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Abstract 
 

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på elevers kunskaper om de geometriska 
begreppen dm3 och m2 samt hur lärarna undervisar i dessa avsnitt. Detta har vi tagit fram 
genom att först göra en litteraturstudie följt av intervjuer.  
Av litteraturen fick vi fram att laborativt arbete och materiel är essentiella delar i 
geometriundervisningen och har så varit under hela skolans historia. Det gäller att använda 
materielen på rätt sätt för att få ett bra resultat. 
Resultatdelen, med intervjuer, visade att elevernas kunskaper gällande begreppen är vaga 
och ofullständiga. Deras resultat var sämre än vad vi trodde med undantag för de starka 
eleverna. Lärarna ger underbetyg till sin egen undervisning när de misstänker att eleverna 
har en dålig uppfattning om begreppen. Lärarna uppvisar varierande grad av laborativt 
arbete som till största delen är tillfredsställande och de ställer sig till största delen positivt till 
att arbeta laborativt.  
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Bakgrund 
Många är de som anser att matematiken är den allra äldsta vetenskapen eftersom den 
alltid har haft och fortfarande innehar en central roll i människans liv. Matematiken 
uppkom genom behovet av att kunna sköta jordbruket inom en region eller ett område. 
Det var även viktigt att kunna dela upp den brukbara åkermarken som fanns tillgänglig. 
I och med detta var geometrin född.  

När man i skolan undervisar i geometri brukar man även föra in mätningar och 
därmed även enhetssystemet, i begreppet geometri.1   
 
Med utgångspunkt från detta har vi, två studenter som läser matematik och 
naturorienterande ämnen för år 1-7 på lärarutbildningen vid Linköpings universitet, valt 
att skriva vårt examensarbete, om 10 poäng, inom området geometri. Vårt mål har varit 
att skapa ett arbete som vi kan komma att ha användning för i vår kommande 
yrkesprofession. Vi har alltid tyckt att det är viktigt att eleverna inte bara kan räkna utan 
också kan uttrycka och förstå matematik.  
 
 
Syfte 
Vårt mål är att ta reda på vad elever i år sex har för uppfattning gällande de geometriska 
begreppen dm3 och m2. Kan eleverna åskådliggöra begreppen på ett eller flera sätt eller 
inte alls? Vi vill också se om resultaten skiljer sig åt, gällande begreppsuppfattningen 
mellan matematikstarka och matematiksvaga elever? Kan man se att de elever som 
anses vara duktiga i matematik även är duktiga på att komma fram till konkreta 
modeller? Detta vill vi ställa mot lärarnas geometriundervisning. 
 
 
Problemformulering 
• Hur uppfattar 22 elever i år sex begreppen dm3 och m2? 
• Kan man se skillnader mellan matematiksvaga och matematikstarka elever? 
• Hur bedriver 5 lärare sin geometriundervisning? 
 
 

                                                 
1 Unenge, J., Sandahl, A & Wyndhamn, J. (1998) 
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Metod 
Vi har gjort en litteraturstudie där vi har läst in oss på områden som ligger i närheten av 
och behandlar det område vi intresserat oss för. Vi har läst flertalet böcker på området 
men också sökt information via Internet. För att få en teoretisk bakgrund till våra 
resultatstudier har vi studerat läroplaner.  
 
Vi har genomfört intervjuer med 22 elever i år sex och deras matematiklärare, 
sammanlagt 5 lärare. Den första skolan, skola A, är en 6-9 skola med ca 350 elever. 
Skolan är belägen i ett mindre samhälle i Götaland. Läraren blev muntligt tillfrågad om 
intervju vid ett möte. Efter det tillfrågade läraren berörda kollegor om deras medverkan.  

Skola B är en F-9 skola med ca 250 elever och är belägen i ett samhälle i 
Götaland. Vi tog kontakt med matematikläraren på skolan genom att ringa till personen 
i fråga, som vi kände sedan tidigare.  

Intervjuerna (intervjufrågor, se bilaga 1) med eleverna genomfördes muntligt och 
vi satt i ett avskilt rum. Eleverna intervjuades en i taget. Lärarna på skola A intervjuades 
i respektive klassrum. Läraren på skola B intervjuades på sitt arbetsrum. Den ena av oss 
intervjuade medan den andra antecknade vad som sades. Vid behov ställdes följdfrågor 
för att klargöra vad den intervjuade ville komma fram till. För att få en mer förståelig 
text har vi valt att inte återge ord för ord vad eleverna och lärarna sade. 

Vår ursprungliga tanke var att endast fråga eleverna om 1 dm3och 1 m2. Det 
visade sig snart att de flesta av eleverna inte visste vad 1 dm3 var och för att få ett 
bredare underlag för resultatstudien frågade vi även om den vanligare benämningen 
1 liter. 
 
Både skola A och B använde sig av matematikboken Mattestegen. 2 Därför valde vi att 
göra en närmare granskning av denna bok för att se hur den är upplagd och hur 
geometriavsnittet är uppbyggt.  

                                                 
2 Rosenlund, K. (1995) 
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Litteraturgenomgång 

Undervisning i matematik 
Detta citat är hämtat ur Statens skolverks författningssamling och behandlar 
uppbyggnad och karaktär av ämnet matematik. 
 

”Matematik, som är en av våra äldsta vetenskaper, 
studerar begreppen med väldefinierade egenskaper. Den 
utgår från begreppen tal och rum och har i stor 
utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. All 
matematik innehåller någon form av abstraktion. Likheter 
mellan olika företeelser observeras och dessa beskrivs 
med matematiska objekt. Redan ett naturligt tal är en 
sådan abstraktion. Tillämpningar av matematik i 
vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger 
formuleringar av problem i matematiska modeller vilka 
studeras med matematiska metoder. Resultatens värde 
beror på hur väl modellen beskriver problemet.” 

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion 
och en kreativ och undersökande aktivitet som omfattar 
skapande, utforskande verksamhet och intuition. 
Undervisningen i matematik ska ge eleverna en möjlighet 
att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och 
relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 
förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.  

Matematik har nära samband med undervisningen i 
andra ämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från 
omvärlden, som ger dem underlag för att utvidga sitt 
matematiska vetande. Begrepp och metoder hämtade från 
matematik behövs för att nå mål i andra ämnen. 
Undervisningen i matematik skall främja elevernas 
allsidiga utveckling och särskild uppmärksamhet skall ges 
elever som kan behöva särskilt stöd och längre tid för att 
upptäcka och lära viktiga begrepp, metoder och 
samband.” 3 

 
 

Historisk genomgång 
 
”Historien har lärt oss att vi inget lärt oss av historien.” 

G. W. Friedrich Hegel4 
 
 

Vardagskunskaper 

Det finns de som anser att matematiken i skolan bör bli mer knuten till våra 
vardagskunskaper. Vad som menas med vardagskunskaper råder det dock skilda åsikter 
om. Det finns två dominerade inriktningar inom området. Den ena inriktningen är den 

                                                 
3 Statens skolverks författningssamling (1998:4) s. 16 
4 i Pedagogisk Uppslagsbok (1996) s. 245 
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som ser vardagskunskaper som erfarenhetsanknutna. Genom erfarenheter i livet har 
individen skaffat sig kunskaper som omformats till vardagskunskap. Därmed besitter 
barn och vuxna olika kunskaper eftersom de har olika erfarenheter. Den andra 
inriktningen knyter an till vardagskunskaper, som att de är kunskaper vilka man behöver 
i vardagen, det vill säga sådant som man kan antas ha nytta av i vardagen. 5  
 
Likväl är inte tanken om att anknyta matematiken i skolan till vardagskunskaper någon 
ny tanke. Kring sekelskiftet fördes en debatt, både internationellt, i t.ex. länder som 
USA och England, och nationellt, om hur man skulle kunna göra 
matematikundervisningen mer konkret och meningsfull för eleverna. Åskådlighet var ett 
nyckelord som användes och med det menades att man skulle ta till vara på de 
kunskaper eleverna redan hade, samt utgå från deras intressen och behov. Elevernas 
behov liknar dock inte de behov som vuxna har. Därför leder inte vardagsexempel, som 
att gå till banken eller posten, automatiskt till en ökad förståelse hos eleverna. Miljöerna 
är vardagliga men bara för den vuxne, eleven har inte samma relation till omgivningen. 
Eleverna kan inte relatera situationerna till sin vardag då de inte känner igen sig. 
Uppgifterna blir därmed fortfarande för abstrakta för dem. Om man konkretiserar 
banken eller posten i klassrummet eller om exemplen hämtas från sådana miljöer som är 
kända för eleverna kan en god inlärningssituation uppstå och de får användning av 
kunskaperna senare i livet.6 

Att göra matematiken meningsfull genom att placera den i ett sammanhang där 
den åskådliggörs behöver inte betyda att kunskapen överbetonas. Enligt Young7 är detta 
ett typiskt vuxentänkande. För att elevens intresse och lust att lära ska väckas måste 
aktiviteten knytas till något som eleven har en omedelbar relation till. 
 
Trots alla fördelar med vardagsanknuten matematikundervisning som lyftes fram i 
debatten hade denna form av matematik svårt att slå igenom. Den försöksverksamhet 
som förekom på vissa platser i Storbritannien visade att eleverna tyckte att denna form 
av undervisning var rolig, de lärde sig lättare, samarbetade mer och att deras fantasi 
stimulerades. De nackdelar som lärarna nämnde var att det tog längre tid än traditionell 
undervisning och att det var svårare att utvärdera kunskaperna.8 
 
Under 30-talet gjordes undersökningar som underströk att eleverna hade lättare att 
förstå sådana uppgifter som var vardagsanknutna. Undersökningarna genomfördes av 
Brownell och Stretch. De gav eleverna i en femteklass två identiska uppgifter, den ena 
uppgiften var satt i ett sammanhang som var känt för eleven medan den andra uppgiften 
inte var det. Resultatet av undersökningen visade att eleverna presterade bättre på den 
uppgift, som var anknuten till ett för dem känt sammanhang. 9  
 
Kritikerna mot införandet av vardagskunskaper i matematiken menade att eleverna inte 
hade någon matematisk kunskap att föra med sig in i undervisningen. De såg inte 
situationerna eller händelserna ur vardagen som något som har matematisk anknytning. 
På så sätt begränsades elevens möjligheter att se matematiken i den 
tillämpningssituation som visades. Som en följd av detta ansåg man på 1950- och 
1960-talet att man skulle utgå från enkla till sammansatta abstraktioner. Denna 

                                                 
5 Wistedt, I. (1990) 
6 IBID 
7 i Wistedt, I. (1990) 
8 Wistedt, I. (1990) 
9 i Wistedt, I. (1990) 
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pedagogik nådde sin höjdpunkt i och med programmerad undervisning. 10  
 

”…i vilken den lärande leddes genom ett visst pensum i 
små steg där vart och ett av dessa uttryckte delar av det 
inlärningsmål som eftersträvades”11. 

