3 

  

Geometri  

 

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, 

cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt.  

• Konstruktion av geometriska objekt… (Skolverket, 2011a; 63) 

 

I kunskapskraven står det: 

 
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att 

beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer (Skolverket, 2011a; 67). 

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik står det under rubriken ”Geometriska 

objekt och dess egenskaper”: 

 
Geometriska objekt och deras egenskaper är ett genomgående innehåll i alla årskurser. Den 

övergripande progressionen i mötet med geometriska begrepp och objekt utgår från de konkreta 

formerna, deras egenskaper och relationer för att successivt övergå till olika objekts egenskaper 

och relationer i matematiska sammanhang, till exempel vid beräkningar av omkrets, area och 

volym (Skolverket, 2011b; 18). 

 

Eleverna ska få möta dessa objekt så att de tidigt kan bli bekanta med deras namn, utseende 

och inbördes relationer. För att eleverna ska utveckla förståelse för att det inte har någon 

betydelse vilken position objekten har för deras geometriska egenskaper ska detta ingå i den 

tidiga undervisningen. Till exempel ska eleverna förstå att en triangel förblir just en triangel 

även om den vrids och syns från en annan vinkel (Skolverket, 2011b).  

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik understryks vikten av att låta eleverna 

uppleva den elevnära geometrin och att läraren ska utgå från den i sin undervisning för att 

underlätta inlärningen. Till exempel kan eleverna få resonera om likheter och skillnader 

gällande en boll eller en låda. På så sätt kan eleverna bli vana vid att använda begrepp såsom 

kant, hörn och sida samtidigt som de lär sig benämningarna klot och rätblock, som är de 

korrekta ur matematisk synpunkt (Skolverket, 2011b). 
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3.5 Geometriska begrepp för de tidiga skolåren 

Eftersom eleverna i de tidiga skolåren förväntas kunna beskriva och resonera runt olika 

geometriska objekts likheter och skillnader måste de därför kunna en mängd olika begrepp. 

Dessa begrepp måste den undervisande läraren följaktligen använda och förklara i sin 

undervisning. För att få en uppfattning om vilka begrepp eleverna förväntas lära sig i de 

tidigare skolåren har jag valt att här lägga in en lista på aktuella begrepp som jag hittat i olika 

läromedel i matematik och i det gällande styrdokumentet för skolan, Lgr 11.

Area 

Avstånd 

Basyta 

Bredd 

Cirkel 

Cylinder 

Del 

Diagonal 

Diameter 

Femhörning 

Figur 

Form (grund) 

Fyrhörning 

Föremål 

Höjd 

Hörn 

Kant 

Klot 

Kon 

Kort 

Kvadrat 

Lika 

Likbent 

Likhet 

Liksidig 

Linje 

Lång 

Längd 

Mäta 

Mönster 

Månghörning 

Omkrets 

Oregelbunden 

Parallellogram 

Prick 

Punkt 

Pyramid 

Regelbunden 

Rektangel 

Rätblock 

Rätvinklig  

Sexhörning 

Sida 

Skillnad 

Spegelbild 

Spets 

Spetsvinklig  

Storlek 

Sträcka 

Tjocklek  

Triangel 

Täcka(en yta) 

Vinkel 

Volym

Listan kan säkert göras längre och mer omfattande men ovanstående ger ändå en god 

uppfattning om hur mycket eleverna ska lära sig i de tidigare skolåren. Till detta kommer att 

en del ord betyder olika saker i olika sammanhang. Till exempel används volym i vardagliga 

sammanhang mest om ljudstyrka och i reklam för olika schampo som ska ge håret 

luftighet(volym). Kant kan betyda vägkant i vardagligt bruk medan det i matematiken betyder 

att två sidoytor möts och så vidare.  När eleverna börjar i skolan kan de lära sig mellan 3000 – 

5000 ord per år. Det sker en explosiv språkutveckling i de tidigare skolåren vilket är tur med 

tanke på hur många, oftast för eleverna nya begrepp som de förväntas lära sig i de olika 

ämnena, inte minst i matematikens olika områden (Abrahamsson och Bergman, 2005).
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3.6 Förslag på undervisningsmetoder i geometri  

3.6.1 Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn 

 I Baskunskaper i matematik, kan man läsa att författarna anser att elever i området geometri, 

areaberäkning, fått lära sig att reproducera formler och bevis utan att djupare kunskap har 

eftersträvats. Enligt författarna är orsaken till det att praktisk geometri sällan tillämpats i 

skolans undervisning. Löwing och Kilborn, 2008, anser vidare att läraren, för att ge eleverna 

en uppfattning om vad area handlar om, bör börja med en praktisk uppgift och spara 

introducerandet av formler till senare (Löwing & Kilborn, 2008).  

 

Löwing och Kilborn, 2008, påpekar tidigare i boken också vikten av att låta utvecklingen av 

kunnande i geometri gå hand i hand med utvecklingen av färdigheterna i aritmetik. Till 

exempel bör man inte låta eleverna beräkna ytor med decimaltal om de inte till fullo behärskar 

tekniken med heltal. Detta har författarna valt att kalla för aritmetikdoping. De manar också 

till försiktighet vid användandet av ord och termer som kan leda till missuppfattningar av hela 

begrepp. Som exempel använder de, att en kvadrats sida kallas för kant när den befinner sig 

på en kub. Det är därför oerhört viktigt att läraren har alla ord klara för sig och inte själv 

blandar samman dem (Löwing & Kilborn, 2008). 

3.6.2 Van Hiele 

Emanuelsson m fl., 1992, skriver i sin bok, Geometri och statistik, om det holländska 

forskarparet Van Hiele som i sin forskning menar att elever i sin matematiska utveckling 

genomgår fem stadier. Eleverna måste gå igenom dessa stadier i en bestämd ordning för att 

eleverna ska utveckla full förståelse för geometri.  

Stadierna är som följer: 

1. Igenkännande: Eleverna känner igen figurer som helhet men har ingen djup förståelse av 

vilka delar figurerna består av. 

2. Analys: Eleverna undersöker figurerna konkret genom att vika eller klippa figurerna. 

Detta kallas också geometriskt rumsligt tänkande. 

3. Abstraktion: Eleverna kan organisera figurerna logiskt. Med andra ord kallas detta för 

matematiskt rumsligt tänkande. Ett exempel på detta är när eleverna förstår att alla 

kvadrater samtidigt är rektanglar men att motsatsen inte gäller. De flesta elever i de lägre 

skolåren når inte hit i sin geometriska förståelse. 

4. Deduktion: Geometrins satser, bevis och axiom används av eleverna för att bevisa 

påståenden. 

5. Stringens: Eleverna kan, utan att använda sig av konkreta föremål, utveckla teorier och 

analysera dem (Emanuelsson, m.fl., 1992;27).  

Först kallade Van Hiele nivå 1 för 0 eftersom han ansåg att det rörde sig om ett förstadium 

men han kom under arbetets gång till insikt om att nivån hade stor betydelse för elevernas 

utveckling av kunskap och då införlivades den som nivå 1. Van Hiele anser att det är viktigt 

för läraren att ta hänsyn till elevernas biologiska mognad vid inlärningsprocessen. Enligt paret 

van Hiele har barn i grunden en varierande grad av utforskande nyfikenhet som genom 

samspel med omgivningen och språkutvecklingen succesivt hjälper barnet att utvecklas både 

på kunskapsnivå och på individuell nivå. Det är viktigt att läraren väger in detta i sin 

undervisning i första nivån. Läraren har ansvaret för att initiera samtal om det tilltänkta 

studieområdet för att eleverna ska kunna uppnå och utveckla nästa nivå. Sedan fortsätter 

lärprocessen med observationer och uppföljande diskussioner. Här är det viktigt att läraren tar 

tillfället i akt att lära eleverna ämnesspecifika ord och deras innebörd (Emanuelsson, m.fl., 

1992).  
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Samtidigt måste läraren ge eleverna svårare utmaningar allteftersom deras grundförståelse för 

geometri växer och utvecklas. Först nu är eleverna redo för nästa steg enligt Van Hiele 

(Emanuelsson, m.fl., 1992). 

 

Undervisningen i geometri ska i de lägre skolåren förbereda eleverna på de mer avancerade 

uppgifterna som kommer i de senare skolåren. Van Hieles forskning är ett bra redskap för att 

utveckla och bredda elevernas matematiska synsätt (Emanuelsson, m.fl., 1992).  

3.6.3 Gudrun Malmer 

Enligt Malmer, 2002 ska geometriundervisningen innebära träning i rums- och taluppfattning 

hos eleverna. Malmer, 2002, säger också att eftersom eleverna i vardagen är omgivna av 

former och geometriska objekt, så måste skolan ge eleverna verktyg såsom språkliga ord och 

begrepp, så att eleverna kan förstå sin omvärld. Malmer, 2002, anser att geometrin borde 

beredas mer plats i matematikundervisningen. Hon säger också att det är viktigt för eleverna 

att få använda sina händer i arbetet med geometri för att på så sätt befästa sina kunskaper i 

ämnet. Detta arbetssätt kräver att skolarna har lämpligt material att arbeta med). Malmer, 

2002, menar att det finns sådant material på skolorna men att kvalité och mängd varierar. Det 

förkommer att materialet är gammalt och otidsenligt (Malmer, 2002). 

