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Abstract 

Geometry is an area in mathematics that is considered not abstract, on the contrary from other areas in 

mathematics. As geometry is considered an unabstracted area in mathematics, why has students 

around the world difficulties with geometry? TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) has shown that Swedish students in 8th grade has difficulties in algebra and geometry. 

The study focuses on why secondary school students’ have easy to understand some parts in geometry 

and why they have difficulties in other parts. Furthermore the study focuses on strategies teachers use 

to facilitate understanding in geometry. The study is carried out by interviewing six teachers in 

secondary school. The interviews are recorded and transcribed for enabling thematic analysis. The 

result shows that teachers experiences that students have easy to understand the first dimension (length 

and perimeter) and easy to understand geometrical objects as for example rectangular shapes. The 

reason behind the easiness is that these elements in geometry is known for the students, easy for the 

teachers to explain and not abstract. The students have difficulties comprehending two and especially 

three dimensional objects, difficult geometrical objects as circular objects, objects where the height is 

“situated” outside the object and irregular figures, unit conversions and concepts in geometry. The 

reasons behind these difficulties are mainly: the elements and methods are unfamiliar and abstract to 

the students. The abstraction in geometry are shown as comprehending how big or small sizes are in 

two and three dimensions and difficulties to comprehend the big discrepancy between the numbers in 

unit conversion, Teachers also observe that students have difficulties in visualizing and manipulating 

objects. These results show that what is known and not abstract are the opposite for what students have 

difficulties with, i.e. unknown and abstract. The strategies the teachers use are mostly to concretize the 

difficulties in geometry and in that way show students why it is valid. Other strategies are concerning 

with building a strong foundation in geometry, to combine geometry with other subjects in school and 

using students prior knowledge to build new knowledge. The red articles agrees with the result from 

the study.  

Nyckelord: geometriundervisning, högstadiet, undervisningsmetoder, 

svårigheter 
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Inledning 

Allmänt om geometri 

Geometri kommer från grekiskan och består av två ord geo och metri som betyder jordmätning 

(Löwing, 2011). Geometri skapades från början för att bestämma förhållande mellan människan och 

dennes omgivning, genom bl.a. mätning av längd och area (Zacharos, 2006). Geometrin är det område 

i matematiken som ger flest konkreta möjligheter och som innehåller flest abstrakta begrepp (Pirasa, 

2016). 

Geometri är ett av sex avsnitt i matematiken som lärs ut i Sverige (Skolverket, 2018). Enligt 

Skolverket (u.å.) är geometri en av de centrala delarna i matematiken och behandlar rummets struktur, 

form och storlek samt egenskaper hos geometriska kroppar och figurer. Vinklarna definierar om en 

figur är romb eller kvadrat (Skolverket, u.å.). De delområden som Skolverket (u.å.) delar in 

geometriavsnittet är följande: förberedande mätning och geometri som finns på området mätning, 

geometriska former, skala och vinklar. Enligt Skolverket (2018, s. 58) ska elever i årskurs 7-9 kunna 

följande i geometri:  

• Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.  

• Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid 

förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.  

• Likformighet och symmetri i planet.  

• Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i 

samband med detta.  

• Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet. (Skolverket, 2018, 

s. 58) 

Geometri är en viktig del av matematiken som ”bygger” upp andra områden i matematiken. Genom att 

underlätta förståelse av matematiken på ett fysiskt plan, underlättar den och bygger upp svårare delar i 

matematiken (Tekin-Sitrava & Işıksal-Bostan, 2014). Två andra områden i matematiken som byggs 

upp av geometrin är Algebra och Samband och förändring (Skolverket, 2017). Det är viktigt att elever 

förstår samband mellan geometriska begrepp samt lära sig att identifiera geometriska figurer och förstå 

deras egenskaper. Den kunskapen behövs för att lära sig ytterligare begrepp i t.ex. likformighet och 

kongruens (Zeybek, 2016, s. 402). Dessutom återfinns geometriska problem ute i vardagen både i 

olika utbildningar, men också i yrkeslivet (Löwing, 2011). De geometriska dimensionerna återfinns 

runt omkring oss, bl.a. i naturen, i konstverk och byggnader (Skolverket, 2017). 