 
Enligt den svenska pedagogen Gudrun Malmer12 är det många lärare som försöker ge 
den vardagsanknutna matematiken plats i undervisningen. Dock vänder hon sig mot att 
de läroböcker som finns ofta är förenklade och innehåller ett facit. ”Verkligheten ser 
annorlunda ut. Den är oftast både komplicerad och svårtolkad.”13 
 
Den brasilianske matematikern D’Ambrosio har introducerat ett nytt begrepp inom 
matematiken – etnomatematik. Där påpekar han skillnaden mellan skolmatematik och 
den matematik som används i vardagen. Han poängterar vikten av att skolmatematiken 
måste bli mer vardagsanknuten. 14 Den svenska matematikpedagogen Bergsten menar att 
i dagens samhälle sammanfaller skolmatematiken med vardagsmatematiken främst i de 
lägre årskurserna för att sedan avta ju högre upp i årskurserna eleverna kommer.15  

Arbetet skall mer inriktas mot att ta hjälp av det som finns runt omkring och 
sådant som eleverna träffar på i vardagen. Matematiken skall göras meningsfull och 
lärorik.16  
 
Vikten av att undervisningen ska utgå från elevens vardagliga erfarenheter och att 
försöka åstadkomma växling mellan teori och praktik betonas starkt i dagsläget.17 

Kilpatrick, amerikansk matematiker och reformpedagog18, vill dock skapa en 
syntes mellan praktik och teori så att det inte sker en växelverkan utan en integrering 
mellan de båda.19 Detta går hand i hand med den ryske språkpsykologen Vygotskys 20 
tankar om att det moment som är mest betydelsefullt ifråga om den intellektuella 
utvecklingen är när praktisk aktivitet och problemlösning växelverkar.21 

 
“The great problem of mathematics education  
is the gap between use and aim; 
in no other field of instruction is the distance 
between useless aim and aimless use so great.” 

Hans Freudenthal22 
 
 

                                                 
10 Wistedt, I (1990) 
11 Pedagogisk uppslagsbok (1996) s. 668 
12 Malmer, G. (1990) 
13 Malmer, G. (1990) s. 46 
14 Unenge, J., Sandahl, A & Wyndhamn, J. (1998) 
15 Bergsten, C. (1990) 
16 Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1999) 
17 IBID 
18 Pedagogisk uppslagsbok (1996) 
19Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1999) 
20 Pedagogisk uppslagsbok (1996) 
21Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1999) 
22 i Malmer, G. (1990) s.47 
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Läroplaner 

Undervisningsplan, 1955 
Mål för matematik enligt undervisningsplanen för rikets folkskolor från 1955: 

 
”Undervisningen i matematik har till uppgift att giva 
kunskap och färdighet i räkning samt någon förtrogenhet 
med geometrins enklaste begrepp och metoder. Säkerhet 
och snabbhet i såväl huvudräkning som skriftlig räkning 
skall eftersträvas.  
Undervisningen skall så bedrivas, att eleverna vänjes vid 
den tankereda, noggrannhet och målmedvetenhet som 
ämnet kräver.” 23 
 

Den grundläggande principen för all undervisning, på skolans alla stadier, ska vara 
åskådlighet. Dock har den en mycket mer betydande roll vid undervisning i de lägre 
årskurserna än den har längre upp i åldrarna. Enligt undervisningsplanen ska man 
försöka göra undervisningen åskådlig i den mån det är möjligt. När man startar ett nytt 
arbetsområde bör man i början använda sig av många enkla exempel. Efter hand som 
elevernas kunskaper ökar ska uppgifternas svårighetsgrad ökas mycket långsamt.  

De uppgifter som man tillämpar i undervisningen ska hämtas från områden som 
är kända för eleven. Områden som nämns som grundläggande för kunskaps-
inhämtningen är kopplade till hemmet och skolan, arbete- och affärslivet men även från 
andra kunskapsområden som man berör i skolan. Uppgifterna ur vardagen bör vara av 
sådan art att de på ett naturligt sätt införlivas i undervisningen. Som lärare ska man 
tänka på att undvika uppgifter som kan vara tillgjorda och komplicerade.24 

 
”I stor utsträckning bör sådana uppgifter medtas, som kan 
äga betydelse för arbetet i hemmet och som är ägnade att 
fästa lärjungarnas uppmärksamhet på vikten av 
sparsamhet och god hushållning.”25 

 
Lgr62 
En undervisning som går från det konkreta till det abstrakta är något som förespråkas i 
Lgr62. Eleverna behöver en undervisning med mening och sammanhang och detta sker 
genom att det konkreta i undervisningen knyts till verkligheten. Undervisningen ska 
också knytas till sådana upplevelser eleven redan haft och föremål som de redan känner 
till. Innehållet i undervisningen bör vara av sådan art att det intresserar eleven och gör 
denne till en del av arbetet och inte bara en passiv åskådare. Konkretion är något som 
alla elever, på alla stadier, är i behov av. Eleven ska ledas in ett abstrakt tänkande men 
fortfarande ska konkreta exempel finnas till hands för att underlätta för eleven att 
förstå.26  

                                                 
23 Kungl. Skolöverstyrelsen (1955) s. 123 
24 Kungl. Skolöverstyrelsen (1955) 
25 Kungl. Skolöverstyrelsen (1955) s. 126 
26 Kungl. Skolöverstyrelsen (1967) 
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Följande mål finns i Lgr62 angående matematikundervisningen. 
 
”Genom undervisningen i matematik skall elevernas 
förmåga att handskas med kvantitativa begrepp utvecklas. 
Undervisningen har till uppgift att ge kunskap och 
färdighet i elementär aritmetik och algebra samt 
förtrogenhet med geometrins elementära begrepp och 
metoder. På grundval av en klar insikt bör eleverna 
förvärva säkerhet i att genom såväl huvudräkning som 
ändamålsenliga skriftliga tillvägagångssätt lösa olika slag 
av matematiska uppgifter, i första hand av praktisk 
natur.”27 

 
Under elevens första skolår bör matematikundervisningen bygga på en åskådlig 
framställning. Detta för att eleven inte ska ledas direkt in i det teoretiska tänkandet. 
Eleven måste ha en verklig förståelse som grund att stå på innan teoretiseringen av 
matematiken kan ta sin början. 28  
 
Lgr69 
I den läroplan som kom 1969 satte man eleven i centrum. Målen i matematik i detta 
styrdokument säger att: 
 

”Undervisningen i matematik skall utgå ifrån elevernas 
erfarenheter och föreställningar och grundas på 
förståelse. Den skall efter hand ge förtrogenhet med några 
väsentliga begrepp och tillvägagångssätt inom aritmetik, 
geometri, algebra och beskrivande statistik samt 
kännedom om funktions- och sannolikhetsbegreppen. 
Undervisningen skall vidare uppöva färdighet i numerisk 
räkning, även med tekniska hjälpmedel, och ge en inblick i 
hur matematik används i olika sammanhang.”29 

 
Undervisningen ska, liksom i Lgr62, utgå från det konkreta till det abstrakta. Den 
konkreta undervisningen ska sammankopplas till verkligheten och på så sätt tillmötesgå 
de behov eleven har av att det finns mening och sammanhang i undervisningen. Ju fler 
konkreta situationer som man kan anknyta stoffet till och ju bättre förståelse eleverna 
har kring tidigare inlärda begrepp, desto lättare sker den nya begreppsbildningen. 
Vikten av verklighetsanknuten undervisning är något som gäller för alla stadier. Allt 
eftersom eleverna övar sig i att tänka abstrakt och mer och mer övergår till detta sätt 
finns ändå behov av konkreta exempel kvar. Eleven måste ofta få använda sig av 
konkreta tankemodeller för att kunna klargöra det abstrakta tänkesättet. Utvecklingen 
från de konkreta arbetsmaterielen och det vardagliga språket mot det abstrakta 
tänkandet, där användandet av symboler och matematisk terminologi är det givna 
språket, får inte gå för fort. Eleven måste vara trygg i grunderna för att det abstrakta ska 
förstås.30 

                                                 
27 Kungl. Skolöverstyrelsen (1967) s. 164 
28 Kungl. Skolöverstyrelsen (1967) 
29 Kungl. Skolöverstyrelsen (1973) s. 137 
30 Kungl. Skolöverstyrelsen (1973) 
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När läraren för eleven ska förklara nya begrepp måste dessa sättas in i ett sammanhang 
som knyter an till sådana upplevelser och föremål som eleven känner sedan tidigare. 
När man startar ett nytt arbetsområde bör man börja med enkla och tidsmässigt 
begränsade övningar. Ju större kunskap eleverna får inom området desto mer 
omfattande bör övningar bli. Läraren ska även tänka på att undervisningen ska vända sig 
till elevens alla sinnen som denne kan behöva för att förstå.31  

Liksom i Lgr62 är en av grundtankarna i Lgr69 att: 
 
”…undervisningen bör samlas kring stoff, som intresserar 
eleven och som gör, att han går upp i arbetet och inte blir 
en passiv åhörare och åskådare.”32  

 
Lgr80 
I början av 1980-talet kom nästa läroplan, Lgr80. Utgångspunkt för undervisningen bör 
vara elevernas verklighetsbild och läraren ska bygga vidare på elevernas nyfikenhet, låta 
dem ställa egna frågor och söka egna svar. Man framhävde kopplingen mellan vardagen 
och undervisningen. Man ville även att man i undervisningen skulle ”ägna stort 
utrymme åt att mäta med olika enheter och med olika instrument och samarbeta med 
undervisningen i andra ämnen, främst hemkunskap, slöjd och naturorienterande 
ämnen. 33  

Matematiska mål i Lgr80: 
 
”Undervisningen i matematik skall vara så konkret, att 
varje elev kan förankra begreppen och förstå 
användningen i praktiska situationer. Den ska vara 
tillrättalagd så, att eleverna upptäcker behovet av att 
kunna använda matematiken och för att känna 
tillfredsställelse av att kunna tillämpa inlärda färdigheter. 
Matematikundervisningen skall ta tillvara elevernas 
nyfikenhet och fantasi samt utveckla deras logiska 
tänkande. Matematiken blir då ett verktyg för att förstå 
verkligheten och en källa till nytta och glädje.”34  

 
Läraren ska leda eleverna genom arbetet och se till så att iakttagelser, teori och 
tillämpning varieras på ett sätt att få ett värdefullt arbetssätt. Undervisningen ska 
individualiseras efter de behov eleven har. Eleven ska inte starta på ett nytt moment 
utan att ha tillräcklig grund från tidigare moment.35 

 
”Det är välkänt att olika moment i 
matematikundervisningen bygger på varandra. Därför är 
det nödvändigt att man genom en diagnostisk 
undervisning gör klart för sig, att eleven har nödvändiga 
förkunskaper då man försöker bygga vidare.”36 

                                                 
31 Kungl. Skolöverstyrelsen (1973) 
32 Kungl. Skolöverstyrelsen (1973) s. 60 
33 Skolöverstyrelsen (1980) 
34 Skolöverstyrelsen (1980) s. 99 
35 Skolöverstyrelsen (1980) 
36 Skolöverstyrelsen (1982) s. 10 
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Lpo94 
Debatten i början av 1990-talet handlade om att knyta matematikundervisningen till 
elevernas närmiljöer. I denna debatt hävdades att matematik bäst lärs in via tillämpning. 
”Om eleverna får möta matematiken i kända situationer får de bättre möjligheter att 
använda sitt praktiska förnuft och utveckla användbara kunskaper.”37 I och med Lpo94 
stärktes tillämpningstänkandet genom de mål som eleverna ska uppnå i grundskolan. 38  
Bland annat står det att: 
 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 
grundskola behärskar grundläggande matematiskt 
tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet”.39  

 
Utdrag ur Skolverkets mål i matematik som eleverna ska ha uppnått i slutet av femte 
skolåret: 
 

”Eleven skall  
• ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper och 

färdigheter i matematik som behövs för att kunna 
hantera situationer och lösa konkreta problem i 
elevens närmiljö,” 40 

 
Utdrag ur Kursplan i matematik under mål att sträva mot: 

 
”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter 
att eleven 
• inser värdet av och kan använda matematikens språk, 

symboler och uttrycksformer, 
• förstår och kan använda logiska resonemang, dra 

slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 
förklara och argumentera för sitt tänkande,” 41 

 
 
Sammanfattning av styrdokument: 
Samtliga styrdokument eftersträvar en konkret och vardagsanknuten undervisning. De 
flesta styrdokumenten understryker vikten av ett laborativt arbetssätt i alla skolans 
årskurser. Det framhålls i alla styrdokument utom Lpo94 att undervisningens 
svårighetsgrad stegvis ska öka. Lpo94 har ett mer konstruktivistiskt sätt att se på 
undervisningen. Den ska också utgå från elevernas nyfikenhet och erfarenhet enligt 
styrdokumenten. 
 