3.7 Laborativ metod 

I stort sätt alla läroplaner som getts ut i Sverige talar om vikten att förankra geometri i 

elevernas vardag och att göra den åskådlig för att underlätta elevernas förståelse. 

Emanuelsson m.fl., 1992, anser att eftersom elevernas nyfikenhet och kreativitet är viktiga 

faktorer vid inlärning måste lärare skapa inlärningssituationer där detta tas till vara. För att 

eleverna själva ska kunna skapa sig en förståelse för och en kunskap om vad geometri 

egentligen är, är det viktigt att använda sig av laborativa material. På så sätt kan varje enskild 

elev få en reell bild av sin omvärld och de intryck de får av den. Till exempel kan läraren 

använda sig av spel, pussel och olika laborationer och undersökningar för att underlätta 

elevernas grundläggande begreppsinlärning i geometri (Emanuelsson m.fl., 1992). 

 

Malmer, 2002, är en stor förespråkare för laborativt material i all matematikundervisning. 

Hon anser att ett arbetssätt där eleven får aktivt arbeta, med både hand och öga, skapar bättre 

förutsättningar för en utvecklad begreppsbildning. Eleverna ges bättre möjligheter till ett eget 

lärande och en fördjupad förståelse om de har tillgång till orden för former, färg, storlek och 

material (Malmer, 2002). Hon skriver i sin bok, Bra matematik för alla, om laborativt 

material och gör där en indelning av det laborativa materialet enligt följande: 

 Material för sortering, klassificering, jämförelse. Ex: Logiska block, plockmaterial, 

mattekuber och klossar. 

 Strukturellt material för arbete med tal och taluppfattning. Ex: Räkneväska (Malmers) 

Unifix-materiel och Centimomateriel. 

 Relationsmaterial för arbete med matematiska processer och för att påvisa relationer vid 

lösning av en särskild typ av matematiska problem. Ex: Cuisenaires färgstavar som även 

kan användas för arbete med tal i bråkform och procenträkning. 

 Material för enhetsövningar som t.ex. massa, volym, area, tid, temperatur och pengar. 

 Färdighetstränande material. Ex. miniräknare, dataspel och Aktiv-spel. 

Övrigt: Tärningar för olika färdighetsövningar, kortlekar, Geobräde och olika spel 

(Malmer, 2002). I bilaga 2 finns en presentation av vanliga laborativa material som kan 

användas i geometriundervisning. 
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3.8 Problemlösning som metod i geometriundervisningen 

Emanuelsson m fl., 1992, pekar på värdet att genom problemlösning förbereda eleverna på 

vardagliga problem de senare i livet kan komma att stöta på. Författarna framhåller vikten av 

att låta eleverna möta just vardagliga problem för att skapa en känsla av meningsfullhet i 

undervisningen. Det gör också undervisningen mer lustfylld för eleverna (Emanuelsson m.fl., 

1992). 

 

Malmer, 2002, menar att undervisningen måste ge utrymme till problemlösning samtidigt som 

hon påpekar vikten av att både lärare och elever inser detta (Malmer, 2002). 

 

I Matematik – ett kommunikationsämne, skriver Lester, 2008, att det är troligt att när elever är 

engagerade i problemlösning är åtminstone en del av de i sammanhanget viktiga begreppen 

under utveckling. Det är då viktigt för problemlösaren att anpassa sina begrepp så att de 

passar in i situationen. Här är det viktigt att läraren har en aktiv roll som observatör, 

frågeställare och idégivare (Lester, 2008). 

 

Tengstrand, 2005, skriver i sin bok, Åtta kapitel om geometri, att problemlösning är en del av 

matematikens uppbyggnad och grund. Han menar vidare att ämnet geometri speciellt lämpar 

sig till att införa och testa problemlösningsstrategier. För att eleverna ska kunna lösa problem 

behöver de kreativitet såväl som olika verktyg och strategier. Givna verktyg skapar en väg till 

erfarenhet och kunskap. Han säger också att det är viktigt att anpassa problemuppgifterna till 

en lagom nivå för att fördjupa och utveckla djupare matematisk kunskap. Om läraren väljer att 

låta eleverna lösa problem i grupp är det troligt att det kommer fler förslag på möjliga 

lösningar än om eleverna jobbar enskilt.  Ett sådant arbetssätt skapar, enligt Tengstrand, 2005, 

möjligheter till nya tankesätt. Detta medför också att eleverna har större förutsättningar för att 

sedan arbeta självständigt. I kombination med elevernas egna strukturer och tankesätt skapas 

då den matematiska förståelse som bland annat behövs i geometri (Tengstrand, 2005).  

3.9 Andra faktorer som påverkar elevers kunskapsinhämtning i geometri 

3.9.1 Läromedel 

Enligt Skolverkets rapport, Lusten att lära, går 95 % av undervisningstiden i matematik åt till 

självinlärning genom eget arbete med lärobokens uppgifter och en stor av den övriga tiden går 

åt till att passivt vänta på att få hjälp från läraren (Skolverket 2003). 

 Om läroboken t.ex. används alltför ensidigt och till mestadels enskilt arbete kan 

konsekvensen bli att elever känner olust inför ämnet eftersom undervisningen blir monoton 

och utan variation. Ifall läroboken istället används som ett material bland en mängd andra 

material och metoder och undervisningen på så sätt varieras, får den en positiv betydelse. 

Eleverna känner större lust för matematiken. Vidare står det i rapporten att det finns en 

slående dominans av läroboken i speciellt skolår 4-5 och uppåt men också till viss del för de 

tidigare skolåren. Detta har en stor betydelse för om elever känner lust eller olust inför ämnet. 

Det handlar här om att läroboken styr, det vill säga, det är den som används för upplägg och 

innehåll i matematikundervisningen. Undervisning styrd av läromedel behöver inte 

nödvändigtvis vara fel för alla elever. Dock bör undervisningen varieras så att lektionerna inte 

blir för ensidiga och upplevs meningslösa och tråkiga av eleverna (Skolverket 2003).  

 

Enligt rapporten finns det också ett samband mellan elevernas vilja att engagera sig och 

svårighetsgraden på uppgifterna. Om uppgifterna inte kan lösas med en i elevens tycke rimlig 

ansträngning kan de uppfattas som för svåra eller om de är för lätta som tråkiga (Skolverket 

2003). 
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Uppgifternas innehåll är också viktigt då det påverkar elevernas lust att lösa dem. En 

ointressant uppgift handlar bara om att eleverna ska prestera för att göra läraren nöjd 

(Skolverket, 2008). Av Skolverkets, Analysrapport av TIMSS 2007, framgår det att Sverige är 

ett av de länder där läroboken används mest och som avgörande grund för 

matematikundervisningen (ibid). 

3.9.2 Läraren  

I Skolverkets rapport, Lusten att lära, 2003, framkommer att det finns många olika sätt att lära 

ut matematik. Vidare står det att det är lärarens val av undervisningsform som grundlägger 

hur mycket eleverna har lärt sig i slutändan. Den absolut mest betydelsefulla faktorn i en 

gynnsam undervisningsmiljö visade sig vara lärarens engagemang för ämnet matematik. 

Engagemang hos läraren skapar synergieffekter hos eleverna som gör att de vill lära sig mer 

och tycker att lärandet är roligt. Det skapar med andra ord ett optimalt klimat för lärande och 

upptäckarglädje (Skolverket, 2003).  

Andra faktorer som påverkar elevernas inlärning är lärarens förmåga att inspirera, motivera 

men också lärarens egna kunskaper i ämnet. Didaktiska kunskaper påverkar också hur och 

vad eleverna lär sig. En lärare måste kunna se vad eleverna fastnar på och kunna förklara för 

att hjälpa eleverna vidare En annan viktig faktor som läraren ansvarar för är arbetsron, som 

måste vara god för att inlärning ska kunna ske på ett tillfredställande sätt (Skolverket, 2003).  

 

Löwing, 2006, skriver i sin bok, Matematikundervisningens dilemman, om vikten av att 

läraren tar hänsyn till elevernas individuella förmåga att lära sig matematik. En följd av det är 

att läraren måste behärska inte bara ämneskunskaper utan också språk, metodik, lämpliga 

arbetsformer och arbetssätt för att undervisningen ska bli meningsfull (Löwing, 2006).  

3.10 Hur ser svenska elevers kunskaper i geometri ut idag? 

3.10.1  Nationella prov i årskurs 3 2011 

Nationella prov i matematik i årskurs tre har genomförts i Sverige sedan år 2009 de 

genomförs på samtliga skolor under vårterminen. I 2011 årsprov handlade delprov A om 

geometri närmare bestämt mönster och linjal, eleverna skulle fortsätta ett påbörjat mönster. 

Det var tillsammans med delprov G, kommunikation och begrepp, det delprov som flest 

elever klarade. Hela 95 % av eleverna klarade detta. Två viktiga faktorer som påverkar 

elevernas resultat pekas ut. Den ena är utbildningsnivån hos föräldrarna där den största 

skillnaden finns mellan elever med hög- respektive kortutbildade föräldrar. Den andra 

förklaringsfaktorn som utpekas är svensk eller utländsk bakgrund. Elever med svensk 

bakgrund hade klart bättre resultat i samtliga delprov än elever med utländsk bakgrund 

(Skolverket, 2011d).  

