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SAMMANFATTNING 
 
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på om elever i årskurs 6 anser att de har 
nytta av sina geometrikunskaper i sin vardag. Geometri är en viktig komponent i 
matematiken och en viktig faktor för elever att bättre förstå sin omvärld. Vi använde oss 
av enkät som undersökningsmetod och vi valde att låta elever från både en 
landsortsskola och en skola i en mindre stad i södra Sverige att besvara den. 
Undersökningen visade att det dominerande synsättet på geometrins användning är att 
eleverna anser geometri som enbart ett skolämne. Resultatet visade tydligt att eleverna 
har svårigheter med att koppla geometrins användning till vardagen. I resultatet 
framkom också att elevernas förmåga att koppla eller kopplingen till geometriska objekt 
i vardagliga kontexter varierar betydligt. Undersökningen visar också att elevernas 
kunskap om vissa geometriska begrepp är bristfälliga.  
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1 INTRODUKTION  
 

Geometry is an important component of mathematics and is required for students to 
better understand some facts about the world they are living in. Geometrical thinking is 
related not only to mathematics courses but also to all courses; and it has an important 
role in the development of many cognitive characteristics of students. 

(Akkaya, Akkaya & Erdogan, 2009, s. 182) 

Geometri är en stor del av matematiken som ständigt är närvarande runt omkring oss. Vi har 
exempelvis olika geometriska former på våra vägmärken för att gruppera dem. Kylskåpet är 
fyllt av cylindrar, rätblock, och volymer. När vi ser oss i spegeln kan vi upptäcka symmetri. 
Massan gör sig ständigt påmind när vi ska flytta olika saker i vår vardag. Människan mäter 
och beräknar för att kunna planera olika aktiviteter under sin vardag. I vår undersökning vill 
vi se i vilken omfattning eleverna är medvetna om geometri utanför skolans 
matematiklektioner. Våra egna erfarenheter från skolan visar att många elever har svårigheter 
att se geometrins nytta i vardagen. Vi upplever även att skolan i sin undervisning inte 
utnyttjar de elevnära geometriska objekt och situationer som finns i elevernas vardag, både 
hemma och i skolan.  
Skolverket (2011) ger tydliga intentioner om att eleverna i sin utbildning ska beredas 
kunskaper som gör att de kan reflektera över matematikens begränsning och användning i 
vardagslivet. Vidare i centralt innehåll ges tydliga indikationer om att eleverna ska känna till 
klot, koner, rätblock, polygoner, cirklar, cylindrar och pyramider. Barnen i årskurs 4-6 ska 
också känna till dessa objekts inbördes relationer.  

Våra förhoppningar är att resultatet ska presentera hur undervisningen i geometri svarar mot 
skolverkets intentioner om matematikens användning i vardagslivet. Som lärare är det viktigt 
att skaffa sig en bild av barns kunskaper i geometri för att kunna bedriva en undervisning där 
geometrin speglar vardagen på ett sätt som resulterar i ett utvecklande lärande. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Vårt examensarbete syftar till att ta reda på hur elever i årskurs 6 kopplar geometri till 
vardagliga situationer utanför skolan. Frågan som vi vill besvara i denna studie är: 

Vilka matematiska uttryckssätt, inom geometri, kopplar elever till andra kontexter än skolan? 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



5 

3 BAKGRUND 

3.1 Definition av begreppet geometri 
Nationalencyklopedin definierar begreppet geometri som ”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, 2012). 

3.2 Geometrins utveckling  
Bakom geometrins utveckling ligger en lång och mödosam utvecklingsprocess till grund. 
Fram till det vi idag betraktar som självklart och oproblematisk ligger det mycket tid och 
arbete bakom. Att ha denna insikt är kanske den viktigaste lärdomen när man studerar 
geometrins historia (Lindahl 2004). 
Människan hade troligen tidigt en instinktiv uppfattning om begrepp som förekommer 
naturligt i omvärlden, till exempel avstånd och symmetri. Under de årtusenden som följde 
utvecklades inte människans kunskaper i geometri utan förhöll sig som instinktiva. 
Allteftersom samhällen växte uppstod ett behov av mer kunskap i geometri, när man 
beräknande areor, volymer och vinklar. Kunskaper som dessa är nödvändiga vid byggnation 
av större byggnader, staka ut land, bygga bevattningsanläggningar och så vidare. Det är av 
samma anledning som geometrin utvecklades i de stora flodkulturerna runt Nilen, Eufrat och 
Tigris, Indus och Ganges samt Huang-ho och Yang-tsi-kiang (Lindahl 2004). 
På 500-talet före vår tid inträffade en viktig vändpunkt i geometrins utveckling. Under 
filosofen Thales resa till Egypten ska han ha kommit i kontakt med landets geometri och 
gjorde under resan flera upptäckter. Det som på denna resa har kommit att ha en 
revolutionerande betydelse är Thales tankegångar kring förhållandet i de geometriska 
upptäckterna. Thales sökte svaret på varför saker och ting förhåller sig som det gör och nöjde 
sig därmed inte med istället för att som tidigare fråga sig hur saker och ting förhåller sig. I och 
med detta inleddes en helt ny fas i geometrin, en så kallad omvandling från empirisk till 
deduktiv vetenskap (Lindahl 2004). 
Euklides har utvecklat geometrin för ca 2300 år sedan genom sitt berömda verk Elementa 
(Lindahl 2004). Elementa sammanfattade dåtidens matematiska kunskaper i inte mindre än 
tretton kapitel (Thompson 1984:1). Thomson benämner Elementa som en tidlös bok eftersom 
delar i redigerad form lästs ända in i vårt århundrade. 
En annan matematiker som tillfört betydande vetenskap i geometrins utveckling är 
Pythagoras, ca 572-497 före vår tid. Pythagoras grundade den pythagoréiska skolan där man 
studerade bland annat matematik och naturvetenskap. Pythagoréerna gjorde viktiga insatser i 
geometrin, däribland upptäckter som bevisade satsen om triangels vinkelsumma, utvecklade 
analytisk geometri, studerande geometriska konstruktioner, skapade en proportionalitets- och 
likformighetslära. Mest känt i detta arbete blev den metod som heter ”Pythagoras sats”, där 
man beräknar trianglars sidolängder (Lindahl 2004). 
De första århundradena i vår tidräkning upphörde till stor del studier i geometri för att sedan 
dröja till 1600-talet innan det tog fart igen för att då uppnå samma standard som den tidigare 
haft. Det dröjde dock till slutet av 1700-talet och 1800-talet innan en nyrenässans inom 
geometri inträdde (Lindahl 2004). 
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3.3 Argument för geometri 
af Ekenstam (1981) beskriver geometri som läran om rummet. Han tar fasta på barnets 
perspektiv och menar att det är viktigt att eleverna får utforska och bli förtrogna med de 
geometriska rum som omger dem. Thompson (1994) förklarar geometri som den huvudgren i 
matematik där rummets form och natur behandlas, men även storlek och andra beskaffenheter 
hos former. Detta resonemang kan återfinnas i Lgr 11 (Skolverket 2011) i och med att 
kursplanen för årskurs 4-6 anger att eleverna ska bli medvetna om grundläggande 
geometriska objekt. 