                                                 
37 Wistedt, I. m.fl. (1992) s. 6 
38 Wistedt, I. m.fl. (1992) 
39 Skolverket (1994) kap 2.2 
40 Statens skolverks författningssamling (1998:4) s 17 
41 Statens skolverks författningssamling (1998:4) s 15 
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Geometri 
Ordet geometri kommer av grekiskans ”geo”, som betyder jord, och ”metria”, som 
betyder mätning. 42 
 
Historisk genomgång 

Genom olika behov som människan hade i tidernas begynnelse uppkom matematiken. 
Tack vare utveckling och förädling har matematiken kommit att vara som vi känner den 
idag. Denna utveckling har skett under lång tid och dess väg har kantats av personer 
som fått stor betydelse för matematiken. Ett av de större namnen som har satt sin prägel 
på i synnerhet geometrin, är den grekiske matematikern Euklides, som var verksam i 
Alexandria ca år 300 f.Kr. Hans bok Elementa, där han samlade geometriska begrepp i 
en logisk sammanställning, anses vara den näst mest lä sta boken i världen, efter Bibeln. 
Elementa, som utkom 1744 i svensk översättning43, har även i reviderad form använts 
som skolbok för att träna det logiska tänkandet hos barn. 44 

 
En bok som på det tidiga 1800-talet tog upp geometrin var Gustaf Odendals bok 
”Geometri för Begynnare, lämpad äfven till bruk för Landthushållare”. I den boken 
beskrivs geometriundervisningen där teori och praktik går hand i hand.45  
 
1842, ett år efter att Carl Jonas Love Almqvist hade avslutat sin rektorstjänst vid Nya 
elementarskolan i Stockholm46, utkom Almqvist med boken ”Lärobok i geometrien” där 
han framhöll geometrins praktiska nytta.47  

 
 

Läroplaner 

Normalplan, 1878 
1878 kom Sveriges första gemensamma läroplan ut. Där kunde man läsa att geometrin 
var ett eget ämne, skilt från ”räkningen” och att eleverna skulle ha sin första 
geometrilektion i årskurs sex. 

Man skrev att geometrin skall presenteras på ett ”enkelt och åskådligt sätt”. Vad 
som menades med ”enkelt och åskådligt” framfördes inte närmare.48 

 
Normalplan, 1889 
I 1889 års normalplan är geometrin fortfarande ett enskilt ämne och från och med denna 
normalplan får även flickor till en viss utsträckning börja ta del av skolans 
geometriundervisning. 49 

Geometridelen ska i folkskolan begränsas till en generell och enkel nivå. Stoffet i 
undervisningen ska läggas på den nivå som eleverna befinner sig på. Undervisningen 
ska vidare genomföras på ett enkelt och åskådligt sätt.50  

 

                                                 
42 Unenge, J., Sandahl, A & Wyndhamn, J. (1998) 
43 Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000) 
44 Unenge, J., Sandahl, A & Wyndhamn, J. (1998) 
45 Wistedt, I & Johansson, B. i Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1996) 
46 Pedagogisk uppslagsbok (1996) 
47 Wistedt, I & Johansson, B. i Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1996) 
48 IBID 
49 IBID 
50 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (1889) 
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Normalplan, 1900 
I normalplanen år 1900 står att läsa: 

 
”Om flickorna icke deltaga i undervisningen i geometri, 
sysselsätts de med räkneöfningar på den för geometri 
anslagna tiden”.51  

 
De metoder för geometriundervisningen, i folkskolans tredje och fjärde år, som nämns i 
normalplanen är att det vid undervisningen i geometri bör användas lämpligt 
åskådningsmaterie l. Detta är särskilt viktigt då man ska lära sig ytor, linjer och vinklar. 
Vid denna undervisning ska ”medelst åskådning å solida figurer”52 användas.53 
 
Undervisningsplan, 1919 
I 1919 års undervisningsplan klargjordes hur läraren skulle kunna presentera geometrin 
på ett enkelt och åskådligt sätt. Där kan man läsa att ”modellering, utklippning och 
vikning” var ”önskvärda och nödvändiga stödmoment” i geometriundervisningen. 54 

1919 tilläts alla flickor delta i geometriundervisningen. Det är också 1919 som 
geometrin sammanförs med matematikundervisningen. 55 

 
Undervisningsplan, 1955 
Inom räkneundervisningen anses elevernas förtrogenhet med längd-, yt-, rymd- och 
viktmåtten vara de viktigaste praktiska målen. Genom att utföra mätningar och 
vägningar lägger man en grund för att senare kunna räkna med dessa mått. Det är viktigt 
att eleven själv, vid ytor och rymder, ritar upp och sätter ut de givna måtten. Detta är 
viktigt i all matematik men främst i geometrin. För att befästa kunskaperna är 
modellering, klippning och vikning essentiellt. 

Enligt kursplanen skall man från första klassen till den fjärde öva sig i att 
använda några vanliga mått, satser och deras storleksförhållanden. I första och andra 
klass är det deciliter och liter som berörs. I tredje klassen läggs hektoliter till, för att i 
fjärde klassen utökas med centiliter. Även kvadratbegreppen (cm2, dm2, m2, km2) införs 
i denna klass. I femte klassen utökas innehållet till att även omfatta kuben.  

Dessa begrepp ska åskådliggöras med lämpligt materiel. För att detta ska kunna 
ske gäller det att skolan har ett välförsett förråd av lämpligt materiel och andra 
hjälpmedel som ska utnyttjas ofta och på rätt sätt.56 

 
Lgr62 
Utgångspunkt i geometriundervisningen bör grunda sig i elevernas upptäckter av 
figurers och kroppars form. Undervisningen ska sedan öva eleverna i att tänka 
geometriskt och utveckla en rumsuppfattning. Efterhand ska även allmänna 
matematiska termer och uttryckssätt föras in i undervisningen. 57  
 
Huvudmoment för lågstadiet är allmänt nyttjade längd-, vikt- och volymmått samt enkla 
sortförvandlingar av dessa. I årskurs ett ska eleverna, med hjälp av konkret materiel, 

                                                 
51 Normalplan för undervisningen i folkskolor & småskolor (1900) s. 34 
52 Normalplan för undervisningen i folkskolor & småskolor (1900) s. 34 
53 Normalplan för undervisningen i folkskolor & småskolor (1900) 
54 Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1996) 
55 Wistedt, I & Johansson, B. i Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1996) 
56 Kungl. Skolöverstyrelsen (1955) 
57 Kungl. Skolöverstyrelsen (1967) 
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bekanta sig med deciliter och liter, ett år senare introduceras sortförvandling dessa 
begrepp emellan. Geometrin i årskurs tre ska innehålla övningar för att uppfatta tillämpa 
eller använda deciliter och liter. Under årskurs fyra utökas måttbegreppen med 
hektoliter. Nu förs även ”åskådningsgeometrin” in i form av begreppen cm2 och dm2. 
”Eleverna kan få rita och klippa ut en kvadrat med sidan 1 dm. Denna användes vid 
mätning av olika ytor: bänklock, kartboken…”58 Mätningarna behöver inte utföras med 
någon större precision då detta inte är det väsentliga. Istället är grundtanken att eleverna 
ska bli förtrogna med dm2  som ett ytmått. Liknade övningar bör också genomföras med 
cm2. 

I årskurs fem fortsätter arbetet med ytor men nu förs även begreppen cm3 och 
dm3 in. Det laborativa arbetet för att förstå volym kan uttrycka sig i att eleverna mäter 
volymen på olika askar med hjälp av kuber som är 1 cm3 stora. Även sambandet mellan 
liter och dm3 bör föras in i undervisningen. 59  

 
Lgr69 
Vid behandlandet av geometriavsnitt bör undervisningen utgå ifrån 
”verklighetsiakttagelser, manuellt arbete, mätningar och demonstrationer med hjälp av 
olika slags material”60. De konkreta inslagen bör finnas med så länge de behövs.61  
 
Huvudmomentet för lågstadiet är i mätning de enheter som anknyter till elevernas 
erfarenheter dvs centimeter och meter. För detta arbete ska man på lågstadiet använda 
sig av laborativt materiel såsom snören, knappar och logiska block. I år två behandlar 
man volym i form av deciliter och liter.  

Huvudmoment för mellanstadiet är enkla geometriska begrepp och samband. 
Inom området mätning ägnar man sig åt enheter och enhetsbyten. Nu kommer volym- 
och areabegreppet in i undervisningen. 62 

 
Lgr80 
Geometriundervisningen bör i största möjliga mån knytas till andra ämnen inom skolan 
men också till hemmet och närmiljön. Undervisningen bör i synnerhet på låg- och 
mellanstadiet vara konkret och praktiskt inriktad. ”Möjligheterna att uppfatta och arbeta 
teoretiskt med area och volym är mycket begränsade hos de flesta elever under 
lågstadiet och mellanstadiet.”63  

På lågstadiet ska man arbeta med praktisk geometri och geometriska 
avbildningar. Mätning av längd, massa och volym med hjälp av vardagliga enheter och 
mätinstrument ska också genomföras. Under både låg- och mellanstadietiden ska 
undervisningen bygga på laborativa övningar som hjälper eleven med den geometriska 
förståelsen. På mellanstadiet introduceras begreppet area och då i laborativa övningar 
som är kopplande till närmiljön t ex golv och gräsmattor. Begreppet volym kopplas i 
första hand till liter- och decilitermått. När man ska utföra beräkningar inom begreppet 
volym ska detta endast göras med hjälp av enkla figurer.64 

                                                 
58 Skolöverstyrelsen (1969) s. 178 
59 Kungl. Skolöverstyrelsen (1967) 
60 Kungl. Skolöverstyrelsen (1973) s. 138 
61 Kungl. Skolöverstyrelsen (1973) 
62 Skolöverstyrelsen (1969) 
63 Skolöverstyrelsen (1980) s. 104 
64 Skolöverstyrelsen (1980) 
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Lpo94 
I Lpo94 nämns geometrin i passagen: 

 
”Strävan skall vara att eleven utvecklar sin tal- och 
rumsuppfattning samt förstår och kan använda 
• grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, 

relationer och satser,”65 
 

Utdrag ur Skolverkets mål i matematik som eleverna ska ha uppnått i slutet av femte 
skolåret: 
 

”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,” 66 

 
 
Sammanfattning av styrdokument: 

Geometrin ska vara åskådlig enligt alla styrdokument. I de första normalplanerna, 1878 
och 1889 nämns inte hur denna åskådlighet ska genomföras. Från och med 1900 års 
normalplan och fram till Lgr80 finns det klargjort hur den geometriska undervisningen 
ska gå till och till viss del vilka hjälpmedel man ska använda. Lpo94 återgår till de 
tidigaste styrdokumenten då det inte finns några klara riktlinjer för hur arbetet ska 
bedrivas. I Lgr62 och Lgr69 nämns vilka måttenheter som ska behandlas i de olika 
årskurserna. I Lgr62 uttrycker man också att sambandet mellan liter och dm3 ska 
klargöras. När man ser till Lgr80 ska begreppet volym främst kopplas till dl och liter. I 
vår senaste läroplan finns inte begreppet volym definierat. 