 

3.10.2 Nationella prov i årskurs 5 2010 

Nationella prov i årskurs 5 infördes 1996. De sista nationella prov som gjordes i årskurs 5 

genomfördes under 2010 eftersom det under 2011 kom en ny läroplan som införde betyg från 

årskurs 6 och proven då följaktligen flyttades fram till årskurs 6 istället (Skolverket, 2011c).  

 

När det gäller geometri prövades elevernas kunskaper i detta i delprov B som hette Rummet 

Av de elever som gjort delprovet uppnådde 87 % kravnivån för godkänt resultat. Föregående 

år uppnådde 86 % samma kravnivå. När det gällde begreppet omkrets hade 88 % av eleverna 

ett godtagbart svar på den uppgift som avsåg att pröva förståelsen för detta begrepp 

(Skolverket, 2011c).  
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Ungefär 80 % av eleverna visar att de förstått begreppen skala och area vilket är en stor 

förbättring i jämförelse med de tidigare proven. Men trots det är det fortfarande 6 % av 

eleverna som förväxlar omkrets och area. Detta är det delprov där flest elever hade svårt att nå 

kunskapskraven. Elever med kortutbildade föräldrar eller föräldrar med utländsk bakgrund 

lyckas sämre i de nationella proven. I synnerhet gällde detta delprov B (Skolverket, 2011c). 
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4. Metod 

4.1 Metodisk ansats  

Undersökningen gjordes utifrån en kvalitativ ansats. Med kvalitativ ansats menas att 

huvudvikten ligger mer på ord än på kvantifiering av data. Bryman (2008) beskriver i sin bok, 
Samhällsvetenskapliga metoder, det kvalitativa som tolkande och induktivt. Kvalitativ 

forskning lägger tyngdpunkten på, ur kunskapsteoretiskt perspektiv, förståelse för hur den 

sociala verkligheten i en viss miljö tolkas av deltagarna snarare än på siffror och statistik 

(Bryman, 2008). Miljön i denna studie utgjordes av matematikundervisning med inriktning på 

geometri.  

 

Johansson och Svedner, 2006, påvisar att en kvalitativ intervju betyder att frågeområdena för 

en intervju är fasta. Vare sig frågorna eller svarsalternativen är givna på förhand. De menar 

vidare att frågorna ska vara så öppna som möjligt till sin karaktär för att den intervjuade ska 

kunna svara så utförligt som möjligt (Johansson & Svedner, 2006).   

 

Undersökningen utgjordes av åtta semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar i 

förskoleklass eller i årskurs 1-3. När det gäller min undersökning av geometrins betydelse och 

utveckling i den svenska skolan har jag använt mig av texttolkning som metod. Under arbetets 

gång har mitt intresse för just det historiska perspektivet väckts och utvecklats. I 

vetenskapliga sammanhang har texttolkning en bred betydelse men grundläggande för 

texttolkning som metod är närläsning. Närläsning är när en läsare läser aktivt. Med det menas 

att läsaren stryker under, formulerar frågor till texten om dess betydelse eller sammanfattar 

innehållet av det lästa för att förtydliga innehållet för sig själv (Johansson & Svedner, 2006). 

 

4.2 Metod för insamling av data 

Eftersom undersökningen var av kvalitativ art valde jag intervjuer som metod. Intervjuerna 

var semistrukturerade. Frågorna utformades i en intervjuguide (se bilaga 1) och kunde ställas i 

valfri ordning med uppföljande frågor när så behövdes för att säkerställa att syftet besvarades 

i intervjuerna. En semistrukturerad intervju ger intervjupersonen större frihet att formulera 

sina svar samtidigt som den ger intervjuaren möjlighet att ställa kompletterande och 

uppföljande frågor under intervjuns gång (Bryman, 2002).  

 

Inför intervjuerna arbetade jag fram ett antal noggrant utvalda frågor. Dessa frågor gjorde 

intervjun strukturerad och resulterade i att intervjuerna styrdes mot att besvara 

undersökningens frågeställningar och därmed uppfylla syftet med min undersökning. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. För att kunna få djupare förståelse av 

svaren följdes grundfrågan upp med relevanta följdfrågor. Dessa följdfrågor styrdes av 

informanternas svar. Intervjuerna gav därmed möjlighet att få reda på hur lärare undervisar i 

geometri samt vilka begrepp de anser är viktiga att ta upp i de lägre årskurserna.  

 

Jag valde att göra en provintervju innan jag började de intervjuer jag använde mig av i min 

undersökning. Anledningen till detta var att jag ville testa om mina frågor fungerade i en 

intervju och om jag fick reda på det jag ville med hjälp av de frågor jag arbetat fram. Efter 

provintervjun justerade jag ett par frågor som uppfattades som ledande.  

 

När det gällde att ta reda på vilken betydelse ämnet geometri haft i vår svenska skola och hur 

ämnet har utvecklats över tid har jag använt mig av litteratur och läroplaner. Jag har studerat 
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och reflekterat över tidigare läroplaner för den svenska skolan.  Jag har också använt mig av 

relevant litteratur i ämnet såsom Emanuelsson m.fl., Geometri och statistik, 1992. 

 

4.3 Etiska aspekter  

I min undersökning har jag tagit hänsyn till de etiska principer som utformats av 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa är utformade för att garantera att deltagarna i undersökningen 

behandlas med respekt och hänsyn. 

Det första kravet är, informationskravet, som betyder att syftet för undersökningen klart ska 

framgå till deltagarna. Krav nummer två är samtyckeskravet, som betyder att deltagarna själva 

fått avgöra om de vill vara med i undersökningen eller inte. Tredje kravet kallas för 

konfidentialitetskravet. Det betyder att alla deltagarna i min undersökning har varit anonyma 

och namnen har bytts ut mot påhittade för att underlätta för läsaren. Likaså har namnen på 

skolorna de arbetar på varit fiktiva. Därmed uppfylldes också det fjärde kravet som kallas 

nyttjandekravet. Vilket också innebär att jag efter undersökningens avslutande raderat alla 

intervjuer (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.4 Urval 

Jag valde att genomföra studien på två olika låg- och mellanstadieskolor i en medelstor stad i 

södra Sverige. Först tog jag kontakt med Sandra, lärare på Vitaskolan, som då namngav fler 

lärare på skolan som hon trodde skulle kunna tänka sig att medverka i intervjuer om hur de 

undervisar. Jag hade samma tillvägagångssätt på Rosaskolan. Lärarna som jag intervjuade på 

vardera skolan består av en som arbetar i förskoleklass, en från åk 1, en från åk 2 och en från 

åk 3, sammanlagt åtta lärare. Urvalet var mycket medvetet eftersom jag ville få in eventuell 

progression i undervisningen och då behövde täcka alla årskurser på lågstadiet samt 

förskoleklassens undervisning. 

 

4.5  Reabilitet och validitet 

Reabilitet betyder tillförlitlighet. En undersökning med hög reabilitet kan utföras på samma 

sätt med andra deltagare och få i stort sätt samma utfall. Inspelningen av informanterna på 

mobil gav en noggrannare dokumentation av intervjun än om jag bara hade antecknat och 

medförde på så sätt en större reabilitet för undersökningen. Det finns andra faktorer som kan 

påverka reabiliteten negativt till exempel inre och yttre faktorer. Exempel på dessa faktorer är 

hur koncentrerade intervjuare och informant är vid intervjutillfället, om de får vara ostörda av 

yttre faktorer, vilken miljö intervjun sker i eller vilka följdfrågor som ställs (Bryman, 2002). 

 

Enligt Johansson och Svedner innebär närläsning nästan alltid att det finns en stor portion 

subjektivitet trots att läsaren försöker klarlägga innehållet noggrant. Läsaren uppfattar 

sammanhang och resonemang olika beroende på vilken utgångspunkt han eller hon har 

(Johansson & Svedner, 2006). Detta innebär naturligtvis att det är min tolkning av det lästa 

som speglas i den del av min undersökning som rör läroplanshistorik, även om  min ambition 

har varit att hålla mig neutral. 

 

En undersöknings validitet avgörs av hur väl den besvarar det syfte som ska undersökas. 

Kvalitativa undersökningar saknar den mätning som kvantitativa undersökningar har vilket 

gör validiteten svårare att bedöma. Bryman menar att validiteten i en kvalitativ undersökning 

inte är av lika stor betydelse som i en kvantitativ undersökning. Istället kan kriterier som 

trovärdighet och äkthet användas för bedömning (Bryman, 2002). 
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5. Resultat och analys 

5.1 Sammanställning av intervjuerna med de 8 lärarna 

Jag har valt att redovisa resultaten av intervjuerna var för sig. Före varje intervju finns en kort 

presentation av den intervjuade läraren. I intervjuerna har jag fetmarkerat de begrepp som 

lärarna säger sig använda i sin undervisning. Jag fetmarkerar begreppet första gången 

respektive lärare använder det. Jag presenterar också kort de skolor där intervjuerna 

genomförts.  Svaren från de åtta olika intervjuerna redovisas med utgångspunkt från mitt 

syfte, alltså vilka begrepp och metoder använder lärare när de undervisar i geometri i de tidiga 

skolåren. Utifrån detta har de olika lärarnas tankar och uppfattningar redovisats. I direkt 

anslutning till resultatredovisningen följer en analys av frågeställningen. 

När det gäller hur geometrin utvecklats i svensk skola och vilken betydelse den har redovisas 

detta under rubriken: Geometrins utveckling och betydelse i den svenska skolan, direkt efter 

intervjudelen. 