Inlärningsteori och undervisningsstrategier 

Enligt Piaget (2008) försöker barn redan från födelsen att förstå sin omgivning. Upp till ca två år är 

barnet i det s.k. sensomotoriska stadiet, då barnet lär sig att förstå sin omgivning genom att konkret 

använda alla sina fem sinnen för att förstå omgivningen. Det kommer till uttryck genom att göra olika 

saker med objekten för att reda på och förstå vad man ska göra med objektet (Piaget, 2008).  

Elever i årskurs 7-9 är enligt Piaget (2008) i brytpunkten mellan det konkreta operationsstadiet som 

avslutas vid ca 13 år och det abstrakta operationsstadiet som inleds vid ca 12 år, men åldern kan 
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variera stort. Det betyder att i årskurs 7-9 kan det finnas elever representerade i de bägge stadierna. 

Vid det konkreta operationsstadiet vid sjuårsåldern börjar barnet att tänka logiskt men behöver se 

objektet fysiskt för att förstå hur den ser ut. De börjar alltså tillämpa logiska operationer men dessa är 

konkreta till sitt utförande (Piaget, 2008). Det är först i det abstrakta operationella stadiet som barnet 

inte behöver se föremålet framför sig för att kunna använda logiska resonemang och operationer på 

det, d.v.s. de kan börja använda logiskt resonemang utan att behöva se materialet (Piaget, 2008). 

Piaget (2008) förklarar att förståelse beror på barnets mognad (inre faktorn), inflytande från fysisk 

miljö samt social tradering, d.v.s. muntlig överföring från generation till ny generation. När barn 

utsätts för nya situationer lär den sig det nya (Piaget, 2008, s. 152-167). Då något nytt ska läras in är 

man mycket fokuserad initialt. När man sedan har gjort aktiviteten flera gånger blir man mer van och 

gör aktiviteten utan ansträngning (Säljö, 2005).  

 

Geometri handlar bl.a. om figurer och kroppars egenskaper. För att elever ska kunna ta till sig den 

informationen är det viktigt att eleverna behärskar de begrepp som används i geometrin (Löwing, 

2011, s. 21). Språket är en mycket viktig del i samhället eftersom det förmedlar ny information samt 

att man har möjlighet att prata om saker som inte finns i rummet eller om abstrakta företeelser. 

Eftersom begreppen i geometrin är en inrotad kunskapsdel i vårt samhälle så blir det svårt att klara sig 

i vårt samhälle utan att ha kunskap i de geometriska begreppen (Säljö, 2005; Löwing, 2011). Enligt 

Pirasa (2016) är det viktigt att lära ut rätt begrepp på och för de olika geometriska objekten samt att 

tydligt visa vilka egenskaper som tillhör vilka geometriska objekt. Om eleverna misstolkar begreppen 

medför det att eleverna riskerar att lösa geometriuppgifterna på ett felaktigt sätt (Pirasa, 2016).  

Eftersom geometri innehåller många abstrakta begrepp i ett för övrigt konkret ämnesområde är det 

viktigt att konkretisera geometrin ännu mer. På detta sätt underlättas förståelsen av de abstrakta 

företeelserna och momenten i geometrin (Pirasa, 2016). Konkretiseringen görs bl.a. genom att använda 

sig av material och metaforer samt elevernas tidigare erfarenheter, för att elever ska kunna ta till sig 

ämnet (Löwing, 2011). Information som observerats i det dagliga livet samt det som eleverna redan 

har lärt sig kan med fördel kopplas ihop i geometriundervisningen. Då upplevs geometrin som mer 

verkligt. Därigenom förbereds eleverna även för sina framtida liv och arbete (Pirasa, 2016).  

Ett annat sätt att konkretisera geometrin är att ta hjälp av fysiska ”hjälpmedel” s.k. artefakterna. De är 

viktiga beståndsdelar vid inlärning och speglar människans verksamhet d.v.s. tänkande, 

begreppsanvändning och lärande. Artefakter tolkar verkligheten samt underlättar förståelsen av vår 

omvärld (Säljö, 2005). För att underlätta inlärning och förståelse av areaberäkning är det viktigt att 

använda mätverktyg som har samma form som figuren som ska mätas, d.v.s. använda små kvadrater 

på 1 cm² för att mäta rektanglar. På det sättet vägleds eleverna i förståelsen av vad area står för 

(Zacharos, 2006).  