 
De intervjuade skolornas lokala arbetsplaner 
Utdrag ur skola A:s lokala arbetsplan i matematik för år fem: 

 
• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, 

volymer, vinklar, massa, pengar och tid 
• känna igen och kunna beskriva egenskaper hos 

rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och sträcka 
 
Utdrag ur skola B:s icke reviderade lokala arbetsplan i matematik för år fem: 

 
• kunna lösa enkla vardagsproblem 
• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, 

volymer, vink lar och massor 
 

                                                 
65 Statens skolverks författningssamling (1998:4) s 16 
66 Statens skolverks författningssamling (1998:4) s 17 
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Sammanfattning: 
När man jämför Skolverkets mål med de lokala arbetsplanerna för de båda skolorna 
finner man vissa skillnader. En punkt som skola B inte har med i sin lokala arbetsplan är 
den som behandlar elevernas igenkännande av geometriska figurer. Skola A har 
konkretiserat denna punkt till att benämna de figurer som skall kännas igen och kunna 
beskrivas. Båda skolorna har med det mål som uttrycker att eleven ska kunna jämföra, 
uppskatta och mäta. 

 
 

Undervisning i geometri 

Genom matematikundervisningen skall eleverna inte bara utveckla en taluppfattning, 
utan en god rumsuppfattning är också viktig. Malmer67 anser att geometrin borde få ett 
större utrymme i undervisningen. Eleverna ska få möjlighet att arbeta med händerna för 
att kunna se matematiken. För detta arbete krävs att läraren har tillgång till materiel. 
Enligt Malmer finns det på de flesta skolor sådant materiel men det är ofta av varierande 
mängd och kvalité. Det händer också att dessa är gamla och otidsenliga. Utöver detta är 
det också viktigt att träna på att uppskatta längder och vikter. Ibland är det inte bara 
viktigt att kunna mäta utan det kan också behövas en förmåga att uppskatta.68  
 
Enligt den holländske forskaren Pierre van Hiele kan man dela upp tänkandet i geometri 
i 5 olika nivåer:69  
1. Igenkänning eller Visualisering. Eleverna känner igen geometriska figurer och lär 

sig namnen på dessa. De känner igen t ex en rektangel men kan däremot inte 
definiera dess utseende.  

2. Analys. Eleverna kan nu definiera rektangeln och kan via arbete med papper och 
dylikt materiel analysera dess egenskaper. Dock kan de inte se att en kvadrat 
samtidigt är en rektangel samt kan ses som en romb.   

3. Abstraktion. Eleverna kan nu inse att alla kvadrater är rektanglar men även att alla 
rektanglar inte är kvadrater. De har lärt sig att inse vikten av konkreta definitioner 
men förstår inte deduktionens roll i geometrin.   

4. Deduktion. Eleverna förstår betydelsen av deduktion och den roll axiom, satser och 
bevis spelar i geometrin. På denna nivå kan eleverna använda axiom för att bevisa 
påståenden om t.ex. rektanglar och trianglar, men deras tänkande är i allmänhet inte 
så precist att de förstår nödvändigheten av axiom. 

5. Stringens. Eleverna förstår vikten av precision, när man arbetar med geometrins 
grunder. De kan utveckla en teori utan användning av konkreta föremål. De kan t ex 
också analysera och jämföra olika geometriska tankegångar.  

 
Från början benämnde van Hiele den första nivån som nivå 0 för han ansåg att den mera 
handlade om ett förstadium än en egentlig nivå. Denna åsikt förändrades med tiden och 
nivå 0 blev nivå 1 då han insåg att denna nivå var minst lika väsentlig som de övriga 
fyra. 

En elev måste gå igenom nivåerna från 1 till 5. För att kunna lyckas i en nivå 
måste eleven ha kunskaperna från den föregående nivån. Om det inte sker någon 
övergång till nästföljande nivå, beror det på undervisningen och 

                                                 
67 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1999) 
68 Malmer, G. (1999) 
69 Hedrén i Emnuelsson, G. m.fl. (red). (1996)  
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inlärningsprocessen - inte elevens ålder. Det går aldrig att hoppa över en nivå men det 
finns metoder som kan påskynda övergångarna mellan dem. 70 

Genom forskning har van Hiele också kommit fram till att lärare som regel 
börjar sin undervisning på nivå 2 eller 3, vilket är en för teoretisk nivå för eleverna. 
Läraren introducerar alltså ämnet på ett språk som eleverna inte förstår. De kan inte 
tillgodogöra sig informationen. 71 

Enligt den svenske pedagogen Anderberg är det främst enheterna som eleverna 
har problem med när det gäller geometriundervisningen. Han anser att eleverna lätt 
glömmer att sätta ut 2:an eller 3:an i t ex m2 och dm3. Även själva enheten m2 kan för 
vissa barn vara svårförstådd. ”Vad betyder då kr x kr? Vad betyder kr2?” 

Anderberg påpekar också att barn ofta har den uppfattningen att månghörningar 
med samma omkrets har lika stora areor och omvänt att områden med samma area har 
lika stor omkrets.72 

 
 

Laborativt arbetssätt 

 
”De [eleverna] utforskar, tränar sig i att se likheter och 
olikheter, dra slutsatser och att sammanfatta. Detta 
arbetssätt gör det möjligt för barnen att få en större 
erfarenhetsvärld. Inlärningen sker alltså på barnens 
villkor.”73  

 
Ett laborativt arbetssätt måste vara väl genomtänkt och strukturerat för att ge en god 
effekt hos eleverna. Det räcker inte med att bara plocka fram materielen för att ett 
positivt resultat ska uppnås utan det måste också finnas en tanke bakom användandet. I 
de lägre årskurserna är frekvensen av arbete med laborativt materiel högre än i senare 
årskurser. Gudrun Malmer anser att detta beror på att många lärare högre upp i 
årskurserna har en negativ inställning till laborativt materiel och anser att det endast hör 
hemma i de lägre stadierna. På grund av den negativa inställningen från lärarens sida 
understryks arbetssättets låga status och eleverna tar avstånd från att delta. Det är därför 
viktigt att det laborativa arbetssättet ses som en naturlig del i det övriga matematiska 
arbetet. Genom att arbeta laborativt stärks eleverna i sitt logiska tänkande och deras 
förmåga att generalisera ökar.74  

Dessa tankegångar hänger samman med den schweiziske psykologen och 
pedagogen75 Piagets76 åsikt om att handen är hjärnans förlängda redskap och det är när 
eleverna får beröra och arbeta på ett kreativt sätt som möjligheterna till inlärning är som 
störst. Han menar att kunskap nås via handlingar, erfarenheter och social samspel.77 
Även Kilpatrick trycker på att det är viktigt att känna på, handskas med och pröva.78  
 

                                                 
70 Hedrén i Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1996) 
71 Davidsson, A-S. (1998) 
72 Anderberg, B. i Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1996) 
73 Pedagogisk uppslagsbok (1996) s. 647 
74 Malmer, G. (1999) 
75 Pedagogisk uppslagsbok (1996) 
76 Malmer, G. (2000) 
77 Pedagogisk uppslagsbok (1996) 
78 Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1999) 
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Att dagens elever har problem med att förstå och känna till storleken på vardagliga 
begrepp, såsom liter och kilogram, är något som Gudrun Malmer och läraren 
K-Å Kronqvist har pekat på i sin bok.79 En förklaring till att det är så beror enligt 
Andrejs Dunkels på att det hos eleverna finns en avsaknad av inre bilder.80 Eleverna kan 
inte se det abstrakta och kan således inte koppla ihop begreppen. För att elever ska 
kunna skaffa sig grundläggande geometriska begrepp måste man arbeta på ett mer 
undersökande sätt.81 Det är det praktiska arbetet som ska få eleverna att se det abstrakta. 
Eleverna måste få experimentera, vara aktiva och få utföra laborationer, allt enligt 
Piaget.82 Även Gudrun Malmer uttrycker vikten av detta.83  

Det finns dock många, däribland även lärare, som anser att ett undersökande 
arbetssätt som karakteriseras av samtal, diskussioner och laborativa övningar är alltför 
tidskrävande.84 Flera studier har också visat att elevernas matematikundervisning består 
av 75-80 % arbete i matematikens lärobok.85  
 
I och med att läraren arbetar på ett undersökande arbetssätt får denne en annan roll än 
den traditionella. Läraren ska i det undersökande arbetssättet utmana eleverna genom att 
ställa frågor och uppmana dem att söka svar samt att ställa egna frågor. Lärare ska också 
samtala med eleverna om möjliga lösningar och få dem nyfikna på att undersöka 
matematiken på egen hand.86 Detta är även något som läroplanen understryker då den 
säger att ”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära”. 87 

 
 

Matematiska begrepp inom geometrin 

Area 
Kommer av det latinska ordet för ”öppen plats”, ”jämn plan” eller ”plan yta”. Area är 
ett mått på en figurs ytinnehåll som vanligen betecknas A eller S och mäts i 
areaenheter.88 
 
Volym 
Av latinets volumen ”skriftrulle”, ”krök(ning)” och volvo ”vrida runt”. Volym är storhet 
för den del av rummet som uppfylls av en massiv kropp. Volymen betecknas vanligen V 
och mäts i volymenheter där en volymenhet är volymen av en kub vars sidlängd är en 
längdenhet.89  
 
 

                                                 
79 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1999) 
80 Dunkels, A. (1997) 
81 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1999) 
82 Malmer, G. (1990) 
83 IBID 
84 IBID 
85 Emanuelsson, G. m.fl. (red). (1999) 
86 IBID 
87 Skolverket. (1994) kap 2.2 
88 http://www.abc.se/~m9847/matmin/geometri.html (010813) 
89 IBID 
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Läromedel 

Mattestegen90 
Mattestegen bygger på individanpassad undervisning och vänder sig till elever i år fyra 
till sex. Den är upplagd på så sätt att eleverna ska kunna arbeta i sin egen takt men att 
hela klassen kan arbeta med samma område.  