5.2 Vitaskolan 

Vitaskolan är en låg- och mellanstadieskola med integrerad förskoleklass. Den ligger i en 

mellanstor stad i södra Sverige. Det går ca 400 elever på skolan fördelat på tre paralleller på 

skolan. 

5.2.1 Sandra 

Sandra är fritidspedagog men arbetar i förskoleklass på en av skolan avdelningar. Hon är 40 

år och har arbetat som fritidspedagog i ca 17 år. De senaste fyra åren har hon jobbat i 

förskoleklass tillsammans med en förskollärare. Sandra tycker att alla ämnen de arbetar med i 

förskoleklassen är lika roliga. Hon tycker att den stora friheten i förskoleklass är främjande 

för elevernas inlärning och då framför allt möjligheterna till utelektioner. Sandra säger: 

 

Jag brukar vara mycket utomhus och ha naturen som inspiration. Där brukar jag börja med att 

visa figurerna rektangel, kvadrat och triangel med pinnar. Jag frågar om något av barnen 

känner igen figurerna och om någon vet vad de heter. Nästan alltid är det då någon som säger 

fyrkanter och trekanter. Med det som utgångspunkt kan vi prata om hur de ser ut och barnen 

får hämta pinnar och bygga egna figurer. Oftast bygger de likadana som jag gjort, alltså om 

jag har byggt en liggande rektangel bygger de också liggande. Sedan brukar jag berätta att den 

som har alla fyra sidorna lika långa kallas för kvadrat och att den med två långa och två 

korta sidor kallas för rektangel och att den med tre sidor kallas för triangel. När vi kommer in 

målar vi sedan kvadrater, rektanglar och trianglar på papper och sedan går vi på skattjakt i 

skolan efter dessa tre figurer. Ibland bygger vi dem med olika material till exempel lego eller 

jovo. I vår lärobok finns det lite geometri och då är det de fyra grundformerna som tas upp. 

Jag har också tillgång till logiska block som barnen kan leka med och diskutera om. Då brukar 

jag ta upp cirkeln också. Den är lite svår att göra i skogen, tycker jag. Jag tror inte att 

mottagande lärare vet vad vi i förskoleklassen har jobbat med i geometri utan de repeterar nog 

grundformerna igen, men det tror jag är bra eftersom barnen glömmer ganska snabbt. 

 

5.2.2 Eva- Lena 

Eva-Lena är tidigarelärare med inriktning SV/SO och arbetar just nu i årskurs 1. Hon är 45 år 

och har arbetat som lärare i 20 år. Hon har jobbat som klasslärare i lågstadiet sedan hon fick 

fast tjänst för 18 år sedan. De sista 10 åren har hon jobbat på Vitaskolan. Hon tycker att 

svenska är det roligaste skolämnet att jobba med. Matematik tycker hon är lite svårt och 

ibland tråkigt. Eva-Lena beskriver sitt arbete på följande sätt: 
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Jag brukar jobba med de fyra grundformerna, rektangel, cirkel, kvadrat och triangel 

eftersom det är de som tas upp i matteboken. Jag tycker att boken är bra på så sätt, för den tar 

upp det grundläggande och krånglar inte till det för eleverna i onödan. Vi brukar rita formerna 

och lägga mönster med dem också. Någon gång har vi tillsammans med förskoleklassen gått 

ut i naturen och lagt dem med pinnar också. Jag har en stencil som jag brukar använda mig av, 

med många olika sorters figurer på och där eleverna ska måla dem i olika färger till exempel 

alla tringlar gula och kvadrater blå och så vidare. Det är ganska lite om geometri i ettans bok 

men det gör inget, för jag tycker att det är så mycket annat som är viktigt i matematiken, som 

till exempel alla additions- och subtraktionstabeller. Sedan är det ganska många svåra ord och 

begrepp i geometri och de har ju precis lärt sig att läsa, de flesta av dem i alla fall. Geometrin 

hinner man jobba med sen i mellanstadiet, där tar de upp area och omkrets. De jobbar också 

med de tredimensionella figurerna då. 

 

5.2.3 Åsa 

Åsa är också tidigarelärare men med inriktning MA/NO och arbetar nu i årskurs 2. Hon är 38 

år och har arbetat som lärare i 15 år. Innan hon blev lärare arbetade hon som fritidsledare i 

skolan. Då fick hon ofta hjälpa elever som hade det svårt i matematik och blev på så sätt 

intresserad av läraryrket. Hon tycker att matematik är det roligaste ämnet att undervisa i och 

skulle gärna undervisa i enbart det och NO men som lärare i lågstadiet har man oftast alla 

ämnen själv, som hon uttryckte det. Hon säger: 

 

Jag har jobbat med geometri precis nu under en fyraveckorsperiod. Vi har utgått från 

matteboken för årskurs två men inte jobbat så mycket i den. Vi har istället tittat noga på de 

tvådimensionella figurerna och jämfört dem med varandra. Vi har diskuterat likheter och 

skillnader och vad delarna heter. Till exempel att kvadraten har fyra lika långa sidor och 

fyra räta hörn medan rektangeln har fyra sidor men de är inte alla lika långa, utan två 

mittemot varandra är långa och två mittemot varandra är korta, men de har fyra räta hörn 

precis som kvadraten. Vi har också ritat trianglar och diskuterat hur olika de kan se ut och att 

det finns likbenta och liksidiga trianglar, övriga sparar jag till trean. Vi har tittat på dem men 

inte tagit upp vad de heter utan bara konstaterat att det är trianglar, eftersom de har tre sidor 

som går samman i tre hörn. Vi har också med hjälp av penna och snöre ritat cirklar av olika 

storlekar. Vi har också vikt kvadrater och trianglar i vanligt A4 papper. Sedan har vi byggt 

formerna med hjälp av kikärtor och tandpetare. Vi satte sedan ihop dessa figurer till en 

geometritavla som vi har i klassrummet. Barnen är jättestolta över den.  Till våren ska jag 

jobba med volym och då ska vi bland annat bygga kuber av multilinkklossar för att barnen 

ska förstå, att volym är det som ryms inne i något. Vi ska också använda vatten, sand och 

olika mått för att mäta hur mycket som ryms inuti sakerna. Jag ska ha den här klassen i trean 

också och då kommer jag att gå in på de tredimensionella figurerna också. I mellanstadiet 

sedan brukar man räkna på omkrets och area och mäta vinklar. 

 

5.2.4 Anna 

Anna är 49 år och har arbetat med barn i hela sitt yrkesliv. Först som outbildad fritidsledare 

och sedan som fritidspedagog. Hon har på senare år utbildat sig till lärare i MA/SV för de 

tidigare skolåren (1-6). Hon tycker att matematik är det roligaste ämnet att arbeta med men 

gillar även de andra ämnena. Hon tycker det är bra att ha alla ämnen själv för då kan hon 

plocka in matematiken så fort tillfälle ges i undervisningen och på så sätt synliggöra den för 

eleverna. Anna beskriver sitt arbete så här: 

 



22 
 

Jag jobbade med geometri i min trea för ett litet tag sedan. Då började vi med de 

tredimensionella formerna, kub, rätblock, pyramid, cylinder och kon. Jag har dessa 

figurer i genomskinlig hårdplast och på insidan finns löstagbar och utvikningsbar yta. Jag 

började med att låta eleverna titta på kuben och försöka beskriva den. Det visade sig vara 

jättesvårt för dem. De kom till slut fram till att det var 6 stycken kvadrater som satt ihop i 

åtta hörn så att det blev tomrum i mitten. Det var deras egen definition. Jag talade om för dem 

att det heter kanter där sidorna möts sedan räknade vi kanterna. De kom först fram till att det 

fanns fyra stycken men sen kom någon på att de måste räkna dem i botten och på toppen av 

kuben också och då blev det 12 kanter. Sedan gjorde vi likadant med rätblocket, sedan 

jämförde vi dem beträffande likheter och skillnader. På samma sätt jobbade vi med pyramid 

och kon, cylinder tog vi för sig själv. En elev tog upp prisma för hans farmor hade sådana i 

lampkronan hemma och då tittade vi på olika prisman också. Nu fick de konstruera alla 

figurerna i papper med de utvikbara ytorna från mina figurer som mallar. Av de figurerna 

gjorde vi sedan ett slott med flera hus runt omkring. Därefter gick vi på formjakt i skolan. Sist 

jobbade vi om detta i boken. Jag har alltid börjat med boken innan och tyckt att det gått trögt 

och blivit många extra genomgångar. Nu fick de jobba i tregrupper i boken och det gick 

mycket bättre än vad det gjorde i min förra trea. Vi har också spelat formspelet och byggt med 

jovo. På mellanstadiet brukar de börja med att repetera grundformerna både två- och 

tredimensionella. Sedan brukar de räkna på areor och omkretser och mäta vinklar. Vi har 

redan gjort lite av detta i höstas när det byggdes ny bandyplan på skolan. 

5.3 Rosaskolan 

Rosaskolan ligger även den i en medelstor stad i södra Sverige. Den har ca 200 elever fördelat 

på två paralleller. På skolan finns det också integrerad förskoleklass och man jobbar i arbets- 

lag F-2 och 3-6. Skolan har en matematikverkstad. 