Kursplanen tar upp geometriska objekt som polygoner, klot, koner, cylindrar, rätblock och 
pyramider därtill deras inbördes förhållanden. Vidare syftar kursplanen till att eleverna ska 
förstå uppbyggnad av geometriska föremål och hur man använder sig av skala i vardagen. 
Ahlberg (1989) menar att geometriska kunskaper är viktiga för vardagslivet och att de ofta 
integreras i andra ämnen i skolan. Eleverna ska kunna förstå symmetri både i konsten, naturen 
och vardagen, de ska även kunna skapa symmetri. Ahlberg (1989) menar att det är viktigt att 
barn som uppmuntras att hitta mönster har lättare att förstå hur matematiken kan användas i 
vardagslivet. Skolverket (2011) skriver vidare i kursplanen att barnen ska utveckla metoder 
för att lösa tvådimensionella geometriska figurers omkrets och area samt kunna mäta, 
uppskatta och jämföra area, tid, volym, massa och vinkel. Vidare ska eleverna kunna utföra 
mätningar med både nya äldre och metoder. 
Varför ska vi studera geometri skolan? af Ekenstam (1981) menar att geometri ökar barnets 
förståelse för rummets beskaffenheter, breddar barnets fantasi och lusten att upptäcka. Vidare 
säger han att geometri kan öka barnets förmåga att se och tillämpa matematik i praktiken, som 
i sin tur ger bättre förutsättningar för fortsatta studier. Det är inte svårt att hitta geometrin runt 
omkring oss, men för det krävs kunskap. af Ekenstam (1981) framför att om vi ska kunna 
organisera något måste vi vara förtrogna med det vi ska systematisera. När det gäller geometri 
är det viktigt att barnen ges en stor erfarenhetsbakgrund av kvalitativ karaktär om centrala 
begrepp som exempelvis volym, area, längd och massa. af Ekenstam (1981) menar att det är 
viktigt att barn tidigt får arbeta med att bygga upp denna kunskapsbakgrund. 

3.4 Elevers kunskaper i geometri och några forskningsresultat  
Holmberg (2011) kommenterar elevernas resultat från TIMSS undersökning som 
genomfördes 2007. I denna undersökning testades bland annat elevers förståelse för 
konservation av area, med hjälp av en uppgift. Skolverket (2009) definierar begreppet 
konservation av area som att summan av arean är konstant även om ytan ändrar form. Detta 
innebär att area är en additiv egenskap. Uppgiften bestod av att klippa en rektangel i 
längriktning längs en streckad linje som delade rektangeln i två exakt lika stora delar. Efter 
detta skulle eleven lägga delarna i formen av bokstaven L. Eleven skulle sedan svara på 
frågan om arean av L-formen var större än tidigare, mindre än tidigare, lika som tidigare eller 
att det inte går att räkna ut arean utan att mäta. Resultaten visar att endast 39,7 % av eleverna 
angivit rätt svar på denna uppgift. En annan uppgift som användes i årskurs 8 i samma 
undersökning (TIMSS 2007) var att eleverna ska räkna ut arean av en skuggad triangel 
inskriven i en kvadrat. Kvadraten hade sidan 6 cm och triangelns bas täckte kvadratens hela 
sida. Höjden på triangeln var lika lång som kvadratens sida. På denna uppgift var det endast 
42 % av eleverna som hade svarat rätt. Syftet med uppgiften var att pröva elevernas förmåga 
att kunna tillämpa begreppet area på en triangel.  
I Lgr 11 (Skolverket 2011) kan vi utläsa att eleverna ska kunna förstå de inbördes relationerna 
i geometriska figurer och kunna konstruera geometriska objekt. Vidare ska eleverna kunna 
argumentera för geometriska formler och satsers likgiltighet, kunna beräkna volym, omkrets, 
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area och i samband med detta göra enhetsbyten. Eleven ska även behärska symmetri och 
likformighet i planet. Att uppfylla dessa krav är problematiskt enligt undersökningen som 
Löwing och Kilborn (2010) gjort, som visar att enbart 12 % av eleverna i årskurs 4 kunde rita 
ut symmetrilinjerna i en liksidig triangel. I årskurs 5 var det 28 % som kunde bestämma vilka 
sidor som är parallella i en parallelltrapets. Författarna menar att det är omöjligt för elever 
som inte behärskar grundläggande geometriska begrepp att analysera egenskaper hos enkla 
geometriska figurer. Vilket i sin förlängning gör att de går miste om stora delar av 
undervisningen i geometri. Löwing och Kilborn (2010) menar att de brister som har visat sig i 
TIMSS undersökning (2007) har en förklaring i att kursplanerna tidigare inte haft några 
uttalade mål, vilket leder till att lärarna inte kunde veta om målen var uppnådda eller inte. 
I Skolverket (2011) kan man ta del av ämnesprov i årskurs 5 som genomfördes 2010. I detta 
prov tas geometri upp i delprov B, rummet och innehöll uppgifter som syftade på begreppen 
längd, area och skala. Resultaten visar att eleverna har förbättrat sina resultat med en 1 % år 
2010 i jämförelse med resultaten från 2009. Det var 87 % av eleverna som år 2010 klarade 
kravnivån. Delprov B är fortfarande det som eleverna har svårast för av de fyra delprov i 
matematik som testas. Det svåraste för eleverna var att mäta en sträcka med avbruten linjal, 
vilket lärarna förklarade med att de är vana att mäta från noll. Resultatet i skala och area visar 
att fyra av fem elever har förståelse för begreppen och det är förbättring mot tidigare prov. 
Det är fortfarande 6 % av eleverna som förväxlar area och omkrets, dessa elever skulle enligt 
Skolverket (2011) gynnas av att inte ägna så mycket tid åt beräkningsuppgifter, utan istället 
arbeta med exempelvis att undersöka figurer och fundera över omkrets på oregelbundna 
objekt. Eleverna skulle enligt Skolverket (2011) arbeta mer laborativt för att befästa 
begreppen.  