 
Mattestegen har som mål att: 
• ge goda kunskaper 
• vara lätt att arbeta med för lärare och elever 
• varje elev ska gå fram i sin egen takt 
• eleverna ska arbeta med samma sak fast på olika 

nivåer 
• läraren ska få en bra överblick över vad eleverna 

kan/inte kan91 
 
Mattestegen består av 6 läroböcker, 2 A-böcker, 2 B-böcker samt 2 C-böcker. Den ena 
boken är beräknad för höstterminen och den andra för vårterminen. I A-böckerna finns 
steg 1-4, i B-böckerna steg 5-8 och slutligen C-böckerna, som innehåller steg 9-12. Till 
Mattestegen hör också två lärarpärmar, en för höst och en för vår. Det finns även 
lättlästa läroböcker till respektive termin som heter Mattestegen lättläst. Samtliga 
uppgifter som finns i den ordinarie boken finns även i den lättlästa. Skillnaden mellan 
böckerna är att det endast är en mening per rad och att endast informationsgivande text 
finns med i den lättlästa. Utöver dessa skillnader är det samma uppgifter och svar.  
 
Mattestegen är indelad i sju huvudområden, så kallade teman. Dessa teman är: addition 
& subtraktion, multiplikation, division, bråk, geometri, enheter samt statistik. De är 
upplagda så att höstterminsböckerna behandlar addition & subtraktion, multiplikation, 
division medan vårterminsböckerna behandlar bråk, geometri, enheter samt statistik. 
Varje tema är sedan indelat i 12 nivåer, som kallas steg. Ett steg motsvarar ett kapitel i 
en traditionell matematikbok och det tar ca 1-2 veckor för en ”normalsnabb” elev att ta 
sig igenom ett steg. 

Inför varje nytt tema får eleven göra ett förtest för att se på vilket steg denne ska 
börja på. Steg 1 är en fortsättning på nivån i år tre. Steg 5 är den nivå alla elever bör 
komma upp till för att klara de nationella proven. Det sista steget, steg 12, slutar på en 
nivå som är jämförbar med år åtta eller nio. Varje steg avslutas med att eleven gör en 
diagnos. 

I år fyra beräknas de flesta elever ligga på steg 1-4. Några kan få starta på något av 
stegen 5-8 beroende på förkunskaper. I år fem uppskattas att många elever ska ha nått 
upp till steg 5-8 men fortfarande kan det finnas några elever som ligger kvar på något av 
stegen 1-4. I år sex är det meningen att fler elever ska ha nått steg 5-8 och en del kan 
vara på väg upp i steg 9-12. För att målen i matematik för år fem ska uppnås bör eleven 
ha nått steg 5. 

Mattestegen är till största delen ett svart-vitt läromedel där inga färgbilder finns. 
De färginslag som finns är rutor med färgad bakgrund.  

  
Mattestegen förespråkar ett laborativt arbetssätt med mycket vardagsanknuten 
matematik. Uppgifterna i läroböckerna handlar mycket om vardagliga saker dvs sådant 

                                                 
90 Rosenlund, K. (1996) 
91 Rosenlund, K. (1996) s. 1:1 
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som ligger eleven nära. Det finns mycket kompletterande material i lärarpärmen i form 
av diverse kopieringsunderlag. 
 
Området area introduceras i steg 6, under temat geometri. I de tidigare stegen har area 
inte nämnts.  
 
Volymbegreppet introduceras på ett tidigare stadium än areabegreppet. Under temat 
enheter i steg 2 tas volym upp i form av liter och deciliter. I det följande steget, steg 3, 
läggs centiliter till i uppgifterna. I steg 6 talas det sedan om ”hushållsmåttsatsen” dvs 
liter, deciliter och centiliter. Begreppet dm3 behandlas först i steg 10, som är ett av de 
steg som eleverna inte behöver ha uppnått innan de slutar år 6. 
 
 
Sammanfattning: 
Mattestegens upplägg skiljer sig från det tankesätt som utmärker Lpo94. Istället finns 
kopplingar till Lgr80. Detta eftersom både Mattestegen och Lgr80 bygger på att elevens 
kunskaper byggs upp steg för steg. Båda förespråkar ett stegvis ökande av 
kunskapsnivån och att man inte bör gå vidare förrän grunden från tidigare steg är befäst. 
De tycker också att man inte bör börja på ett nytt avsnitt innan man kontrollerat på 
vilken nivå eleven befinner sig i det aktuella avsnittet. För varje steg som eleven höjer 
sig ska kunskapsnivån och svårighetsgraden på uppgifterna höjas. 
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Resultat 

Inledning 
Vi har besökt och gjort intervjuer med elever och lärare på två skolor.  
 
Skola A är en 6-9 skola med ca 350 elever och är belägen i ett mindre samhälle i 
Götaland. På denna skola finns tre klasser för år sex. När det gäller ämnet matematik är 
eleverna nivågrupperade efter mognad och kunskap. T ex kan en duktig elev som 
kanske inte hade de sociala förutsättningarna i en snabb grupp då placeras i en 
långsammare grupp. Denna gruppering har funnits sedan eleverna började i fjärde klass. 
Det finns tre större grupper och en liten. De tre större grupperna är indelade efter 
”starka”, ”medel” och ”svaga” elever. Den lilla gruppen består av elever som är 
särskoleintegrerade samt två elever med koncentrationsproblem. Vi intervjuade fyra 
elever ur varje grupp, som läraren slumpvis hade valt ut åt oss. 
 
Skola B är en F-9 skola med ca 250 elever och är belägen i ett samhälle i Götaland. 
Skolan har en klass per år. Läraren i matematik för år sex valde ut 6 elever efter följande 
kriterier: två ”matematiksvaga” elever, två ”medelelever” samt två ”matematikstarka” 
elever. Dessa två skulle vara en pojke och en flicka.  
 
Vi har benämnt lärarna efter skola, A eller B, och nivå på gruppen (för skola A).  
 
Vi har benämnt elever på följande sätt och i följande ordning:  

• Skola (A eller B) 
• Nivågruppering (1 för starka elever, 2 för medel elever, 3 för svaga elever, 4 för 

elever i liten grupp) 
• Kön (F för flicka, P för pojke) 

 
 

Intervjuer 
Lärare 

Vi ställde följande frågor till lärarna och fick följande svar: 
 
1. Vilket materiel använder du i din geometriundervisning? 

A1 använder sig av matematikboken Mattestegen men kompletterar med laborativt 
materiel. Det laborativa materielen består bland annat av pappersfigurer. 

A2 använder sig av matematikboken Mattestegen men kompletterar med laborativt 
materiel. Det laborativa materielen består till exempel av literförpackningar, snö, vatten 
och kubiklådor av olika slag. 

A3 använder sig av matematikboken Mattestegen men kompletterar med laborativt 
materiel. Läraren berättar att lärarna och eleverna tar med sig materiel hemifrån t ex 
måttsatser och tomma förpackningar, därför att det är sådant material som snabbt blir 
slitet och obrukbart. En del laborativt materiel finns dock på skolan. Det laborativa 
materielen läraren använder sig av består av konkreta saker såsom måttsatser, akvarium, 
plåtburkar, mjölkpaket, snö, vatten och meterstavar. Läraren använder sig inte av 
år 7-9:s materiel i sin undervisning. 
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A4 använder sig av matematikboken Mattestegen men kompletterar med laborativt 
materiel. Det laborativa materielen består av både vardagliga föremål så som måttsatser, 
mjölkpaket, vatten, plåtburkar samt mer matematiskt materiel exempelvis meterstavar 
och centimeterblock. 

B använder sig av matematikboken Mattestegen men kompletterar med laborativt 
materiel och stenciler. Boken kommer i andra hand då läraren tycker att övningarna i 
boken är undermåliga. Läraren tycker att det finns fullvärdigt materiel för laborativa 
aktiviteter tack vare att skolan även har år 7-9 och det finns möjligheter att låna 
materiel, vilket läraren finner positivt då materielen i år 4-6 är begränsat. Det laborativa 
materielen består av bägare av olika storlekar, vatten, ris, rispuffar samt diverse 
mätinstrument och mätmetoder. Klasserna har egna hemklassrum och att det är läraren, 
inte eleverna, som byter rum. Det betyder att läraren tar med sig materielen till de olika 
klasserna 
 
 
Sammanfattning: 
Båda skolorna använder sig av Mattestegen som läromedel i matematiken. Skolorna har 
skilda uppfattningar om huruvida utbudet av laborativa övningar i boken är tillräckliga 
eller inte. På skola A anser lärarna att det som finns i böckerna är tillräckligt. På skola B 
använder man sig i huvudsak av annat materiel under geometriavsnittet. 

Utbudet av laborativt materiel varierar mellan skolorna. På skola A är utbudet av 
laborativt materiel begränsat. På skola B tycker läraren att det finns fullvärdigt materiel 
för laborativa aktiviteter. På skola A arbetar lärarna med laborativt material men i en 
mindre omfattning än på skola B.  

 
 

2. Berätta om din geometriundervisning! 

A1 berättar att eleverna följer boken och gör laborativa aktiviteter när de kommer till de 
uppgifterna. Möjligen görs några laborativa övningar utöver bokens. Läraren har valt att 
arbeta på detta sett på grund av den stora elevgruppen (ca 30 stycken).  

A2 anser att eleverna kräver att få räkna i matematikboken och att det många gånger 
finns för lite tid till det laborativa arbetet. Läraren ser gärna att det skulle finnas tid och 
plats för mer undersökande matematik. Det laborativa arbetet är dock något som man 
har med i undervisningen vilket kan innebära undersökningar av kubikbegreppet med 
hjälp av vatten. Eleverna får slabba och hälla vatten i bägare av olika storlekar. Snö är 
ett bra material för volym- och areaberäkningar. Tyvärr är tillgången, på våra 
breddgrader, begränsad.  

A3 berättar att matematikboken är den röda tråden i matematikundervisningen. 
Uppgifterna för det laborativa arbetet tas framförallt från boken men även andra 
laborativa övningar genomförs. Läraren följer bokens upplägg och när en elev kommer 
till de laborativa uppgifterna utförs dessa. Gruppen arbetar mycket laborativt inför de 
abstrakta begreppen. För att förstå m2 ritar elever och lärare på papper och tavla, tejpar 
på golvet samt mäter upp ytor utomhus. När man arbetar med volym består 
laborationerna av undersökningar med hjälp av vatten, plåtburkar, litermått och 
mjölkpaket. Lärare och elever bygger med hjälp av meterstavar 1 m2. Detta arbetssätt 
fungerar bra för eleverna i den svaga gruppen då de bara är femton stycken eleven samt 
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att det finns en assistent i gruppen. Begreppet dm3 har inte börjat användas än utan det 
mera vardagliga begreppet ”liter” används. 

A4 berättar att matematikboken följs med frekventa inslag av laborativt arbete. Dessa 
elever behöver mycket praktiskt arbete för att förstå det abstrakta. En fördel som läraren 
har är att undervisningen sker i det rum där allt laborativt materiel för år sex finns. 
Därför kan läraren när som helst ta dessa materiel till hjälp.   