5.3.1 Ellie 

Ellie är 64 år och utbildad förskollärare. Hon arbetar i en förskoleklass men följer med 

eleverna i vissa lektioner upp till årskurs 2. Hon har arbetat som förskollärare i hela sitt 

yrkesliv och tycker fortfarande att det är jätteroligt. Hon tycker att matematiken i 

förskoleklassen är det roligaste eftersom den är så konkret till sin beskaffenhet. Ellie säger: 

 

Jag tycker att matematiken i förskoleklass och i årskurs 1 och 2 är jätterolig. Den är lätt att 

konkretisera och man har tid till resonemang med barnen. Jag jobbar mycket med 

byggmaterial när jag undervisar i geometri och inte så mycket med läroboken, den delen får 

klassläraren sköta. Jag brukar börja med att prata om former och göra barnen uppmärksamma 

på formerna i deras omgivning. Vi brukar rita dem och klippa ut i papper. Då får de träna att 

klippa också. Sedan brukar vi montera delarna till gubbar eller gummor. Jag är noga med att 

hela tiden använda korrekta namn på formerna till exempel säger jag aldrig trekant utan alltid 

triangel. När de (barnen) är så här små tycker jag att det räcker med att lära ut vad de 

endimensionella (Ellies uttryck) figurerna heter, alltså triangel, kvadrat, rektangel och 

cirkel. Det blir för mycket för dem att komma ihåg annars och då börjar de nog blanda ihop 

begreppen. Jag tycker att den nya läroplanen ställer höga krav på barnens kunskaper och 

funderar hur vi ska hjälpa dem att nå målen. Vi måste ju börja med alla ord och begrepp 

tidigare om de ska kunna dem efter årskurs 3. Jag är inte riktigt säker på vad som av lärare 

och kursplaner förväntas av barnen i mellanstadiet. Eftersom vi jobbar ihop från förskoleklass 

till årskurs 2 så vet lärarna mycket om vad vi gjort i förskoleklassen. 
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5.3.2 Clara 

Clara är ganska nyutbildad som lärare SV/SO i de tidiga skolåren (1-6). Hon är 27 år och har 

jobbat två år som springvikarie innan hon i höstas fick jobb som klasslärare i årskurs 1. Hon 

tycker att svenska är det roligaste att arbeta med men att matematiken är intressant och 

utvecklande för henne i form av utmaningar att själv lära sig metodik och didaktik. Angående 

geometriundervisningen uttrycker sig Clara så här: 

 

Jag tycker att det ibland är svårt att undervisa i geometri eftersom mina egna kunskaper i 

ämnet inte är så stora. Jag har lite svårt att hålla isär begrepp som kant, sida och hörn. Jag är 

mest rädd att någon av eleverna ska ställa en fråga som jag inte kan svara på. Matteboken tar 

upp tredimensionella figurer redan i ettan och eleverna ska räkna sidor och hörn i ett 

rätblock. Jag gjorde fel och räknade kanterna och sa att det var sidor och att det fanns 12 sidor 

på ett rätblock, sen när jag rättade, såg jag i facit att jag gjort fel, jättepinsamt. Jag vill läsa 

mer matematik överhuvudtaget för att känna mig säkrare i undervisningen, både med egna 

kunskaper och med metoder. Jag använder mest boken i undervisningen för då känns risken 

att göra fel mindre. Jag har låtit eleverna klippa ut de tvådimensionella formerna och lägga 

figurer med dem. De har sedan ritat runt ytterkanten på formerna och sedan har en kamrat fått 

försöka pussla in bitarna på rätt plats igen. Jag känner mig lite stressad när jag läser 

kursplanen och undrar hur jag ska få in allt som står där i undervisningen. Jag menar, så att 

eleverna verkligen kan det innan de börjar på mellanstadiet, annars får ju den läraren börja om 

igen i många moment. 

 

5.3.3 Johanna 

Johanna är 43 år och utbildad i MA/NO för de tidigare skolåren (1-6). Hon är klasslärare i 

årskurs 2 och har jobbat som lärare i 10 år. Hon har tidigare utbildat sig till fritidspedagog 

men tyckte att eftersom hon ändå lade så mycket av sin arbetstid i skolan så ville hon läsa 

vidare och bli lärare istället. Hon tycker att NO är det roligaste ämnet att undervisa i eftersom 

hon älskar att vara ute i naturen. Johanna säger så här: 

 

Jag har arbetat mycket utomhus nu i tvåan med eleverna i geometri. Vi gick runt i skolans 

närområde och tittade efter geometriska former på hus och byggnader samt i naturen. Vi 

tittade efter parallella linjer. Vi har Tänk och räkna som mattebok på vår skola och jag 

tycker att den är bra som grund, men man behöver göra fler aktiviteter så att alla sinnen 

aktiveras hos eleverna. Jag är jättenoga med att använda ”rätt” ord och begrepp när vi har 

matematik oavsett vilket område det gäller. Jag brukar säga till eleverna att det är viktigt att 

lära sig mattespråket. Vi har jobbat med två- och tredimensionella objekt samtidigt för jag 

tycker att det passar bra. Vi använder mycket av de tvådimensionella formerna när vi 

beskriver och jämför de tredimensionella. Jag menar, när vi pratar om kuben, så finns ju 

kvadraterna där. Då kan man ta upp skillnader och likheter mellan kvadrat och kub direkt 

samtidigt som de inser att sidor har olika betydelse beroende på om man pratar om ett 

tredimensionellt objekt eller ett två dimensionellt. På det tredimensionella heter det kant där 

sidorna möts. På så sätt gjorde vi med rätblock också och då var det en elev som insåg att 

kuben också är ett rätblock men ett speciellt sådant. En annan fyllde på med att då måste 

samma sak gälla för kvadrater och rektanglar. Vi har konstruerat tredimensionella figurer 

med kikärtor och tandpetare. De gjorde rätblock, kuber, pyramider med både triangel- och 

kvadratisk botten, några gjorde med pentagoner och hexagoner som botten och det var 

någon som gjorde olika prisman. Kon tyckte de var svårt att göra med det materalet så det 

klippte vi ut i papper och monterade istället. Sedan har de fått välja en av sina ,gömma den för 

en kompis och beskriva den så att kompisen kan gissa vad som gömts. Det är en jättebra 
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övning som får eleverna att inse att de måste kunna ”mattespråket” allihop, annars blir det 

svårt att förstå varandra. Klot tyckte de var omöjligt att beskriva så det får vi träna mer på! Vi 

har också börjat lite med areabegreppet såtillvida att vi klippt isär rektanglar och monterat 

ihop dem på nya sätt och diskuterat om ytan blir mindre/större/ eller är densamma oavsett 

hur man pusslar ihop den igen. Alla insåg snart att den var lika stor. Det ska bli spännande att 

ta in omkrets i vår och se om det krånglar till det för dem eller inte! 

I vårt klassrum har jag tejpat upp olika geometriska former som olika sorters trianglar 

(rätvinkliga, liksidiga, likbenta, trubb- och spetsvinkliga), rektanglar, kvadrater, romber, 

parallellogram och olika månghörningar. Dem har vi använt till att leka Simon säger. Jag 

fick idén från ett nummer av Nämnaren. Simon kan till exempel säga ställ dig i en rät vinkel 

eller ställ dig på en rektangel och så vidare. Eleverna älskar denna lek. Jag tror säkert att 

eleverna kommer att nå målen och kanske en bra bit längre och det brukar jag tala om för 

dem. En del tror att lågstadiebarn inte kan lära sig svåra ord men det är klart att de kan. Om 

man har den inställningen skulle ju undervisning vara meningslös tycker jag.  Jag vet att det 

på mellanstadiet kommer att bli mycket mer av att räkna i boken så jag vill passa på att 

förankra i verkligheten och leken så mycket som möjligt nu. 

 

5.3.4 Ella 

Ella är lågstadielärare och arbetar just nu i årskurs 3, något som hon tycker är ”alldeles 

underbart”. Hon är 60 år och har arbetat som lärare hela sitt yrkesverksamma liv. Hon tycker 

att matematikämnet är det roligaste att undervisa i nuförtiden. Förut var det svenska. Hon tror 

att förändringen beror på att hon gått vidareutbildning i matematik och därför fått ett större 

intresse av ämnet själv. Ella säger: 

 

Jag undervisar i matematik i en trea och gick en fortbildning i matematik utomhus för ett par 

år sedan. Det nyväckte mitt eget intresse för matematiken omkring oss. Jag försöker hela tiden 

förankra kunskaperna i verkligheten. Jag tar upp alla de tvådimensionella formerna med 

eleverna. Det gjorde vi redan i ettan med rektangel, kvadrat, cirkel och triangel. Vi pratade 

och ritade och tittade på att de kunde se olika ut, även om de alla var till exempel trianglar 

eller rektanglar. Vi pratade om linjer, sidor och hörn och jämförde ytstorlek mellan likadana 

former. I tvåan tittade vi på tredimensionella objekt och jämförde dem med de 

tvådimensionella. Vi letade likheter och skillnader. Nu har vi precis jobbat med geometri 

och då koncentrerade vi oss på de tredimensionella objekten, rätblock, kub, cylinder, kon, 

pyramid och klot. Vi jobbade på liknande sätt som med de tvådimensionella formerna. Vi 

har varit på formjakt ute i närområdet och vi har tillverkat tredimensionella figurer i papper. 

Vi letade upp de tvådimensionella formerna i den tredimensionella till exempel består en kub 

av sex stycken kvadrater medan rätblock oftast består av olika rektanglar. I mellanstadiet 

kommer de att få jobba mer med area och omkrets och olika vinklar och hur man kan mäta 

dem. 