Malaty (1998) skriver om situationen mellan öst- och västvärldens matematikutbildning där 
han illustrerar en situation i västvärlden med ett exempel ur en sjunde klass matematikbok. 
Eleverna ombads att räkna ut arenan av en rätvinklig triangel där hypotenusans längd var 8 
cm med motstående höjd 5 cm. Resultatet av uppgiften visar tydligt hur lärandet i geometri 
har försämrats mot tidigare resultat. 
Löwing och Kilborn (2010) presenterar resultatet av en studie i vilken 20 000 elever deltog. 
Syftet med denna studie var att undersöka elevers kunskaper i geometri. Deras resultat visar 
att i området area är det många elever som saknar förståelse för begrepp och känsla, samt att 
mer än hälften av eleverna inte förmår att uppskatta och bestämma area för tvådimensionella 
figurer. Däremot har eleverna i stor utsträckning inga problem att använda sig av formler som 
är enkla och förutbestämda. 

Area är ett område där många elever saknar känsla och begrepp. Medan elever inte har 
några större problem att använda enkla förutbestämda formler, så får de problem när de 
ställs inför nya situationer där de inte direkt kan använda någon formel. (Löwing & 
Kilborn, 2010, s. 13) 

I denna studie (Löwing & Kilborn 2010) har de svenska eleverna inte de kunskaper inom 
geometri som ligger i fas med de intentioner som anges i skolans styrdokument (Lgr 11), 
nämligen att eleverna i årskurs 1-3 och årskurs 4-6 ska lära sig hur man uppskattar och 
bestämmer area för tvådimensionella figurer. Löwing och Kilborn (2010) kommer fram till att 
de svenska elevernas resultat i geometri och mätning inte är tillfredställande och att det 
väcker frågan om varför det ser ut på detta sätt. En förklaring till detta fenomen är brist på 
lärarnas didaktiska kompetens i geometri. En effekt av detta blir bristande kontinuitet i 
undervisningen ur ett elevperspektiv.  
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För att förklara förändringen i lärarnas didaktiska kompetens utgår Löwing och Kilborn 
(2010) från den historiska utvecklingen av synen på geometrin i skolan. De konstaterar att 
under 1960-talet avfärdades den alltför formella synen på geometri och det infördes 
avbildningsgeometri i undervisningen. Grunden till detta var att ersätta Euklides Elementa 
med transformationsgeometri den så kallade avbildningsgeometrin. I Emanuelsson, Johansson 
och Ryding (2009) uttrycker Thompson samma erfarenheter, nämligen att man under 60-talet 
tog bort Euklides geometri och ersatte den med avbildningsgeometri. När dessa förändringar 
skedde var det geometrin som kanske mest förändrades i ämnet matematik. Genom att 
avbildningsgeometrin kopplades ihop med mängdläran och gruppteori kunde inte lärarkåren 
hantera denna i undervisningen. Konsekvenserna av ovannämnda förändringen har lett till att 
dagens lärare varken har deltagit i någon intressant geometriundervisning under sin skolgång, 
eller förkovrat sig i geometrididaktik ur ett hållbart perspektiv under sin tid som 
lärarstudenter. I detta skede satsades det mycket på nationell fortbildning men trots det blev 
inte resultatet bättre. Löwing och Kilborn (2010) menar att man istället skulle ha satsat på 
andra alternativ och byggt något mer hållbart i geometriundervisningen.  

Hedrèn (2009) presenterar en teori som van Hiele utarbetat som kan användas för att förstå 
elevens begreppsutveckling inom geometrin. Denna teori bygger på fem nivåer.  

Nivå 1. Igenkänning (Visualisering). Eleven lär sig vissa termer och känner igen en 
geometrisk figur som en helhet. Eleven tar ingen hänsyn till figurens delar. En elev på 
denna nivå kan till exempel känna igen en bild av en rektangel men är i allmänhet inte 
medveten om några egenskaper hos rektangeln, som tex att den har parallella sidor. 
Eleven liknar gärna rektangeln med tex en dörr eller en fönsterruta. 

Nivå 2. Analys. Eleven kan analysera egenskaper hos figurer empiriskt genom att visa 
papper, mäta, rita på rutat papper eller använda geobräde. På denna nivå kan eleven inse 
att motstående sidor hos en rektangel är parallela och kongruenta men hon kan ännu inte 
se sambandet mellan rektanglar eller kvadrater och rätvinkliga trianglar. Hon vet inte 
heller att en kvadrat kan ses som en rektangel eller som en romb. 

Nivå 3. Abstraktion. Eleven kan logiskt ordna figurer, tex alla kvadrater är rektanglar, 
men alla rektanglar är inte kvadrater. Hon förstår de inbördes sambanden mellan figurer 
och inser vikten av korrekta definitioner. Även om hon förstår sambandet mellan 
mängden av kvadrater och mängden av rektanglar samt mellan mängden av rektanglar 
och mängden av parallellogrammer, kan hon inte härleda varför t.ex. diagonalerna i 
rektangel är kongruenta. Hon förstår inte deduktionen roll i geometrin. 

Nivå 4. Deduktion. Eleven förstår betydelsen av deduktion och den roll av axiom, satser 
och bevis spelar i geometrin. På denna nivå kan eleven använda axiom för att bevisa 
påståenden om tex rektanglar och trianglar, men hennes tänkande är i allmänhet inte så 
precist att hon förstår nödvändigheten av axiom. 

Nivå 5. Stringens. Eleven förstår vikten av precision, när man arbetar med geometrins 
grunder, som tex Hilberts axiomsystem för geometrin. Hon kan utveckla en teori utan 
användning av konkreta föremål hon kan tex också analysera och jämföra euklidisk och 
icke-euklidisk geometri.  

(Hedrén i Geometri och statistik, 2009, s. 28) 

van Hiele (1985) menar att lärare ofta ger sina studenter för svåra problem och använder ett 
språk utifrån den tredje nivån när eleven inte kan använda språket på den andra nivån, eller i 
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värsta fall den första nivån. Han menar att det är av stor betydelse att eleven behärskar den nivå den 
befinner sig på innan man går vidare till nästa. 