B beskriver att mycket av arbetet i geometri sker laborativt. Detta arbetssätt fungerar bra 
för alla elever då de är mycket vana vid att arbeta laborativt. Läraren betonar att de 
matematiska begreppen inte används utan tonvikten ligger på att mäta och jämföra: 
större än/mindre än. Begreppet dm3 används inte utan det mera vardagliga begreppet 
”liter” används istället. Läraren säger också att begreppet ”dm3” inte är något man tar 
upp förrän tidigast i år åtta. 
 
 
Sammanfattning: 
Alla lärare följer Mattestegens upplägg och tänkta metoder. Lärare A1 arbetar minst 
laborativt av lärarna. Lärare A2 säger sig sakna tid att genomföra den undervisning som 
vore önskvärd men ibland gör man extra övningar. De övriga lärarna arbetar 
sinsemellan efter liknande metoder. De har alla tre mycket laborativt arbete i sina 
klasser. Generellt sätt arbetar lärarna på skola A mer efter boken än läraren på skola B.  
 
 
3. Hur tror du att eleverna svarar på våra frågor? 

A1 antar att eleverna inte ska kunna dm3, då de inte arbetat i skolan med detta ännu. 
Däremot kan han tänka sig att de kommer att kunna det ändå. De andra begreppen är 
han säker på att de ska kunna, möjligen att det gått för lång tid sedan de arbetade med 
området och att eleverna därför inte kommer ihåg. Någon skillnad mellan pojkar och 
flickor kan inte läraren se.  

A2 tror inte att eleverna kommer att kunna svara då han tror att det gått för lång tid 
sedan man arbetade med området. Läraren ser inte att skulle finnas någon skillnad 
mellan pojkarna och flickorna.   

A3 misstänker att alla kan liter-begreppet, dock inte att dm3 har samma mängd. 
Begreppet m2 hade man arbetat med men läraren tror att det hade gått för lång tid sedan 
dess så att eleverna har glömt. Generellt tror hon inte att det ska finnas några skillnader 
mellan könen. Däremot tror läraren att pojkarna är modigare och vågar säga vad de tror 
medan flickorna vill vara helt säkra innan de svarar. 

A4 tror inte att de särskoleintegrerade eleverna kommer att kunna svara på våra frågor. 
Däremot tror läraren att de elever som inte är matematiksvaga utan främst har 
koncentrationsproblem ska kunna svara på frågorna. 

B anar att de matematikstarka har en viss kännedom om begreppen medan de övriga 
inte har det. Det var länge sedan som de hade undervisning i geometri (våren 2001). 
Dock är läraren inte säker på att de matematikstarka kommer att svara tillfredsställande 
på grund av den onaturliga situationen. De övriga ska kanske kunna känna sig mera 
avslappnade på grund av lägre ställda krav då de ändå räknar med att inte kunna svara. 
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Läraren tror överhuvudtaget inte att det kommer att finnas några skillnader mellan 
pojkarna och flickorna utan att skillnaderna istället finns mellan individerna. 
 
Sammanfattning: 
Lärarna tror att deras elever inte kommer att kunna det vi frågar om. En av orsakerna 
som de nämner är att det har gått lång tid sedan de arbetade med området. Lärarna sa 
också att de trodde att eleverna skulle svara att de ännu inte gått igenom området dm3. 
Någon skillnad mellan pojkar och flickor kan inte någon av lärarna se att det kommer 
att finnas.  
 
 
Elever 

Vi ställde följande frågor till eleverna och fick följande svar: 
 
4. Jag vet inte hur 1 m2 ser ut. Kan du förklara det för mig? 
 
Starka elever 

A1F förklarar 1 m2 som att det är en kvadrat där alla sidor är 1 meter långa. Hon tycker 
att man kan visa formen genom att måla upp 1 m2 på papper. 

A1P1förklarar på ett liknande sätt hur 1 m2 ser ut. Han säger att det är en ruta med 
1 meter på alla håll dvs en kvadrat. Visar med händerna hur långt 1 meter är. Skulle 
förklara begreppet genom att rita. 

A1P2 visar 1 m3 med händerna och förklarar att det ska vara 1 meter uppåt, åt sidan och 
inåt och att detta är 1 m2. Ger exemplet på en tomt som ska vara 1000 m2. Sidorna ska 
då enligt honom vara 1000 x 1000 meter. Om man däremot räknar ut m2 på ett hus ska 
man ta med 1000 meter även på höjden. (Vid följdfrågan om vad 1 m3 är blev svaret en 
rektangulär kub.) 

A1P3 svarar att 1 m2 är 1 meter i fyrkant. Man kan få ut kvadratmetern om man har en 
punkt och drar ut 50 centimeter åt varje håll, visar åt de fyra väderstrecken. 

B1F säger att 1 m2 är en kvadrat där alla sidor är 1 meter. Hon gav exempel på längden 
1 meter genom att hänvisa till bredden på en bänk i klassrummet (anm. bänken är ca 
60 centimeter bred). Hon menar att man kan visa genom att lägga ut ett snöre. 

B1P minns inte först vad 1 m2  är för något men efter ett visst tänkande förklarar han det 
som ”1 meter i sidan och uppåt, 1 meter i kvadrat”. Visar tvådimensionellt med 
händerna på bordet. Han förklarar begreppet med att 1 meter är 100 centimeter. Han 
letar i rummet efter något som kan vara lämpligt att jämföra med. Han ger exemplet en 
meterlinjal.  
 
 
Sammanfattning: 
Alla elever vi intervjuade kunde förklara begreppet 1 m2. Samtliga ger även ett 
förklaringssätt. Det är den likhet som finns mellan skolorna. Skillnaderna mellan 
skolorna är att eleverna på skola A skulle vid åskådliggörande använda sig av en mer 
estetisk förklaringsmodell. Eleverna på skola B däremot skulle förklarar mera praktiskt.  
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Medelelever 

A2F1 börjar med att säga att det är en ruta som är 1 meter på varje sida. Ändrar sig 
sedan till att det är en kvadrat som har sidan 1 meter. 

A2F2 tycker att det är svårt. Hon tror att det kan vara en fyrkant. Det som är speciellt 
med denna fyrkant är att den ena sidan är längre än den andra eller att alla är lika långa 
dvs 1 meter. Får fram att alla fyra sidor är 1 meter långa.  

A2P1 säger att 1 m2 är en fyrkant med 1 meter per sida. Han kan inte visa men han visar 
hur långt 1 meter är. Han känner igen symbolen ”m2” och han säger att han även känner 
igen symbolen ”dm2”. 

A2P2 berättar att 1 m2 är en fyrkant där sidan är 1 meter. Om han skulle förklara det 
skulle han tala om det muntlig och inte visa. 

B2F säger sig inte veta vad 1 m2 är. Tror att det är en sträcka som är ca 0,5-1 meter 
lång. Känner inte igen symbolen ”m2”. Förklarar 1 meter som normal bänkbordshöjd 
(anm. rätt). 

B2P vet inte vad 1 m2 är men känner igen symbolen ”m2”. Kan visa hur långt 1 meter är 
med händerna.  
 
 
Sammanfattning: 
Eleverna från skola A är tveksamma till vad 1 m2 är men så småningom kan de tala om 
det. Ingen av eleverna kan ge exempel till förklaring. Alla säger att det är en fyrkant och 
använder sig inte av begreppet kvadrat. På skola B kan ingen av eleverna svara på 
frågan men de vet vad 1 meter är och kan också visa med händerna. 
 
 
Svaga elever 

A3F1 vet inte vad 1 m2 är och känner inte igen symbolen ”m2”. Kan tänka sig att det är 
en fyrkant – en avlång fyrkant. Kommer senare (10 min) fram till oss och säger att hon 
kommit på att ”man mäter hus i m2”. 

A3F2 vet inte vad 1 m2  är. Däremot vet hon att man mäter hus och rum i m2. Tror att 
man mäter runt kanterna i t ex ett rum och inte golven. Säger att m2 är 0,5 eller 2 meter 
långt. 

A3P1 vet inte vad 1 m2 är och känner inte igen symbolen ”m2”. Däremot känner han 
igen symbolen ”km2”, vet dock inte vad det är. Han vet att en kvadrat är en fyrkant och 
att 1 meter är 100 centimeter. 

A3P2 vet att 1 m2 är en ruta, fyrkant. Man mäter hus med det men vet inte om det är 
något speciellt med formen eller hur den ser ut.  

B3F vet inte vad 1 m2 är och känner inte igen symbolen ”m2”. Kan visa hur långt 
1 meter är med händerna. 1 meter är 100 centimeter, börjar fundera över decimeter, 
kommer fram till att det går 10 decimeter på 1 meter.  
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B3P funderar länge på vad 1 m2 kan vara. Påpekar vid flertalet tillfällen att han inte vet. 
Han börjar komma in på rätt spår men fastnar vid omkretsen istället. Räknar ”1, 2, 3, 
4 meter” då han räknar varje sida i kvadraten istället. Visar 1 meter med armarna 
(anm. ca 1,5 meter). Känner inte igen symbolen ”m2”, tror att det betyder 2 meter. 
 
 
Sammanfattning: 
3 av 4 elever på skola A har hört talas om m2 men kan inte koppla det till något annat än 
husmätning. De vet att man mäter hus och rum i m2 men inte hur dessa mätningar går 
till. Eleverna på skola B har inga kunskaper om begreppet.  
 
 
Specialundervisade elever 

A4P1 vet att 1 m2 har något med form att göra och visar sin räknebok som ett exempel 
på formen kvadrat (anm. boken var rektangulär). 

A4P2 beskriver 1 m2 som ”en meter i kvadrat”. Visar med händerna att alla sidor ska 
vara lika långa. 

A4P3 vet inte vad 1 m2 är men han vet hur lång 1 meter är. Hänvisar till meterlinjalen.  

A4P4 vet inte vad en 1 m2 är. Anser att 1 meter är lika långt som ett långt steg. 
 
 
Sammanfattning 
Här är spridningen som störst. De två eleverna som är särkoleintegrerade har säkra 
kunskaper om meterbegreppet och kan även ge konkreta exempel. De övriga två har 
mycket goda och goda kunskaper om begreppet m2.  
 
 
5. Jag vet inte hur 1 dm3 ser ut. Kan du förklara det för mig? 

 
Starka elever 

A1F beskriver begreppet som en kub som är 3-dimensionell. Varje sida är 1 decimeter 
lång. Man kan måla en kub för att visa. 1 liter är lika stor som ett mjölkpaket och hon 
tror att 1 dm3 och 1 liter kanske kan vara lika stora. Men hon är inte säker. 

A1P1 hänvisar till en låda som är 10 centimeter på längden, bredden och höjden. Visar 
på bordet ungefärlig storlek på kuben. Vill visa genom att rita upp. 1 liter är lika stort 
som ett mjölkpaket och 1 liter vatten väger 1 kg. Vet klart att 1 dm3 och 1 liter är lika 
stora till mängden. 

A1P2 vet att liter är en mängd av något. Andra mängder kan vara milliliter, centiliter 
och deciliter. Han kom fram till att 10 centiliter är 1 deciliter och att 10 deciliter är 
1 liter. Vet inte vad dm3 är för något. 

A1P3 förklarar 1 dm3 som en kub som är 1 decimeter hög, bred och lång. 1 liter är som 
ett mjölkpaket i volym. Han tror att 1 liter är större än 1 dm3. 
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B1F vet inte vad 1 dm3 är men börjar tveka när hon ser det skrivet. 1 decimeter är lika 
långt som en penna. Hon vet inte att 1 dm3 är lika mycket som 1 liter. Däremot vet hon 
att 1 liter är 10 deciliter och att det kan var lika mycket som 5 glas eller ett mjölkpaket.  