  

5.4 Vilka begrepp använder lärare när de undervisar i geometri? 

Alla lärare i studien använder de matematiskt korrekta begreppen för de plangeometriska 

figurerna rektangel, kvadrat, triangel och cirkel i sin undervisning. En lärare konstaterar att 

eleverna i förskoleklass ofta benämner kvadrater och rektanglar som fyrkanter och trianglar 

som trekanter när de kommer till förskoleklassen. Någon tycker emellertid att det är mycket 

nya och svåra ord för eleverna som knappt lärt sig läsa ännu. Många av de intervjuade lärarna 

använder också begreppen, sida, kant, hörn. I intervjuerna kan tydligt utläsas att de flesta 

lärarna först introducerar de plangeometriska figurerna och sedan går vidare med de 
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tredimensionella. En lärare introducerar två- och tredimensionella former samtidigt. När de 

undervisar om de tredimensionella figurerna tas begreppen rätblock, kub, cylinder, pyramid, 

kon och klot upp. Någon hade tagit upp prisma eftersom en av eleverna nämnde det. Andra 

begrepp som tas upp av enstaka lärare i undersökningen är olika trianglar, rätvinkliga, trubb- 

och spetsvinkliga, liksidiga och likbenta. Andra begrepp såsom ytstorlek, area, linjer, 

parallella linjer, parallellogram, romb, hexagon, pentagon, månghörningar används också av 

lärarna i min undersökning. Ett par av lärarna använde sig av former och figurer för att 

diskutera likheter och skillnader mellan dem. 

5.4.1 Analys 

Till den nya kursplanen för grundskolan, Lgr 11, finns det ett kommentarmaterial. Där står 

det: 

 

 ”Den övergripande progressionen i mötet med geometriska begrepp och objekt utgår från de 

konkreta formerna, deras egenskaper och relationer för att successivt övergå till olika objekts 

egenskaper och relationer i matematiska sammanhang, till exempel vid beräkningar av 

omkrets, area och volym” (Skolverket, 2011b; 18).  

 

Vid analys av vad lärarna i min undersökning svarar framgår det att de arbetar med denna 

progression när det gäller de begrepp de tar upp i sin undervisning. De flesta tolkar att 

progressionen innebär att undervisningen ska börja med de fyra plangeometriska 

grundformerna i förskoleklassen och i årskurs 1 för att sedan övergå till de tredimensionella 

objekten under den andra och tredje årskursen. I den tredje årskursen börjar ett par av lärarna 

också att jämföra area mellan likadana figurer. 

 

5.5 Vilka metoder använder lärare när de undervisar i geometri? 

I min undersökning kan ett flertal olika metoder som lärarna använder sig av att utläsas. 

Många av dem är åskådliga så tillvida att eleverna kan se figurerna. En förskollärare använde 

sig av logiska block för att visa figurerna. Alla lärare lät eleverna själva tillverka både plana 

och tredimensionella objekt. Tillverkningen skedde i en del fall utomhus i skogen med hjälp 

av pinnar och naturmaterial. Alla ritade, tillverkade och klippte ut former och figurer i papper 

i klassrummen. Två lärare hade använt sig av kikärtor och tandpetare vid konstruktion av både 

två- och tredimensionella objekt.  Några lät eleverna leka och spela spel för att uppleva 

formerna genom lek. En hade läst i Nämnaren om en lärare som tejpat upp plangeometriska 

figurer i sitt klassrum och sedan provat att göra det i sitt eget klassrum. Figurerna användes 

sedan till att leka Simon säger. Leken syftade till att lära in namn på planegometriska former 

och deras olika delar. Många låter eleverna bygga figurerna med jovo och annat lekmaterial. 

Nästan alla lärarna i undersökningen använder sig av någon form av lärobok i sin 

undervisning. Graden som läroboken används i varierar ganska mycket. I årskurs 2 och 3 

jobbar lärarna mer med att låta eleverna beskriva och se skillnader och likheter mellan olika 

figurer än vad de gör i förskoleklass och årskurs 1. Någon hade låtit eleverna tillverka 

tredimensionella figurer som de sedan använde till att försöka beskriva så att en kompis kunde 

gissa vilken figur eleven beskrev.  
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5.5.1 Analys 

Skolverket talar i sin rapport, Lusten att lära, mycket om vikten av en varierad 

undervisning för att eleverna ska känna lust och nyfikenhet i sitt lärande (Skolverket, 

2003). I skolverkets kommentarmaterial står det: ”I årskurserna 1–3 ska eleverna få möta 

geometriska objekt som är elevnära. Det kan till exempel vara en boll och en låda. 

Eleverna görs förtrogna med de matematiska begreppen genom resonemang om likheter 

och skillnader, till exempel när det gäller sida, kant och hörn” (Skolverket, 2011b; 19). 

Vidare står det: ”För att ytterligare utveckla elevernas kunskaper om geometriska objekt 

ingår även konstruktion av geometriska objekt. Genom att avbilda och bygga geometriska 

objekt kan eleverna utveckla sin rumsuppfattning.”(ibis) 

Lärarna i min undersökning använder sig av ett flertal metoder för att stimulera elevernas 

lärande. Metoderna knyter väl an till ovanstående direktiv i styrdokumenten. Lärarna har i sim 

undervisning använt sig av:  

 Laborativ metod, såsom tillverkning av figurer och former på olika sätt, lekar och spel. 

 Åskådliggörande metod, eleverna har fått se figurer och former. 

 Jämförelser och diskussioner. 

 Olika matematikböcker 

5.6  Vilken utveckling och betydelse har geometrin haft i den svenska skolan? 

I de tre äldsta läroplanerna, som kallades för Normalplaner, och sträckte sig från 1878 fram 

till 1918 var geometri ett eget ämne skilt från matematik, som kallades räkning. Från början 

kom geometrin inte in i undervisningen förrän under sjätte läsåret, för att sedan år 1900 

komma in i årskurs tre och fyra. Geometrin skulle hållas enkel, allmän och åskådlig och 

enbart omfatta det som eleverna kunde tänkas behöva i praktiskt arbete. Det klargörs inte vad 

som menades med enkel, allmän och åskådlig förrän 1919. Då det stod att klippning, vikning 

och modellring var önskvärda undervisningsmoment. Flickorna fick inte vara med på 

geometriundervisningen förrän 1889 och då enbart om de själva ville. Först 1919 stod det 

inget om att flickor inte skulle behandlas annorlunda gentemot pojkar i 

geometriundervisningen.  

 

1955 skedde en attitydförändring så till vida att geometriundervisningen skars ned till att den 

bara skulle ge någon förtrogenhet med geometrins enklaste begrepp och metoder. Först under 

det fjärde skolåret skulle eleverna få undervisning i plangeometri. Undervisningen skulle vara 

åskådlig och klippning, vikning samt modellering ansåg fortfarande som oumbärliga moment. 

 

I Lgr 62 tas geometrin för första gången in i ett utvecklingssammanhang. Nu skulle 

undervisningen hjälpa eleverna att utveckla begrepp, rumsuppfattning samt spatial fantasi. 

Samtidigt sänktes kunskapskraven ytterligare och geometri tas inte alls upp före årskurs fyra. 

Eleverna skulle enbart ha åskådningsgeometri. 

 

I Lgr 69 betonas vikten av att lära eleverna att arbeta självständigt i matematik men också i 

små grupper. Nu skulle undervisningen ha sin utgångspunkt i elevernas vardag, det vill säga i 

deras egna erfarenheter och iakttagelser. Lågstadiet skulle förbereda för djupare studier under 

senare skolår. På mellanstadiet behandlades enkla geometriska begrepp och samband men 

också volym och area.  
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I Lgr 80 talas för första gången om att det är viktigt att anknyta geometrin till andra ämnen i 

skolan samtidigt som den skulle knytas till elevernas vardagsliv. Låg- och mellanstadiet skulle 

hålla sin undervisning praktisk och konkret eftersom kursplanens författare ansåg att eleverna 

i de stadierna hade svårt att ta till sig teoretiskt arbete med area och volym. Läroplanen 

betonar vikten av att använda sig av ett laborativt arbetssätt.  

 

I Lpo 94 skulle undervisningen hjälpa eleverna att sträva mot utveckla tal- och 

rumsuppfattning samt att använda och förstå grundläggande geometriska begrepp, 

egenskaper, relationer och satser. 

Under låg- och mellanstadiet innebar detta att eleverna skulle kunna beskriva och känna igen 

grundläggande egenskaper hos geometriska mönster och figurer. 

 

Enligt Skolverket, 1997, skulle undervisningen börja i det vardagliga språket för att sedan 

varsamt utvecklas till ett matematiskt språk. Det var viktigt att diskutera matematik i 

undervisningen och att ta in problemlösning i alla matematiska områden för att förstärka 

elevernas inlärning (Skolverket, 1997). 

 

I Lgr 11 understryks ytterligare vikten av att låta eleverna uppleva den elevnära geometrin. 

Läraren ska utgå från elevernas egna erfarenheter och omgivning i undervisningen genom att 

använda vardagliga föremål som utgångspunkt i sin undervisning. Enligt kursplanens mål ska 

eleverna kunna använda vanligt förekommande lägesord och grundläggande geometriska 

begrepp för att beskriva geometriska föremåls inbördes relationer, läge och egenskaper. Den 

laborativa- och problemlösningsinriktade undervisningen lyfts fram i kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b). 