3.5 Argument för vardagsmatematik 
Det är vanligt att elever vid sin skolstart har inställningen att matematiken finns till för 
skolans skull (Malmer 1990). En del elever inser dock vissa av de tillfällen i vardagen då 
matematiken är nödvändig att behärska, ”när du ska handla eller om du ska bli chef och kunna 
skriva siffror” är vanliga uttalanden. Malmer (1990) betonar vikten av att utgå från elevernas 
erfarenheter i undervisningen för att de på så sätt ska kunna inse nödvändigheten av att 
behärska matematiken i vardagslivet. Många elever inser inte att matematiken angår dem, och 
kommer att angå dem ännu mer som vuxna. I Emanuelsson, Johansson, Ryding och Wallby 
(2005) betonas också vikten av att man i skolan utgår från barns erfarenheter i vardagen för 
att uppnå en djupare förståelse.  Djupare insikt i ett ämne kan nås genom diskussioner som 
utgår från barns vardagserfarenheter. Emanuelsson m.fl. (2005) menar att man exempelvis 
kan vardagsanknyta undervisningen i geometri genom att se geometriska objekt som modeller 
av verkligheten. Ett klot kan vara en modell av jorden och ett rätblock kan föreställa en låda. 
Det är viktigt att elever kan se kopplingen mellan vardagserfarenheter och skolkunskaper. 
Lärare ska i skolan sträva efter att utveckla elevers kunnande och tänkande, detta genom att 
utgå från elevers erfarenheter och tankar (a.a). Anderberg (2009) skriver att det viktigaste 
beträffande matematikundervisning i geometri är att verklig kunskap alltid måste förankras i 
konkreta situationer och egna upplevelser. Verkligheten ska alltid vara utgångspunkt och den 
ska alltid kopplas till elevens medvetande genom att använda en fast språklig förankring. Det 
är av stor betydelse att man ger matematiska objekt liv och mening för eleverna, för att 
objekten sedan ska finnas i elevernas medvetande. 
I kursplanen (Skolverket 2011) i matematik kan man läsa att matematikkunskaper ger 
människor förutsättningar att i vardagen kunna fatta välgrundande beslut som ökar 
möjligheten att delta i olika processer i samhället. Man betonar vikten av vardagsanknytning 
av matematiken då det står att ämnet ska syfta till att: 

eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom 
olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 
tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2011, s.62).  

Vidare kan man läsa i kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6 att elevens ska i 
huvudsak kunna välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget 
för att kunna göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter i bland annat geometri med 
tillfredställande resultat (Skolverket 2011).  
Malmer (1990) menar att undervisningen i skolan ska utgå från verklighetsanknutna uppgifter 
i läroböcker. Hon är kritisk till uppgifterna som tas upp i olika läroböcker eftersom de många 
gånger skiljer sig från verkligheten. Uppgifterna är strukturerade och försedda med facit till 
skillnad mot verkligheten som beter sig annorlunda, då den ofta är svår att tolka och är 
komplicerad. Malmer (1990) menar att vi så långt det är möjligt ska utgå från verkligheten i 
undervisningen för att eleverna ska se behovet av matematiken som redskap för att lösa 
problem av matematisk karaktär. Ett ”analytiskt arbetssätt” är att eftersträva eftersom det ger 
eleverna insikt i varför de behöver tillägna sig en viss färdighet. Därmed känner de sig 
motiverade att lära sig. Tyvärr är det idag en stor klyfta mellan den matematik som krävs och 
används i vardagen och den man tillämpar i skolan. Skolverkets rapport - Lusten att lära 
(2003), betonar vikten av att eleverna måste känna sig motiverade av det de arbetar med. 
Eleverna måste känna att det de jobbar med är relevant och begripligt, vilket många elever 
efterlyser. Att känna lust till att lära matematik hänger ihop med förståelsen. Vidare har man 
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kommit fram till att elever i årskurs 5 känner en extra lust till att lära matematik och att detta 
och hänger ihop med att de kan koppla skolans matematik och dess värde utanför skolan. 
Majoriteten av eleverna i årskurs 5 anser detta även om en mindre andel har en problematisk 
inställning till matematik.  
Malmer (1990) skriver i sin bok om den amerikanske professorn Anthony Ralston som berör 
frågor om utformning av undervisning i matematik. Ralston anger flera skäl till varför 
matematiken idag är viktigare i fler kontexter än tidigare. Vi lever i ett informationssamhälle 
och måste kunna ta ställning till de fakta som vi översköljs av. Flera situationer där vi tidigare 
kunde få manuell betjäning har ersatts av mekanisering och datorisering vilket gör att man 
måste ta sig fram på egen hand och kunna förstå instruktioner och anvisningar. Eftersom vi 
lever i en demokrati ställs ett krav på kunnande för att kunna vara med och påverka politiskt 
och fackligt för att undvika att vår demokrat hamnar i ett riskfyllt område (a.a). 
Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) skriver att forskare kommit fram till att elevers 
kunskaper från vardagslivet har en liten betydelse i skolundervisningen. Skolmatematiken 
bygger idag på ”etnomatematik”, med ett annat ord ”Academic Math”, ett begrepp som 
lanserats av matematikern D´ Ámbrosio. Unenge m.fl. (1994) definierar etnomatematik som 
ett ämne där vardagslivet inte stämmer överens med skolmatematiken. Det kan vara svårt att 
hitta en koppling till vissa matematikuppgifter i vardagen, samtidigt som delar av 
vardagslivets matematik inte förekommer i skolan eller till liten del. Läroplanen anger att 
lärare har en skyldighet att i skolan ta tillvara på elevers erfarenheter och kunskaper från 
vardagen. Vi har dock även en skyldighet att poängtera och illustrera för eleverna hur 
matematiken kan användas i vardagslivet (a.a). 
Emanuelsson m.fl. (2009) skriver att matematiken i skolan ska utgå från elevernas vardag, 
men att denna koppling mellan geometri i vardagen och geometri i skolan ibland är 
problematisk för eleverna. I vardagslivet används vanligen praktiska ord i geometri medan 
man i matematiken i skolan använder mer formella ord i exempelvis geometri. Ett ord kan ha 
olika innebörd i vardagslivet och i skolmatematiken. Ordet ”kurva” innebär i vardagslivet att 
den alltid är krokig eller böjd, medan den i matematiken kan vara en linje.  
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4 METOD 

4.1 Metodisk ansats 
Patel och Davidsson (1994) menar att den kvantitativa vetenskapen är den vetenskap där 
information analyseras och behandlas med statistik i numerisk form. Den kvalitativa 
vetenskapen används för att bearbeta textmaterial och uppnå en djupare kunskap med strävan 
att analysera och förstå. Vår undersökning är genomförd utifrån både en kvalitativ och 
kvantitativ ansats med tyngdpunkt på en kvantitativ ansats. Patel och Davidsson, (1994) 
menar att forskning i dag ofta har inslag av båda ansatserna, genom att studierna ofta har 
inslag av både statistiska beräkningar och verbala analysmetoder. Vi utgår i vår studie från en 
enkät där den primära delen av frågorna redovisas i statistisk form. Endast tre av frågorna kan 
leda till att eleven ska delge egna svar.  På dessa frågor har vi valt att i presentationen av 
studiens resultat ta bort de svar som inte är relevanta för vår frågeställning.  För att inte 
kärnan i vår frågeställning ska bli obesvarad bör man avstå från irrelevanta svar (Bryman 
2004). 