B1P tror att det är 1 decimeter upp, åt sidan, och inåt, visar tredimensionellt med 
händerna. ”Volymen bildar en volym inuti.” 1 liter är för honom alla sorters 
enlitersförpackningar. Han kommer fram till att 1 liter och att 1 dm3 är samma sak. 
 
 
Sammanfattning: 
Hälften av eleverna vet att 1 liter och 1 dm3 är samma sak. Det finns inga större 
skillnader mellan skolorna. På frågan om liter nämner eleverna mjölkpaketet. De som 
vet vad 1 dm3 är kan också beskriva det på ett förstårligt sätt. 
 
 
Medelelever 

A2F1 känner igen 1 dm3 till namnet men kan inte placera det. Hon gissar att det är en 
ruta och visar med händerna (anm. som 1 dm2). Vet att 1 liter är lika mycket som 
10 deciliter och att det är lika mycket som ett mjölkpaket. Vill visa genom att hälla upp. 

A2F2 vet inte vad 1 dm3 är. Känner igen symbolen ”dm3”. Gissar att det har något med 
vinkel att göra. 1 liter är ett mjölkpaket och hon visar med händerna hur ett mjölkpaket 
ser ut. 

A2P1 vet inte vad 1 dm3 är och känner inte igen symbolen ”dm3”. Däremot tror han att 1 
liter är 1 kilogram. Vet att 1 liter är ett mjölkpaket. 

A2P2 vet inte vad 1 dm3 är. Känner igen symbolen ”dm3”. Tror att det handlar om 
sträckan 3 dm. Vet att 1 liter är 10 deciliter. 

B2F vet inte vad 1 dm3 är. Visar rätt med fingrarna längden på 1 decimeter. Hon tror att 
1 dm2 är en sträcka som är antingen dubbelt eller hälften så långt som 1 decimeter. 
1 liter är som en saftflaska eller ett mjölkpaket. Känner inte igen symbolen ”dm3”. 

B2P visar en sträcka på ca 2 decimeter som att vara 1 dm3. Vet att ett mjölkpaket är 
1 liter. Känner inte igen symbolen ”dm3”. 
 
 
Sammanfattning: 
På skola A känner 3 av 4 elever igen symbolen ”dm3”. Hälften av alla elever tror att det 
rör sig om en sträcka. Att 1 liter kan jämföras med ett mjölkpaket är också känt.  
 
 
Svaga elever 

A3F1 känner inte igen 1 dm3. Vet att 1 liter är ett mjölkpaket, nämner även litermått.  

A3F2 vet inte vad 1 dm3 är. Känner inte heller igen symbolen ”dm3”. Visar 1 decimeter 
med fingrarna. Vet att 1 liter är lika mycket som ett mjölkpaket. 

A3P1 vet inte vad 1 dm3 är. Han vet att 10 deciliter är 1 liter. 
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A3P2 vet inte vad 1 dm3 är. Tror att det har något med körsträcka att göra. Han visar 
1 decimeter med fingrarna (anm. visar ca 7 centimeter). Vet att 1 liter är lika mycket 
som ett mjölkpaket. 

B3F vet inte vad 1 dm3  är. Hon vet att 1 decimeter är lika med 10 centimeter. Visar rätt 
med händerna på 1 decimeter. Vet inte vad 1 liter är, kan inte ge något exempel. 
Däremot säger hon att 1 liter alltid är 1 liter oberoende av ämne. Känner inte igen 
symbolen ”dm3”. 

B3P vet inte vad 1 dm3 är. Kopplar det till motorer (80-kubikare) men avfärdar det då 
”det inte är matte”. Visade rätt på 1 decimeter. Funderar över 1 liter och jämför det med 
en kanna ”där det står 10 där uppe och 1 centimeter mellan varje sträck”. Känner inte 
igen symbolen ”dm3”. 
 
 
Sammanfattning: 
Ingen av eleverna vet vad 1 dm3 är. Vad det gäller liter är det lika mycket som ett 
mjölkpaket. Några nämner även litermått.  
 
 
Specialundervisade elever 

A4P1 vet inte vad 1 dm3 är. Känner till att 1 liter är lika mycket som 10 deciliter. 

A4P2 beskrev 1 dm3 som en fyrkantig kudde. Utöver det visar han med händerna att alla 
sidor ska vara lika långa. Han säger att 1 liter är som ett mjölkpaket. Kommer fram till 
att 1 liter är lika mycket som 1 dm3. Ångrar sig sedan och hävdar att 1 dm3 är något 
större. 

A4P3 vet inte vad 1 dm3 är. Säger att 1 liter däremot är som ett glas. För att visa 1 liter 
skulle han fylla glaset med vatten. 

A4P4 vet inte vad 1 dm3 är. Vet att 1 liter är ett mjölkpaket. 
 
 
Sammanfattning: 
Som tidigare nämnts är skillnaderna mycket stora i gruppen. En av eleverna beskriver 
på ett mycket konkret sätt. Av de övriga vet två vad en liter är medan den siste inte har 
literbegreppet klart för sig.  
 
 
Summering av elevintervjuer: 
Eleverna på skola A har betydligt bättre kunskaper om och runt begreppen som vi ställt 
frågor kring. Det är klara skillnader i kunskapsnivåerna mellan eleverna. De som 
betecknas som starka kan både m2 och dm3. De medelbra kan m2 och till viss del dm3, 
medan de svaga har problem med m2 och kan inte alls dm3.  

Många elever berättar att det var länge sedan de arbetade med begreppen och 
några säger också att de inte kom ihåg på grund av detta.  

Det finns inga klara skillnader vad det gäller förklaringsmetoder hos svaga 
respektive starka elever. Däremot finns det skillnader mellan skolorna. Eleverna från 



 27

skola A förklarar t ex 1 m2 som en kvadrat med sidan en meter. Eleverna på skola B har 
svårare att formulera sig rent matematiskt. 

Generellt sett kan man säga att eleverna från skola A är bättre på att uppskatta 
sträckor än eleverna från skola B. Eleverna på skola A har en mer teoretisk syn än de på 
skola B.  

 
 

Summering av hur läraren ser på sina elever och hur detta stämmer med våra intervjuer 
med eleverna: 
Lärare A1 var den som underskattade eleverna mest då denne, trots allt hade den 
starkaste gruppen. Läraren trodde att de inte ens skulle veta vad 1 m2 var. Eleverna i 
denna grupp var i särklass bäst då de visste vad m2 och dm3 var och kunde förklara 
dessa begrepp samt visste att dm3 och 1 liter var samma sak.  
 
Lärare A2 trodde inte att eleverna skulle komma att kunna något av begreppen. Eleverna 
var förtrogna med m2 men inte med dm3. De kunde också liter-begreppet.  
 
Lärare A3 visste att alla elever kan liter-begreppet men trodde inte att de kan dm3. 
Läraren trodde att eleverna hade glömt vad begreppet 1 m2 är. Eleverna kom inte ihåg 
begreppet men vet vad det används till. Lärarens teorier stämde beträffande liter-
begreppet och dm3.  
 
Lärare A4 trodde att det skulle finnas skillnader inom elevgruppen då klassen har en stor 
spridning. Detta bekräftades då några elever kunde begreppen medan några inte kände 
till dem alls.  
 
Lärare B garderade sig genom att säga att de matematikstarka skulle kunna svara men 
kan bli blockerade av den onaturliga situationen. De svaga däremot skulle försöka svara 
trots att de inte vet. De flesta av eleverna hade problem att svara vid samtliga begrepp 
utom vid liter.   
 
Slutligen kan nämnas att eleverna befann sig på en högre kunskapsnivå än vad lärarna 
trodde. Dock kan de inte ge någon omfattande förklaringsmodell och endast ett 
begränsat antal exempel.  
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Diskussion 
 

När vi började med vårt examensarbete trodde vi att det skulle bli svårt att hitta materiel 
och stoff till arbetet. Detta då vi valt ett mycket smalt område att studera. Resultatet 
blev, trots våra farhågor, omfattande och innehållsrikt. 

Det är svaren från intervjuerna som främst ligger till grund för vår diskussion. 
Intervjuerna och litteraturstudien gav oss många tankar och idéer om hur 
vardagsanknytningen och konkretionen i geometriundervisningen har, bör och i 
verkligheten bedrivs. Vi har delat upp diskussionen i olika bitar för att den ska bli mer 
åskådlig. Naturligtvis berör de olika delarna varandra då de är tätt sammanknutna. 
 
Eleverna 
Elevernas kunskaper om begreppen dm3 och m2 
Enligt läroplanen, Lpo94, ska eleven kunna känna igen och beskriva grundläggande 
geometriska figurer. Vidare ska elever i år fem kunna jämföra, uppskatta och mäta 
volym och area. Några klara riktlinjer för vad som menas med volym och geometriska 
figurer finns ej. Det är därför lätt att komma undan och säga att eleverna når upp till 
målen då det inte går att precisera vad det är som eleverna ska kunna. I skolan inför man 
begreppen dl och liter redan på ett mycket tidigt stadium. Följaktligen skulle lärarna 
kunna bygga vidare på dessa begrepp då grunden redan är lagd. Vi tycker att 
kunskapsnivån på undervisningen kunna höjas avsevärt till dess att eleverna börjar i år 
fem. I Lgr62 står det att läsa att eleven ska känna till sambandet mellan liter och dm3 
efter femte skolåret och det är något som vi håller med om.  

Det var intressant att göra intervjuerna med eleverna för att få en insikt i hur 
skiftande kunskapsnivåerna är. Även om kunskapsbegreppen är vaga i Lpo94 står det 
ändå att eleverna ska kunna jämföra, uppskatta och mäta areor. Då bör man som elev ha 
klart för sig vad 1 m2 är för någonting. När vi intervjuade eleverna fann vi att detta var 
något som inte alla elever hade lärt sig och därmed klarar de inte målen för år fem. En 
liter, däremot, visste nästan alla vad det var och de kunde också ge exempel. Att lärarna 
inte tagit upp begreppet dm3 visar på att man nöjer sig med en viss nivå och försöker 
inte gå vidare. Många av de duktiga eleverna klarade även detta begrepp galant.  

Det fanns som sagt stora skillnader mellan de starka och de svaga eleverna. Vi 
trodde däremot att de medelstarka eleverna skulle vara duktigare än de var. Framförallt 
på skola B där det inte fanns några betydande skillnader mellan medel och svaga elever. 
På skola A hade även de svaga eleverna en idé om vad 1 m2 är genom att de visste att 
det hade något med hus och rum att göra. På så sätt låg eleverna på skola A på en 
mycket högre nivå än eleverna på skola B. Detta tycker vi visar på vikten av att man 
måste knyta arbetet till verkligheten men samtidigt måste man också se till så att 
eleverna förstår begreppet. Det räcker inte med att veta att m2 används för att mäta hus 
man måste veta hur man gör också! 
 