 

I Lgr 11 skärps kraven på elevernas kunskap i geometri gentemot föregående läroplaner. 

5.6.1 Analys 

Alla kursplanerna i matematik med avseende på geometri talar om vikten av att åskådliggöra 

geometrin. Åskådliggörandet förklaras så småningom med att det handlar om att vika, klippa 

och modellera. Kursplanerna innehåller också anvisningar om vikten av att hålla geometrin 

vardaglig och nära knuten till elevernas vardag. Detta synsätt präglar alla läroplaner i 

geometri som skrivits i Sverige från 1878 fram till dagens Lgr 11. I Läroplanen från 1955 sker 

en drastisk nedskärning av delämnet geometri genom att undervisningen enbart skulle ge 

eleverna någon förtrogenhet med geometrins enklaste metoder och begrepp. I Lgr 69 betonas 

vikten av att låta eleverna arbeta självständigt men också i små grupper. I de första 

läroplanerna från 1878 till 1969 står det inget syfte med ämnet matematik i skolan 

(Skolverket, 1997). Detta tillkommer först i Lgr 80 men blir betydligt mer framträdande i Lpo 

94 och Lgr 11. I Lgr 11 syns en klar skärpning av kunskapskrav och innehåll i undervisningen 

i geometri gentemot Lgr 80 och Lpo 94. Lgr 11 betonar liksom Lgr 80 och Lpo 94 vikten av 

att anknyta geometrin till elevernas vardag samt till andra skolämnen. När jag tittade på 

timantalet som avdelats till matematik varje vecka kunde jag konstatera att det i stort sett är 

detsamma i alla kursplaner. Det innebär att det varit i det närmaste oförändrat i 150 år men att 

ämnet som helhet fått mer tid eftersom skoltiden succesivt har förlängts till minst nio år.  
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6. Diskussion 

Jag har här valt att diskutera min metod först för att sedan fortsätta med att diskutera alla tre 

frågeställningarna i mitt examensarbete under samma rubrik för att underlätta för läsaren. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metoder gav undersökningen det erforderliga materialet. Eftersom jag valde att 

intervjua lärare som arbetat med geometri under hösten 2011 fick jag en aktuell bild av deras 

undervisning samtidigt som jag fick ut mycket stoff från intervjuerna. Jag hade stor nytta av 

min frågeguide vid intervjuerna. Jag anser att jag gjorde rätt som genomförde en provintervju 

först och därefter justerade frågorna så att jag fick mer utförliga och för undersökningen 

relevanta svar på dem. För att inte missa viktig information valde jag att spela in intervjuerna. 

Den risk för att informanterna blir hämmade som, enligt Bryman (2002), finns med att spela 

in, försökte jag minimera genom att informera deltagarna tydligt om att deras anonymitet 

skulle bevaras. Under intervjuerna upplevde jag inte att informanterna kände sig besvärade 

alls. 

 

Undersökningen utgjordes av åtta semistrukturerade intervjuer på två olika skolor. Då jag 

använde mig av så pass många informanter visade undersökningen på hög validitet 

beträffande frågeställningarna. Resultatet kan dock inte betraktas som generellt beträffande 

hur lärare undervisar i geometri. 

Eftersom jag utfört min undersökning efter gällande regler, se etiska aspekter, anser jag att 

min undersökning är tillförlitlig. När jag hade skrivit ner intervjuerna fick informanterna ta 

del av det jag skrivit och komma med förtydliganden om de så önskade. Ingen hade något att 

tillägga men hade på så sätt fått möjlighet till det. Detta sätt att utföra intervjuer beivras av 

Bryman (2002). 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Med anledning av att svenska skolelever halkar efter i internationella såväl som inhemska 

undersökningar tyckte jag att det var viktigt att undersöka vilka begrepp och metoder lärare i 

de tidiga skolåren använder när de undervisar sina elever i geometri. Jag personligen är 

övertygad om att det har stor betydelse för elevernas framtida intresse och förståelse för 

geometri hur undervisningen läggs upp och genomförs. 

  

När jag har lyssnat igenom och skrivit ner vad lärarna svarat om hur de undervisar i geometri 

slås jag av hur olika de undervisar i samma ämne. Ett ämne som i styrdokumenten dock har 

samma kunskapskrav på alla elever. För mig visar det att det finns många olika metoder för 

lärare att lägga upp sin undervisning för att hjälpa eleverna att nå målen. Enligt Skolverkets 

rapport är just varierande undervisning en förutsättning för att eleverna på bästa sätt ska 

tillägna sig önskvärda kunskaper (Skolverket, 2003). Min undersökning visar att lärare 

använder sig av många olika metoder i sin undervisning. De låter sina elever rita, konstruera, 

klippa, bygga, upptäcka och diskutera de geometriska begreppen, om än i olika stor 

uträckning. I dessa aktiviteter används laborativt material såsom papper, klossar, jovo, logiska 

block och volymmodeller. Diskussioner äger i första hand mest rum i årskurs 2 och 3. 

Undervisningen sker både i klassrummen, ute i naturen och i elevernas närområde. De flesta 

lärarna i min undersökning använder sig också av olika matematikböcker i sin undervisning.  

En del av lärarna låter eleverna leka och spela spel som är avsedda att hjälpa eleverna att 
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utveckla förståelse för geometriska begrepp. Frågan är nog vilket som är mest effektivt. 

Personligen tror jag att detta varierar beroende på läraren och på den aktuella elevgruppen. 

Jag tror att vinster i undervisningen kan göras om läraren går från de tredimensionella 

figurerna till de tvådimensionella. Eleverna är väl förtrogna med rätblock, cylindrar, kuber 

och klot från sina lekar med olika byggmaterial och olika bollekar. Om läraren sedan gör 

eleverna uppmärksamma på hur dessa figurer är uppbyggda, vad som skiljer dem åt och vad 

som är lika hos dem ger detta en utmärkt utgångspunkt för matematiska diskussioner. Sedan 

bör läraren gå vidare till att låta eleverna själva konstruera figurerna på olika sätt. På så sätt 

uppnår många elever van Hieles nivå två, Analys, ganska snabbt. Om eleverna når nivå 2 

snabbare får läraren mer tid tillsammans med dem att arbeta med tredje nivån, Abstraktion, 

som är nödvändig innan nästa nivå, Deduktion, som bland annat innebär beräkningar i 

geometri påbörjas. Jag tror att det är här undervisningen brister och steget från Analys till 

deduktion går för snabbt. Eleverna hinner inte befästa det konkreta de lärt sig och sätta ord på 

det innan undervisningen blir alltför abstrakt. Kanske är detta en bidragande orsak till att 

svenska elever senare under sin skolgång stöter på problem i geometri.  

 

Internationella undersökningar såsom TIMSS, Trends in International Mathematics and 

Science Study, som undersöker elever i årskurs 4 och årskurs 8 beträffande kunskaper i 

matematik och NO visar på sjunkande resultat för svenska elever (Skolverket, 2008). Likaså 

gör de nationella proven i årskurs 9 (Skolverket, 2011e). 

 

Enligt Skolverkets analysrapport visade det sig att förståelsen av areabegreppet, dess 

konservation och additivitet inte behärskades fullt ut av många bland eleverna i årskurs fyra. 

Bara cirka en tredjedel av eleverna markerade det rätta alternativet (B). Analysrapporten visar 

att undervisningen i Sverige sannolikt inte hade varit inriktad på begreppslig förståelse utan 

mer på räkneprocedurer (Skolverket, 2008). Eleverna har också svårigheter med 

areabegreppets konservation. Det vill säga att de inte har klart för sig att arean av till exempel 

en rektangel som klipps isär och monteras annorlunda fortfarande har samma area (ibid). 
 

Enligt van Hieles forskning uppnår de flesta elever nivå två, som benämns Analys, i de lägre 

skolåren. Den första nivån är Igenkännande och består av att eleverna känner igen figurerna 

som helhet men saknar förståelse för vad delarna figurerna består av. Analys innebär att 

eleverna kan undersöka figurerna genom klippning och vikning (Emanuelsson, m.fl., 1992). 

Nästa nivå som kallas Abstraktion, och innebär att eleverna kan organisera figurerna logiskt. 

För att eleverna ska kunna erövra nivåerna krävs diskussioner som leds av läraren som 

ansvarar för att initiera diskussionerna(ibid).  

 

I min undersökning ser jag tydligt att eleverna får möjlighet att uppnå nivå två, Analys, under 

de tidiga skolåren. För att nå nivå tre, Abstraktion, tror jag dock att det krävs mycket mer 

arbete med att jämföra, definiera och diskutera likheter och skillnader mellan de geometriska 

figurerna redan från början av undervisningen. Ett par av informanterna uttrycker att de tycker 

att det är för många svåra ord för de mindre eleverna att lära sig inom geometri.  

 

Det är en inställning som också finns i Lgr 80 men som jag tror är felaktig. Jag tror att läraren 

ska använda dessa ord, med förstärkningar av vardagsord till exempel säga; - Nu ska vi 

addera, lägga ihop, i sin undervisning. Detta arbetssätt förutsätter att läraren själv förstår de 

ord och begrepp han eller hon använder i sin undervisning, samt använder dem korrekt. 