4.2 Metodval 
För att kunna jämföra elevernas resultat och nå en större mängd informanter har vi valt att 
använda enkät som metod för vår undersökning. Inför enkätundersökningen arbetade vi fram 
ett antal frågor som vi sedan sammanställde till en enkät. I frågornas innehåll försökte vi 
uppnå så stor bredd inom geometri som möjligt med stöd av de kunskapskrav som Lgr 
11(Skolverket 2011) anger. De flesta av frågorna i enkäten består av ”attitydfrågor” med 
svarsalternativ liknande ”Ja, ofta”, ”ibland” eller ”aldrig”. Attitydfrågors svarsalternativ visar 
den svarandes attityd till innebörden i frågan, samt att frekvensen satts i relation till en egen 
värdering av vad som är ”alltid”, ”ofta” eller ”sällan” (Trost 2007). Attitydfrågorna har fasta 
svarsalternativ och räknas därmed som icke-öppna frågor (Trost 2007). Ett fåtal frågor i 
enkäten är frågor där eleven ska skriva ett eget svar vilket man benämner öppna frågor.  

Vi använde oss av gruppenkäter där flera av eleverna var samlade för att svara på ett 
frågeformulär (Trost 2007). Vid dessa två tillfällen var en av oss studenter närvarande i 
klassrummet för att kunna besvara de frågor som uppkom i samband med 
enkätundersökningen. 

4.3  Urval 
Vi valde att genomföra enkätundersökningen i årskurs 6 på två olika skolor som ligger på 
olika orter. Valet av skolorna för undersökningen byggde på att vi har kännedom om skolorna 
sedan tidigare. Kännedomen bidrog till att vi kunde reducera tidsramen genom att vi snabbt 
efter kontakt med lärare kunde lämna ut och samla in medgivanden från hemmen och därefter 
genomföra undersökningen. En av skolorna är en mindre låg- och mellanstadieskola. Den 
andra skolan som vi har valt att ha med i vår undersökning är en större låg-, mellan- och 
högstadieskola.  

4.4 Genomförande 
Kontakt togs med två klasslärare som ansvarar för två klasser i år sex. När vi fått tillåtelse 
från lärarna att genomföra enkätundersökningen delades blanketter ut för medgivande till 
undersökningen. Därefter genomfördes undersökningen i de två ovan nämnda klasserna, 
varvid en av oss studenter närvarande vid varsitt undersökningstillfälle. Innan undersökningen 
genomfördes instruerade vi eleverna om att vi inte svarar på frågor som rör geometriska 
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begrepp. Var frågeställningen oklar erbjöds eleverna hjälp med att förstå frågan. Under 
enkätundersökningen uppkom vissa frågor från eleverna. Flera elever visste inte vad begrepp 
som ”polygoner”, ”symmetri” och ”massa” innebär. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Bryman (2004) innebär reliabilitet i vilken grad en undersökning är pålitlig eller inte. 
Om ett mått har hög reliabilitet ska måttet vara så stabilt att det håller över tid. Det innebär att 
om undersökningen utförs två gånger med samma respondenter blir utfallet detsamma. Vi har 
använt enkät som instrument. Enligt Patel och Davidsson (1994) har vi liten möjlighet att i 
förväg kontrollera tillförlitligheten. För att lyckas med detta var vi mycket noga med att 
instruera enkäten för eleverna. Arbetet med att ställa upp enkäten så att den blir tydlig och lätt 
att tolka för våra informanter är mycket viktigt (Patel & Davidsson 1994). För att öka 
reliabiliteten på vår enkät provade vi den på vänner innan undersökningstillfället. Vi kunde då 
konstatera att enkäten utgjorde sitt syfte. När vi fick vår enkät besvarad kunde vi avgöra om 
vår enkät var reliabel eller inte, detta är något som Patel och Davidsson (1994) påtalar. Endast 
på några frågor hade elever utelämnat svar. Patel och Davidsson (1994) menar att om elever 
kryssar i flera svarsalternativ tyder det på dålig reliabilitet, vilket ingen av de elever som 
medverkade i vår undersökning gjorde. 
I vår undersökning anser vi att vi fått svar på det vi ville undersöka, och med detta menas 
enligt Patel och Davidsson (1994) att undersökningen har god validitet. Eftersom vi har gjort 
undersökningen på människor och om deras upplevelser och kunskap så är detta att betrakta 
som abstrakta fenomen, det vill säga inte lika konkreta som till exempel längd och vikt.  
Därför har vi försökt att säkerställa innehållsvaliditeten med att en låta en utomstående person 
som är väl insatt i problemområdet granska instrumentet.  
 

4.6 Forskningsetiska principer 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Patel och 
Davidsson (1994) tar upp i sin bok. Patel och Davidsson (1994) skriver att det är viktigt att 
man klargör för personerna som ska medverka i en undersökning vad deras bidrag kommer att 
användas till. Vi förklarade därför för eleverna syftet med undersökningen. Vi förklarade 
även för eleverna att enkäten är anonym. Patel och Davidsson (1994) skriver även att det är 
viktigt att de som ska medverka i undersökningen får veta om undersökningen är anonym 
eller inte. Är en enkät anonym kan man inte identifiera personen, enkäten saknar både namn 
och nummer. Allt detta ska personerna få veta innan de medverkar i undersökningen.  