(Piagets konkretisering – spädbarnsålde, konkret och abstrakt op. stadie) 

 

Lätt och svårt i geometrin 

Geometrin betraktas som ett lätt ämne, eftersom det är det ämne med många geometriska objekt, d.v.s. 

geometriska figurer och kroppar, som lätt kan ses, uppfattas och kännas igen runt omkring oss (Pirasa, 

2016). Det konkreta momentet att mäta och det linjära tankesättet samt längd är lätta för elever att 
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förstå i geometrin (Van Dooren, De Bock, Hessels, Janssens & Verschaffel. 2004). Det linjära 

tankesättet har varit det gällande och det bekräftade tankesättet sedan de tidigare barnaåren och 

följaktligen det logiska tankesättet. Ett exempel på linjärt tankesätt är exemplet med en hink som blir 

fylld med fyra händer sand. Då vet barnen/eleverna att för att fylla tre hinkar behövs tolv händer sand 

(Van Dooren et al., 2004). Längd är lätt att lära sig till skillnad från area, eftersom längden är möjligt 

att mäta på direkten och få ett svar, till skillnad från arean som kräver två handlingar, nämligen mäta 

längd och bredd samt göra en aritmetisk operation, d.v.s. multiplicera längd med bredd för att få arean 

(Zacharos, 2006). Dessutom är längd-begreppet en vardaglig teknisk term som har endast ett 

formperspektiv, medan area är ett vardaglig teknisk term som också används men som har olika 

former (Zacharos, 2006). 

Ett stort missförstånd som elever har i geometrin är att om ett geometriskt objekts dimensioner ökas 

eller minskas k gånger, kommer också objektets area eller volym också öka/minska k gånger (Van 

Dooren, De Bock, Hessels, Janssens & Verschaffel. 2004, s. 485, 487). Om ett geometriskt objekt 

förstoras k gånger betyder det att vardera dimension ökar/minskar k gånger vilket i sin tur medför att 

objektets area eller volym ökas med k² respektive k³ gånger (Van Dooren et al., 2004). Anledningen 

bakom elevernas misstag är att de använder sig av ”linjärt tänkande”. Det linjära tankesättet är en 

mycket väl inrotad tankesätt och svår att rubba. Det är svårt att få en begreppsförändring (Van Dooren 

et al., 2004).  

Ett exempel på svårigheterna till att få en begreppsförändring hos eleverna när linjär eller icke-linjär 

tanke- och beräkningsstrategierna ska användas visas när en elev utbrast att han nu förstod varför 

arean förstorades k² gånger när bredd och längd ökades k gånger, men undrade varför inte det också 

gällde för omkretsen ökades k² gånger, eftersom bredden och längden också ökades där (Van Dooren 

et al., 2004, s. 496). Enligt Piaget (2008) har varje individ en tankemodell av världen, en s.k. 

schemata, som anpassas efter individens omvärld via processerna assimilation och ackommodation. 

Vid assimilation tar personen in kunskaperna och lägger de i olika fack i medvetandet. Då 

informationen inte passar in i schemata sker en konflikt som resulterar i att en ackommodation måste 

ske, d.v.s. tankemodellen omorganiseras. Det kräver mer energi än vid assimilation av kunskap 

(Piaget, 2008). Eftersom eleverna inte lyckas förstå när linjär eller icke-linjär metod ska användas 

tenderar de att generalisera genom att bara använda den ena metoden på alla uppgifter eller att 

godtycklig välja någon av metoderna utan att ha förstått när man ska använda metoderna (Van Dooren 

et al., 2004). 

Areaberäkning är ett annat svårt moment för elever. Anledningen bakom svårigheten är att begreppet 

area inte har förståtts p.g.a. att fokus har lagts på inlärning av formler och inte på förståelse av area-

begreppet samt hur människans inlärningsmekanismer fungerar (Zacharos, 2006). Från ett 

psykologiskt perspektiv är det svårare att ta till sig och förstå area eftersom area kräver att man först 

mäter längd och bredd. Men det räcker inte med det. Därefter behövs arean räknas ut genom att 

multiplicera bredd med längden (Zacharos, 2006, s. 232). Vid studien framkom det att 

övergeneralisering skedde genom att rektangelns areaformel användes även för oregelbundna figurer, 

se figur 2:  
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Figur 1: Oregelbunden figur som orsakade huvudbry för vissa elever. 