Löwing och Kilborn (2008) stöder detta tankesätt i sin bok, Baskunskaper i matematik. Där 

manar de till försiktighet i användandet av ord och termer då det finns risk att de missförstås. 
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De säger vidare att det är av yttersta vikt att läraren har kunskap om ord och begrepp samt 

använder dem korrekt (Löwing & Kilborn, 2008).  

 

Malmer(2002) menar att eftersom eleverna i vardagen är omgivna av former och geometriska 

figurer så måste skolan ge dem ett språk för detta (Malmer, 2002). 

Jag har av egen erfarenhet sett att elever mycket väl kan lära sig de rätta orden om den 

undervisande läraren alltid använder dem så att det blir naturligt för eleverna. Små barn säger 

ofta vovve om hundar, pippi om fåglar och så vidare innan de börjar använda de rätta orden. 

När de väl använder de rätta orden så blir det naturligt för dem, men om ingen lärt dem de 

rätta orden genom att använda dem i dagligt tal skulle de nog aldrig lärt sig dem utan fortsätta 

säga vovve och pippi.  

 

En lärare tar upp behovet av fortbildning för att lära sig fler metoder i matematikundervisning. 

Hon upplever att den grundutbildning hon har, inte gett tillräcklig kunskap, vare sig metodiskt 

eller kunskapsmässigt. Men lärare som undervisar på lågstadiet måste undervisa i ämnet 

matematik också om de vill jobba heltid. 

 

Något som förvånade mig är att ingen av de intervjuade lärarna använder sig av geobrädet i 

sin undervisning. Det förvånar mig eftersom det är ett utmärkt sätt att träna sig i att konstruera 

geometriska former och sedan använda som diskussionsunderlag i undervisningen. 

 

En annan sak som är anmärkningsvärd är att ingen av lärarna nämner problemlösning som 

metod för undervisning i geometri. Enligt de två senaste läroplanerna, Lpo 94och Lgr 11, är 

det en mycket viktig metod i undervisningen. Så viktig att den i dem finns med i 

kunskapskraven.  

  

Ytterligare en sak som fått mig att fundera mycket är att ingen av lärarna på den skola som 

har en matematikverkstad nämner den i intervjuerna. Förhoppningsvis förhåller det sig så att 

den är en så naturlig del av undervisningen för dem att de inte tänker på att särskilt nämna 

den. 

 

Det märks tydlig skillnad när lärarna i intervjuerna beskriver sitt arbetssätt. De som tycker det 

är roligt är också mycket mer engagerade i sitt ämne. De uttrycker klart positiva förväntningar 

på sina elever. Alla dessa tre faktorer anser Skolverket vara viktiga för att en lärare ska lyckas 

med sitt uppdrag (Skolverket, 2003). 

 

När jag har läst styrdokumenten får jag intryck av att ämnet matematik i de tidigare 

läroplanerna, det vill säga från 1878 fram till 1969, betraktades som så självklart att det inte 

behövde förklaras varför eleverna skulle undervisas om det. Ämnet har uppenbarligen i 

undervisningssammanhang betraktats som varierande viktigt under olika tidsperioder. Synen 

på hur pass svårt eleverna uppfattar ämnet har också varierat över tid. Jag kan tycka att det är 

sorgligt att ämnet måste försvaras genom att skriva långa syftestexter i kursplanerna. Det 

borde vara självklart att alla behöver matematiken och därmed också geometri för att klara sitt 

liv som vuxna medborgare. Samtidigt underlättar syftestexten både skrivande av pedagogiska 

planeringar och undervisningen när jag arbetar. Det gör att jag hela tiden är medveten om 

varför jag ska undervisa om det och varför eleverna ska lära sig det. 

 

Jag tror att vi i Sverige kan vända den negativa trenden i elevernas matematikkunskaper 

genom att fortbilda lärare i matematik. Jag såg på Skolverkets hemsida att regeringen anslagit 

54,5 miljoner för att vidareutbilda lärare i matematik, vilket ger hopp om framtiden. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Personligen har jag blivit intresserad av hur själva inlärningen går till när det gäller geometri. 

Kan vi lära oss något som förbättrar dagens undervisning genom att studera 

undervisningshistoria? Vad är det som gör att vissa elever förstår direkt medan andra får 

kämpa länge och en del aldrig förstår geometrin? 

Hur kan jag som lärare bedöma elevernas kunskap på ett bättre sätt så att bedömningen 

hjälper elevernas fortsatta kunskapsutveckling? 
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Frågeguide 

Frågor som ställdes till alla informanter: 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat som lärare? 

3. Vilket lärområde/ämne tycker du själv är roligast att jobba med? 

 

Frågor till intervjun med förskollärare. 

 

Utgångsfråga: 

1. Hur gör du när du arbetar med eleverna om geometri? 

 

Följdfrågor att ställa vid behov av att belysa svar på utgångsfrågan. 

1. Kommer leken och elevernas utemiljö in och tas tillvara?  

2. Vilken typ av figurer börjar du med, tvådimensionella eller 

tredimensionella?  

3. Vilka fyrhörningar, trianglar och rätblock tar du upp i undervisningen?  

4. Presenterar du en figur i taget eller flera tillsammans?  

5. Låter du eleverna konstruera figurer på egen hand? 

6. Vilka begrepp använder du när du pratar om figurerna? 

7. Hur följer skolan sedan upp det?  

8. Vet lärarna i skolan vad eleverna redan mött i förskoleklassen  

9. Fortsätter de därifrån eller börjar de om med ett ”nytt” ämne?  

10. Hur ser du på läroböckerna beträffande geometri? 

11. Vilket material använder du förutom läroboken? 

 

 

Frågor till intervjun med lågstadielärare. 

 

Utgångsfråga: 

1. Hur gör du när du arbetar med eleverna om geometri? 

 

Följdfrågor att ställa vid behov av att belysa svar på utgångsfrågan. 
2. Kommer leken och elevernas utemiljö in och tas tillvara?  

3. Vilken typ av figurer börjar du med, tvådimensionella eller 

tredimensionella?  

4. Vilka fyrhörningar, trianglar och rätblock tar du upp i undervisningen?  

5. Presenterar du en figur i taget eller flera tillsammans?  

6. Låter du eleverna konstruera figurer på egen hand och i så fall hur? 

7. Vilka begrepp använder du när du pratar om figurerna? 

8. Hur följer mellanstadiet sedan upp det?  

9. Vet du vad eleverna redan mött i förskoleklassen?   

10. Fortsätter du därifrån eller börjar du om med ett ”nytt” ämne?  

11. Hur ser du på läroböckerna beträffande geometri? 

12. Vilket material använder du förutom läroboken? 
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Presentation av några vanliga laborativa material som kan användas inom 

geometriundervisning 

 Logiska block  

   Blocken utformades av Zoltan Dienes. De skiljer sig åt i fyra olika egenskaper; 

form, färg, storlek och tjocklek. För att eleverna ska kunna beskriva blocken 

behövs ett stort ordförråd med jämförelseord. Blocken kan användas för 

sorterings- och klassificeringsövningar samt för övningar i geometri. 

 Geobräde 

Geobrädet består av en träplatta med ett regelbundet kvadratiskt mönster av spikar. 

När man arbetar med brädet används gummisnoddar, gärna i olika färger. Här kan 

eleverna med hjälp av gummi banden undersöka skillnader och likheter i 

geometriska figurer. De kan se hur area och omkrets förändras beroende på hur 

gummibanden placeras. 

 Centimo-material  

Detta material används för att belysa positionssystemet. Det består av 100 

entalskuber, 20 tiotalsstavar, 10 hundraplattor och 1 tusenkub. Med hjälp Centimo 

kan man visa olika tal, och hjälpa elever som kastar om ordningen på siffrorna i 

det skrivna talet. Många lärare använder det också i geometri då främst när det 

gäller att träna areabegreppet. 

 

 Multilinkklossar 

Det är klossar som mäter 8 cm² som kan fogas samman på olika sätt och används 

till att bygga tredimensionella geometriska figurer. De är bra när läraren vill att 

eleverna ska träna uppfattning av volym. 

 

 Tangrampussel 

Det är ursprungligen ett kinesiskt pussel och kan användas för att träna att bygga 

tvådimensionella geometriska figurer samt för träning av areabegreppet. 

 

 Volymmodeller 

Här finns en uppsjö av modeller att välja mellan. Det finns transparenta ihåliga för 

att praktiskt träna mätning av volym och det finns kompakta för att åskådliggöra 

hur figurerna ser ut. Sedan finns det transparenta modeller med utvikningsbar 

begränsningsarea i färgad plast som ger möjlighet att träna allt som de andra 

modellerna ger men i en och samma figur. 

 ”Vardagsmaterial” 

Med det menar jag papper, sax, linjal, tejp, lera med mera som i princip alla lärare 

har tillgång till i sina klassrum. Här finns det en uppsjö av aktiviteter som kan 

utföras för att stärka begreppsuppfattningen i geometri. Det har också fördelen 

gentemot färdigt material att de inbjuder till elevernas egenhändiga skapande och 

upptäckande. 
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 Lek och byggmaterial 

Det finns massor av lek och byggmaterial från elevernas vardag som kan 

användas i undervisningssyfte. Bra exempel på detta är lego, mekano, jovo, 

kaplastavar, geosticks, pärlplattor. Alla dessa material går utmärkt att använda för 

konstruktion av geometriska figurer. 
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