Innan vi gjorde undersökningen skickade vi hem en blankett med förfrågan till elevernas 
målsmän för att få ett godkännande innan eleverna kunde medverka. Blanketten informerade 
om undersökningens syfte och anonymitet. På den mindre skolan deltog 11 elever i 
undersökningen. Av de återstående eleverna var en frånvarande och fem elever återlämnade 
inte blanketten med föräldrarnas medgivande. På den lite större skolan medverkade 16 elever 
i undersökningen. Fyra av de återstående eleverna fick inte förälderns medgivande att delta 
och de resterande fyra var frånvarande vid undersökningstillfället. 
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5 RESULTAT 

5.1 Resultat av enkätundersökning 
Resultatet av vår undersökning redovisas gemensamt för skolorna då syftet för vår studie inte 
är att jämföra de båda, utan att undersöka hur elever i årskurs 6 kopplar geometri till 
vardagliga situationer utanför skolan. 
Första frågan som eleverna besvarade på enkäten syftade till att få reda på om eleverna tycker 
att de förstår vad olika uppgifter som de arbetar med i matteboken betyder i ”verkligheten”, 
eller om de löser uppgifterna i alla fall. Lika många elever anger ”att det är olika” om de 
förstår kopplingen mellan uppgifterna som man arbetar med i boken och verkligheten, som de 
som ser ett samband mellan olika uppgifter i boken och verkligheten (Fig.1). Enbart 4 % av 
eleverna anger att de inte förstår vad uppgifterna i matteboken betyder i verkligheten. Dessa 
elever löser uppgifterna med hjälp av de metoder som de har lärt sig i skolan.  

 
 

Figur 1. Matteboken och verkligheten. Totalt 27 elever. 
 

Syftet med fråga 2.a.var att få fram om eleverna skulle tycka att det var roligare att arbeta 
med geometri om de förstod vad de skulle använda den till i sin vardag. Ungefär hälften av 
eleverna tycker att det kan bli roligare att arbeta med geometri om de förstår dess användning 
i vardagen (Fig.2). Närmare 50 % av eleverna har svarat kanske.  

 
Figur 2.Roligare med geometri om man vet vad man ska använda den till i vardagen.  Totalt 27 
elever. 
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På fråga 2.b. svarade eleverna på om de skulle anstränga sig mer för att försöka förstå 
geometri om de förstod vad de kunde använda den till i sin vardag. Nästan hälften av eleverna 
svarade ja och nästan lika många svarade kanske (Fig.3). Endast 7 % svarade nej på frågan.  

 
Figur 3. Om eleverna skulle anstränga sig mer för att förstå geometri om de insåg 

användningen i vardagen. Totalt 27 elever. 

 
Fråga 3 syftade till att få fram om eleverna har haft nytta av sina geometrikunskaper i sin 
vardag. Flertalet elever anger att de ibland har haft nytta av geometrikunskaper i vardagen 
(Fig.4). Enbart 15 % anger att de har haft nytta av geometrikunskaper i vardagen.  

 
Figur 4. Nytta av geometrikunskaper i vardag. Totalt 27 elever. 

Därefter angav dessa elever i vilka situationer de trodde att de kommer ha nytta av geometri. 
Svaren visar att eleverna anser att de tycker man har bäst nytta av geometri då man ska mäta 
och räkna ut area.  

Jag tror att jag skulle ha nytta av geometri på slöjden då man mäter och bygger och hemma när 
man ska bygga om någonting. 

Om man köper hus/tomt (räknas i kvadratmeter)köpa tapet o gräsmatta (cm2) 

När vi var på många husvisningar då hade jag mätit mitt framtida rum. 

T.ex. om jag vill veta hur stor är min tomt eller räkna ut hur många buskar behövs. 

 

På fråga 4 har mer än 60 % av eleverna svarat att de ibland kommer ha nytta av att kunna 
geometri i framtiden, medan enbart 37 % anger att den geometriska kunskapen kommer att 
användas ofta. (Fig.5)  
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                                             Figur 5. Geometri och framtiden. Totalt 27 elever. 
 
Fråga 5 syftade till att få fram hur ofta eleverna använder olika geometriska objekt och 
begrepp i vardagen. I vardagen använder eleverna ofta  punkter, linjer och cirklar (Fig.6). Det 
används sällan skala, polygoner, fyrhörningar, trianglar och sträckor. Gällande 
tredimensionella figurer (fråga 6) kan vi se att svaret ”sällan” dominerar (Fig.7). I liten 
utsträckning använder eleverna rätblock och koner. Vissa elever besvarade inte alla delar på 
frågan, detta gäller främst polygoner där 40 % ej angivit svar.  

 
Figur 6. Användning av geometriska objekt och begrepp. 27 elever besvarade varje delfråga. 

 
Figur 7. Användning av geometriska objekt. 27 elever besvarade varje delfråga. 

 
Fråga 7 undersökte om eleverna någon gång har skapat ett geometriskt objekt i sin vardag. 
Resultatet visar att enbart 42 % av eleverna har skapat ett geometriskt objekt.(fig.8) 
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Figur 8. Skapande av geometriska objekt. Totalt 27 elever. 

Dessutom har eleverna gett exempel på sammanhang där de i sin vardag skapade ett 
geometriskt objekt: 

På mattelektionen. T.ex. trianglar, cirklar, rektanglar .o.s.v. 

När jag var liten byggde jag pyramider och kvadrater av lego. 

T.ex. om jag ritar eller ska bygga nåt. 

Allt man skapar har med geometri något att göra, för att nästan allt är geometri. 

”spegelbild” Cirklar – när jag ritar huvuden och cylinder till pennor t.ex. eller ben ibland 
(ritning kroppen). 

Jag ritar ofta, där förekommer cirklar till huvuden och cylinder pennor. 

När jag skissar på hus. 

När man ska bygga en koja. 

Punkter, cirklar m.m. 

Jag älskar räkna matte så pappa brukar göra kluringar som jag löser, ibland blir det av 
geometriska figurer. 

Jag målar ofta. 

 

Fråga 8 syftade till att få fram vilka begrepp eleverna möter i sin vardag, och hur ofta. Svaret 
visar att de ofta använder begreppet längd och sällan begreppet massa (Fig.9). Vinklar och 
volym möter eleverna sällan, medan omkrets förekommer ibland. Begreppen massa, volym 
och vinklar hade flera elever inte svarat på. 

 

 
  Figur 9. Användning av geometriska begrepp. 27 elever besvarade varje delfråga. 

 

Fråga 9 var en öppen fråga i vilken eleverna kunde beskriva en situation, utanför skolan, där 
de hade nytta av sina kunskaper i geometri. 59 % av eleverna svarade på frågan. Eleverna 
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kopplar geometrins nytta utanför skolan till byggnation, längd, area, omkrets och 
identifikation av geometriska objekt i omgivningen. 

Om man ska bygga någonting eller beskriva hur stort någonting är. 

Om jag köper saker i pris på ex. m2. 

                    När jag vill veta hur stort något är bl.a. omkrets area. 

Om någon säger t.ex. ”ta den rektangulära väskan” och så vet man inte vad en                       
 rektangel är då blir det lite svårt. 