Elevernas förmåga att åskådliggöra 

Vad det gäller elevernas förmåga att beskriva och förklara begreppen såg vi 
tidigt att detta var något som eleverna generellt hade mycket svårt för. Det var inte 
många av eleverna som kom på mer än ett sätt att förklara sina kunskaper. Vår teori om 
att starka matematikelever är bättre på att förklara begrepp utifrån ett teoretiskt och ett 
praktiskt perspektiv visade sig vara svårt att bevisa. Det fanns inga klara indikationer på 
att matematikstarka elever skulle ha en större förmåga med att ge exempel. De höll sig 
till samma modeller som de matematiksvaga. De skillnader man kunde se berodde i 
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första hand på att de matematikstarka eleverna hade bättre kunskaper om begreppen än 
övriga och därmed kunde de också förklara sina kunskaper. 

Det som kan anses som anmärkningsvärt är däremot elevernas samlade problem 
att förklara begreppen. Det var betydligt fler elever som inte kunde förklara begreppen 
på ett tillfredsställande sätt, jämfört med hur många som kunde.  

Vi tycker det visar på brister i undervisningen. Var dessa brister ligger, i det 
teoretiska eller i det laborativa, kan vi inte uttala oss om då vi inte sett lärarnas 
undervisningsmetoder i aktion. Vi tycker att det är förvånansvärt hur lite eleverna 
verkar ha lärt sig av undervisningen. Det kan finnas flera faktorer som påverkar 
elevernas svar på våra frågor, men vi tycker ändå att de borde ha en större kunskap 
kring detta ämne. 

 
Lärarnas tankar om eleverna 
Vi tycker att det är förvånande att lärarna hade så låga förväntningar på eleverna och då 
indirekt på sin egen undervisning. Glömska tycker vi är ett tecken på att eleverna lär sig 
utantill och det är först när eleven har förståelsen som denne kan minnas. Även om vi 
tror att detta endast var en gardering från lärarnas sida, om eleverna skulle svara sämre 
än förväntat, borde de ha högre tankar om sina elever. Trots detta var det många elever 
som kunde svara, långt fler än vad lärarna trodde. 

Ett skäl som lärarna angav, och bekräftades av våra intervjuer av eleverna, var att 
det var länge sedan de arbetat med begreppen och därför skulle eleverna ha problem att 
minnas. Detta tycker vi visar vikten av att man måste repetera gamla områden ofta. Vi 
tror däremot att eleverna använde argumentet att de inte kom ihåg för att slippa svara. 
De fann det som en enkel väg ut.  

Vi tror att det kan vara så att läraren på ett medvetet eller omedvetet sätt har fått 
eleverna att känna att sådant som man ännu inte har behandlat, ska man inte kunna. För 
även om vi via våra följdfrågor försökte lirka ur dem svar, så svarade de att de inte gått 
igenom begreppet och därmed ”visste” de att de inte kunde.  
 
Nivågruppering 
Vi tror att det är bättre för eleven att vara i en grupp där alla ligger på nästan samma 
nivå än att vara klassindelad i matematik. Vi tror att det gynnar den enskilda eleven och 
gör att denne stärks i sin matematikutveckling. När man jämför skolorna emellan tror vi 
att nivågruppering är den grundläggande orsaken till att det finns skillnader mellan 
elevernas kunskapsnivåer. Vi ser risker i att ha elever klassvis då vi tror att detta leder 
till en medelundervisning som missgynnar de starkaste och svagaste eleverna. I 
nivågrupperad undervisning gäller det samma, men risken anser vi vara mindre då 
nivåerna är mer homogena. 
 
Lärarnas arbetssätt 
Genom intervjuerna framkom att lärarna hade mycket svårt att formulera sina 
pedagogiska metoder och modeller. Det de förklarade istället hur deras arbetssätt 
fungerade. Vissa lärare, t ex A1, svarade mycket kortfattat och hade svårt att vidare 
precisera sin metod. Vi tycker att det är viktigt att man har en väl genomtänkt strategi 
för hur man vill och ska bedriva sin undervisning.  
 
Laborativt arbetssätt 
Genom vår litteraturstudie har vi funnit att de flesta forskare och pedagoger vill se en 
ökning av det laborativa arbetssättet. Det är den sortens arbetssätt som de flesta 
förespråkar men trots att det inte är någon ny tanke så har den svårt att slå igenom i total 
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fullskalighet. Motståndare till laborativt arbetssätt har argumentet att det tar för stor 
plats i undervisningen. Detta anser vi vara en prioriteringsfråga. Är det nödvändigt att 
räkna alla uppgifter i boken om det ändå inte gagnar eleverna? Vi tror att eleverna lär 
sig lika mycket eller mer om de får arbeta med laborativa aktiviteter. Det gäller dock att 
arbeta med det på rätt sätt. Vi såg skillnader mellan lärarnas frekvens av laborativt 
arbete vid våra intervjuer. Dock visade intervjuerna på en vilja och en kunskap om hur 
viktigt det är med laborativa inslag i undervisningen. Även om det fanns ont om 
materiel så försökte man ha tillgång till det även om det innebar ett visst merarbete.  

 
Laborativt materiel 
Som vi tidigare har skrivit tycker Gudrun Malmer att det inte räcker att plocka fram 
materiel för att få en positiv inlärningssituation utan det måste finnas en tanke bakom 
användandet. Vi tror att detta kan vara fallet i skola B där eleverna inte har anammat 
begreppen genom undervisningen. 

Vi anser att det är en självklarhet att skäligt materiel finns på skolan och inte som 
fallet i skola A, där lärare samt elever var tvungna att ta med materiel hemifrån. Det är 
lika viktigt som geografins kartor och idrottens fotbollar. Det ska inte vara något 
sensationellt att det finns materiel och att det bara är att plocka fram vid behov. 
 
Läromedel 
Vi har fått intrycket av att det i Mattestegen finns mer laborativa övningar i just 
geometriavsnittet än vad som finns i andra avsnitt i boken. Uppgifterna i boken anser vi 
vara tillräckliga och det är inte nödvändigt för undervisningen att ta in mer materiel. 
Däremot kan det skapa en variation i undervisningen att ha andra laborativa övningar att 
tillgå. Vad vi emellertid vänder oss mot är att området area kommer in så sent i 
undervisningen. När det i läroplanens mål finns med som mål att uppnå i år fem borde 
det även ingå i ett tidigare steg i Mattestegens läroböcker. Även det faktum att 
kubikbegreppen, t ex dm3, kommer in väldigt sent är förvånande. Vi anser att eftersom 
så pass närliggande begrepp som liter och deciliter införs redan i steg 2 borde man 
kunna föra in dm3 mycket tidigare utan problem.  

Det vi har funnit anmärkningsvärt är att det finns så klara kopplingar mellan 
Mattestegen och Lgr80, trots att Mattestegen är utgiven i mitten av 1990-talet. 
Egentligen borde Lpo94 vara förebilden då det är den gällande läroplanen. Vi undrar om 
detta beror på att läroboksförfattaren föredrar Lgr80 framför Lpo94 eller om det kan 
vara så att man lever kvar i det gamla och inte kan acklimatisera sig till det nya.  
 
Styrdokument 
Styrdokumenten är samstämmiga när det är fråga om åskådlighet som en viktig del av 
geometriundervisningen. Laborativt materiel ska användas för att hjälpa eleverna att 
förstå det abstrakta. Vi blev lite förvånade över att detta tankesätt har hängt med så 
länge men att det har talats så lite om det. Vi tycker att detta är bra men frågan är om 
skolorna fullföljer detta till den grad som det är tänkt.  

När vi läste de olika styrdokumenten slog det oss att det ifråga om geometri är 
tillbaka i det gamla. Från början stod det endast att undervisningen skulle göras enkel 
och åskådlig, vilket man kan säga står även i dagens läroplan. De styrdokument som har 
funnits emellan har alla talat om hur man ska gå tillväga för att göra undervisningen 
åskådlig genom olika konkreta exempel. Det visar på att allting kommer tillbaka fast i 
olika former och under andra namn. 

En fråga som slog oss när vi läste Lpo94 var vad som egentligen ingår i 
begreppet volym? Vi tycker att Skolverkets mål för år fem är mycket vaga och 
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svårtolkade på denna punkt. Begreppet volym är i allra högsta grad tolkningsbart. I de 
tidigare styrdokument har det klart framgått vad som menas med volym och vad som 
ska kunnas om detta begrepp. Som vi tidigare nämnt ser vi en risk i att lärarna då tolkar 
det på det ”enkla” sättet dvs endast tar upp volym som dl och liter. De får även assistans 
av läroboksförfattarna som inte heller sträcker sig längre än just dit. Det var också en 
förevändning från lärarnas sida när de sa att begreppet kubik kommer senare i 
grundskolan och därför skulle eleverna inte kunna detta.  

 
De lokala arbetsplanerna 
Arbetsplanernas mål behandlar konkreta företeelser som det är lätt att se resultat av. 
Däremot finns inte något mål som handlar om förståelse. Dessa kan anses vara mera 
abstrakta och därmed svårare att tolka och kontrollera. Vi tror att det är av den 
anledningen som skolorna har valt att utesluta dessa delar ur sina lokala arbetsplaner. 
Trots detta arbetar lärarna på skolorna efter att eleverna ska få kunskap om vardagliga 
problem och konkreta situationer. Om det är omedvetet eller medvetet vet vi inte men 
det är tydligt att de båda skolorna mer eller mindre arbetar på efter förståelsens linje. 
Detta framgår dock inte av de lokala arbetsplanerna utan det var något som kom fram 
vid våra intervjuer. 
 
Epilog 
I och med vårt examensarbete har vi fått en förståelse för hur viktigt det är med 
laborativt arbete. Det är dock viktigt att man noga tänker efter och förbereder 
användandet av det laborativa materielen. Vikten av åskådlighet har länge varit en 
dominerande faktor i skolan. Genom historien har styrdokumenten försökt att få lärare 
att göra undervisningen åskådlig och konkret för eleverna. Det arbetet har lärt oss är att 
man inte ska vara rädd för att lägga boken åt sidan och hänge sig åt alternativa 
lärometoder. Man ska dock inte försumma det för eleverna så viktiga arbetet i 
matematikboken. 

När vi nu kommer ut som nyutexaminerade lärare så har vi genom arbetet fått en 
större kunskap om hur viktigt det är att kunna fånga eleven på dennes nivå och bygga de 
laborativa åskådningarna utifrån deras perspektiv. Man måste också som lärare vara 
uppmärksam på vad eleverna lär sig och att man inte undervärderar sin undervisning 
utan göra så att eleverna får den kunskap de behöver inför framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuer 
 
 
Lärarfrågor 
1. Vilket materiel använder du i din geometriundervisning? 

• Bok? 
• Annat materiel? 
• Saknas något materiel? 
 

2. Berätta om din geometriundervisning! 
• Arbetsmetod. 
• Fördelar och nackdelar med metoden. 
• Varför denna metod. 
• Elevsvårigheter. 
• Räkneuppgifter eller undersökande uppgifter? 
 

3. Hur tror du att eleverna svarar på våra frågor? 
• Skillnad svag respektive stark elev? 
• Skillnad pojke och flicka? 

 
 
Elevfrågor 
4. Jag vet inte hur 1 m2 ser ut. Kan du förklara? 
5. Jag vet inte hur 1 dm3 ser ut. Kan du förklara? 