När jag cyklar och vet hur långt det är. 

 

Sista frågan, fråga 10, syftade till att få veta hur eleverna arbetar med geometri. Resultaten 
visar att den dominanta formen är användningen av lärobok och individuellt arbete (Fig.10).  
Det var främst laborativt material och stenciler som eleverna inte använde sig av. 

 

 
    Figur 10. Arbetssätt i geometri. 27 elever besvarade varje svarsalternativ. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Arbetet med undersökningen och framställningen av frågorna har varit lärorik. Det har väckt 
många tankar och funderingar om geometri i vardagen. Resultatet har gett oss lärorika insikter 
om barns kunskaper och inställning till geometri. En fördel med vår undersökning är att den 
är gjord i två olika skolor, där en av skolorna är en liten landsortsskola och den andra är en 
större skola i en stad. Till studiens nackdel var att bortfallet bland eleverna var relativt stort. 
Hade fler elever medverkat kunde resultatet ha påverkats.  

Under arbetet med studien har vi reflekterat över om utformningen av våra frågor kunde varit 
annorlunda. Svarsalternativen kunde på vissa frågor ha varit mer precisa. Vissa svarsalternativ 
innehar ”ibland” och ”kanske”, vilket vi anser försvårar vår tolkning av resultatet. ”Ibland” 
kan vi bara tolka som ett ”ja”, eftersom om en elev svarat att man ibland kommer att ha nytta 
av sina geometrikunskaper, har svarat ”ja” på frågan . Vi anser av denna anledning att 
svarsalternativet ”ibland” är överflödigt. 

6.2 Resultatdiskussion 
Majoriteten av eleverna angav att de tyckte det skulle vara roligare att arbeta med geometri 
om de förstod vad de skulle använda den till i sin vardag. Ingen av eleverna svarade ”nej” på 
frågan. Resterande andelen av informanterna svarade ”kanske”, och detta kan tolkas som att 
eleven inte förstod frågan. Trots detta är det mer än hälften av eleverna som svarat ja och har 
förståelse för vad de ska använda geometri till i vardagen. Resultatet bekräftas av det 
Emanuelsson m.fl. (2005) menar är viktigt, att skolan utgår från barnens erfarenheter i 
vardagen för att uppnå en djupare förståelse. Malmer (1990) betonar nödvändigheten av att 
utgå från elevernas erfarenheter för att behärska matematiken i vardagslivet. Anderberg 
(2009) säger att det viktigaste i geometriundervisningen är att ha verkligheten som 
utgångspunkt och förankra den i egna upplevelser. Skolverkets rapport – Lusten att lära 
(2003), lägger stor vikt vid elevers motivation. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen måste uppgifterna vara relevanta och begripliga, något som eleverna enligt 
rapporten saknar. Förståelsen och lusten att lära matematik hänger samman. Svaret på frågan 
gör att vi tydligt kan se att resultatet från vår studie bekräftar forskningen. 

Resultatet av studien kan betyda att eleverna inte förstår begreppet polygon. Jämför vi 
resultatet med hur ofta eleverna anser sig använda fyrhörningar och trianglar i sin vardag, 
visar detta att eleverna inte förstår att både trianglar och fyrhörningar är polygoner. Vår studie 
bekräftar Löving och Kilborns (2010) undersökning där det endast var 27 % av eleverna som 
kunde bestämma vilka sidor som är parallella i en parallelltrapets. Undersökningen visar att 
73 % inte visste vad en parallelltrapets är. Med anledning av resultatet av de angivna svaren 
kan konstateras att eleverna inte når upp till det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket 2011) 
där man anger att eleven ska bli medveten om grundläggande geometriska objekt, till exempel 
polygoner, klot, koner, cylindrar, rätblock och pyramider, därtill deras inbördes förhållanden. 
På van Hiele nivå 1 igenkänning, ska eleverna kunna känna igen ett geometriskt objekt som 
en helhet, och känna till vissa termer utan hänsyn till figurens delar (Hedrén 1998). Det 
innebär att en elev på nivå 1 inte är medveten om några egenskaper hos ett geometriskt objekt 
men kan känna igen en bild av det. Eleverna i vår undersökning når inte upp till van Hiele 
nivå 1 när de exempelvis inte känner igen en polygon. Ett annat intressant resultat på samma 
fråga i enkäten behandlar begreppet sträcka. Drygt hälften av eleverna anser att de sällan 
använder begreppet sträcka och flera av eleverna svarade inte på frågan. Det innebär att 
endast en tredjedel av eleverna svarade att de ofta möter begreppet sträcka i sin vardag. Svaret 



19 

på frågan torde innebära att majoriteten av barnen inte har utvecklat en förståelse för 
begreppet sträcka då begreppet ofta är förekommande i vår vardag. Eleverna förflyttar sig till 
exempel dagligen sträckor mellan olika punkter utan att ställa sig frågan om vilket avståndet 
är. 
 Av studien framkom att den dominerande arbetsformen är individuellt arbete och några få 
elever svarade att de brukar arbeta laborativt. Detta tyder på att undervisningen i låg grad 
bedrivs på van Hiele nivå 2 som innebär att eleven kan analysera olika figurers egenskaper 
genom att visa, mäta, rita och använda geobräde (Hedrén 1992). Enligt van Hiele ska eleven 
kunna behärska detta för att nå begreppsutveckling.  

Vi kan även utifrån resultatet på samma fråga där 81 % av eleverna svarat att de arbetar med 
läroboken, konstatera att undervisningen domineras av arbete i läroboken. Malmer (1990) 
ställer sig kritisk till de uppgifter som oftast förekommer i dagens läroböcker och menar att 
uppgifterna i alltför stor omfattning saknar verklighetsanknytning. Hon menar att uppgifterna 
skiljer sig från verkligheten som ofta är svårtolkad och komplicerad till skillnad mot 
uppgifterna som många gånger är konstruerade utifrån en viss struktur med tillhörande facit. 
Den läroboksstyrda undervisningen kan ha påverkat vårt resultat. Malmers (1990) teori om att 
lärobokens uppgifter ofta saknar verklighetsanknytning bekräftas då eleverna i vår studie 
visar en brist på att se geometrins nytta i vardagen. Resultatet på den här frågan stämmer väl 
överens med de erfarenheter vi har från vår verksamhetsförlagda utbildning och egen skoltid, 
där läroböckerna har varit dominerande. 

6.3 Avslutande reflektion 
Resultat av vår studie visar på elevers bristande förmåga att se kopplingar mellan geometri 
och vardagen. Genom detta har vi fått svar på vår frågeställning där vi ville veta i vilka 
matematiska uttryckssätt, inom geometri, kopplar elever till andra kontexter än skolan. 

Vi kan ana att i många fall är eleverna inte medvetna om användningen av geometrin i 
vardagen. Eleven kanske inte reflekterar över geometrins närvaro när han/hon bakar en 
sockerkaka eller bygger en koja i skogen. I Emanuelsson m.fl. (2009) skriver Uhlin: 

 När nybörjarna kommer till skolan är de egentligen långt ifrån nybörjare i 
geometri. Redan under embryonaltiden är vår kropp inställd i det 
tredimensionella rummet och när barnet i ettårsåldern reser sig och börjar gå 
är detta en djupgående geometrisk erövring.  

Uhlin i Geometri och statistik, s 58. 

En elev berättade en gång att han och hans morfar skulle bygga ett växthus. När grunden 
skulle sättas ut frågade pojken: - Hur vet vi att hörnet är en rät vinkel? Pojkens morfar 
svarade: - Det är inget svårt. Man mäter 60 centimeter från hörnet på ena sidan och 80 
centimeter från hörnet på den andra sidan, och när det är 100 centimeter mellan mätpunkterna 
då är hörnet i vinkel. Då frågar pojken: - Hur vet du det? Morfadern svarade då: - Det vet jag 
inte, men så är det. 

Morfadern och hans barnbarn använder med framgång Pythagoras sats utan att reflektera över 
det. Människor upplever och erfar geometri ständigt i sin omvärld. Exemplet ovan visar på att 
vi lär oss geometriska formler för nytta i vardagen utan att reflektera över de matematiska 
termerna. I detta fall räknar morfar ut hypotenusans längd i en rätvinklig triangel med hjälp av 
Pythagoras sats utan kunskap om bevis för dess likgiltighet. Detta kan givetvis ha betydelse 
för vårt resultat. 

Resultat från Skolverkets (2011) ämnesprov, TIMSS (2007) och Löving och Kilborns (2010) 
undersökningar visar att elevers kunskaper i geometri inte lever upp till kursplanens 
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(Skolverket 2011) krav. Vi anser precis som Malmer (1990) att skolan behöver bli bättre på 
att vardagsanknyta undervisningen i geometri för att förbättra elevernas resultat.  
Vi tycker det skulle vara av intresse att göra en ny studie med fokus på lärare och 
undervisning, för att få reda på hur lärare faktiskt undervisar i geometri utifrån van Hieles 
teori om barns begreppsutveckling. Vi är övertygade om att det har stor betydelse för 
elevernas intresse och förståelse.   
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tack! 
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Vi vill först och främst tacka vår handledare Constanta Olteanu för en fantastisk vägledning i 
arbetet. Ditt arbete, engagemang och tålamod har ingjutit en trygghet under arbetet med 
uppsatsen. Ett stort tack vill vi också rikta till våra nära och kära som har utstått ensamheten 
under många soliga vårdagar 
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BILAGA 1 
Besvara följande frågor. Det är viktigt att du tänker över dina svar noga. Besvara frågan genom att 
kryssa i den ruta som stämmer bäst. 

 

1. Tycker du att när du arbetar med uppgifter i matteboken förstår vad det betyder i 
”verkligheten”, eller löser du uppgifterna i alla fall? 

 

Jag förstår oftast inte vad det betyder i verkligheten, men jag försöker lösa uppgifterna ändå med 
hjälp av de metoder vi lärt oss. 

 

Det är olika. 

 

Jag brukar förstå uppgifterna i matteboken och ser ofta ett samband mellan uppgifter i boken och 
”verkligheten”. 

 

 

2. A. Tror du att du skulle tycka att det var roligare att arbeta med geometri om du förstod vad 
du skulle använda den till i den egen vardag? 

 

Ja 

  

Nej 

 

kanske 
 

B. Skulle du anstränga dig mer då för att försöka förstå geometri? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Kanske 

 

 

3. A. Tycker du att du har haft nytta av dina geometrikunskaper i din vardag? 
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Ja, ofta! 

 

Ibland 

 

Inte vad jag kan minnas  

 

B. Om du svarade ja på fråga 3: 

 

 Skriv vad du tror att du kommer ha nytta av inom geometri. 

 

 

 

 

 

4. Tror du att du kommer att ha nytta av att kunna geometri i 
framtiden? 

Ja, ofta! 

Ibland 

Jag tror inte det 

 

5. Hur ofta använder du i din vardag: 

        

                                             Sällan ofta 

                

Punkter 

Linjer  

Sträckor 

Polygoner 

Fyrhörningar 

Trianglar 

Cirklar 

Skala 

symmetri                  

  

6. Hur ofta använder du i din vardag: 

                                              Sällan ofta 
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Klot 

Koner 

Cylindrar 

Rätblock 

Pyramider 

 

 

             

7. A. Har du någon gång i din vardag skapat ett geometriskt objekt?    

 

Ja  nej  

                                                     

 

B. Om du svarat ja på fråga 7: 

 Kan du ge exempel på i vilket sammanhang du i din vardag skapade ett geometriskt objekt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vilka av följande begrepp möter du i din vardag, och hur ofta? 

                                     

  Sällan ofta 

               

Vinklar 

Omkrets 

Area 

Längd 

Massa 

Volym  

Tid 
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9.  

Beskriv en situation, utanför skolan, där du kan ha nytta av dina kunskaper i geometri. 

 

 

 

 

 

10. Hur brukar du arbeta med geometri? 

 

Lärobok 

Laborativt material 

Stenciler 

Genomgångar 

Diskussioner 

Grupparbete 

Individuellt arbete 

 

    Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 
Hej. 
Vi är två studenter som går på lärarutbildningen i Kalmar. Vi skriver nu vårt 
examensarbete och önskar därför göra en enkätundersökning tillsammans med era 
barn. Undersökningens syfte är att få reda på i vilken utsträckning barn i årskurs 6 
upplever geometri i vardagen. Enkäten är anonym och det är bara vi studenter som 
kommer att ta del av svaren och de kommer efter genomförd analys att förstöras. 
Vi hoppas att Ni vill låta ert barn hjälpa oss! Undrar ni över något så kan ni höra av 
er till Anna-Karin på aw22gb@student.lnu.se eller till Tord på tj22ff@student.lnu.se 
Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Wiberg och Tord Johansson 
 

Barnets namn 
 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen:   
Jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen: 

 
 

Vårdnadshavares underskrift 

 
 