En elev i undersökningen såg att den oregelbundna figuren kunde innehålla 9 små kvadrater, men sa 

ändå att figuren var 15 cm², eftersom basen var 5 rutor och höjden var 3 rutor (Zacharos, 2006). 

Exemplet visar på att eleven generaliserar areaberäkning till att gälla alla formler med bas och höjd 

(Zacharos, 2006). Hoz (1981) kallar det automatiska användandet av formler och begrepp utan att 

fundera över om det passar för oflexibel1. 

Vid volymberäkning framkom andra svårigheter bl.a. svårighet att kunna visualisera tredimensionella 

objekt. Två uppgifter hade en uppritad kub som utgjordes av 10 småkuber, som kan ses på figur 1, 

medan den tredje uppgiften hade bara måtten utskrivna utan figur. 

 

Figur 2: Liknande kub som användes till volymuppgifterna (Tekin-Sitrava & Işıksal-Bostan, 2014). 

Ett av de misstagen eleverna gjorde var att bara räkna små kuberna på de synliga sidoytorna hos den 

stora kuben, vilket tyder bl.a. på svårt att visualisera kuben som en tredimensionell kropp och kunna 

förstå att det finns ytterligare tre sidoytor som inte ses på figuren (Tekin-Sitrava & Işıksal-Bostan, 

2014). En annan visualiseringssvårighet som resulterar i att eleven löser uppgiften felaktig är då eleven 

har svårigheter att se figurerna klart, t.ex. att en del av en komponent (t.ex. sida) tillhör en annan del i 

en annan komponent (ex. höjden i en triangel) (Hoz, 1981). 

Även lärarstudenter i matematik har svårigheter i geometrin. Vid observationerna och intervjuerna i 

studien framkom det att några lärarstudenter hade svårigheter med bl.a. klassificering av polygoner 

(Zeybek, 2016), Klassificering av geometriska figurer är viktigt eftersom varje figur har sina 

egenskaper som är viktiga i bl.a. areaberäkning. I en uppgift försvårades lösning p.g.a. att några 

studenter inte ansåg att kvadrat är en rektangel. Det är ett exempel på att begreppsförståelse är central 

kunskap för att kunna lösa geometriuppgifter (Zeybek, 2016, s. 404). 

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är ett internationellt test i matematik 

och naturvetenskap som Sverige har deltagit fem gånger med årskurs 8. Matematikområdena som 

testas är taluppfattning och aritmetik, algebra, geometri samt statistik och sannolikhet. Geometri och 

                                                     
1 ”Rigid” (Hoz, 1981, s. 171).  
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algebra är de områden som svenska elever presterar sämst i. Det har inte förändrats sedan 2011 

(Skolverket, 2016). Det är därför viktigt att se vad som behövs för att förbättra svenska elevers 

prestation inom geometriområdet. 

Eftersom geometriområdet är en viktig del i matematiken, men som svenska elever i årskurs 8 också 

har svårt med är det intressant att ta reda på vad eleverna har svårt med i geometriområdet och komma 

fram till vad man kan göra i undervisningen för att eleverna ska lättare förstå geometriområdet i 

matematiken. 

Svenska elever har enligt Skolverket (2016) sämst resultat i geometri och algebra-delen i TIMSS. 

Elevernas svårigheter i algebran brukas förklaras med att det är ett abstrakt område i matematiken och 

därför svårförståeligt, men geometrin betraktas som ett konkret ämne och därför anses som ganska lätt. 

Varför har då elever svårt att lyckas i geometrin? Vad är det i geometrin som gör det svårt för eleverna 

att förstå? Den här uppsatsen kommer att undersöka vad som är lätt och svårt i geometriområdet för 

eleverna och vad lärarna gör för att underlätta förståelsen för geometrin. Uppsatsen kommer att 

fokuseras på förståelse av geometrin och vad som underlättar förståelse och inte beröra vad som 

underlättar inlärning.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på varför elever i årskurs sju till nio har svårt i 

geometriområdet. Är det hela geometriområdet som är svårt eller finns det avsnitt eller delar som är 

lättare för eleverna att förstå? Vilka är då dessa områden och vad är det som gör geometriavsnitten 

lätta eller svåra? 

Intressant är också att ta reda på vad lärarna gör för att underlätta elevernas förståelse för 

geometriområdet och ta reda på om det finns någon koppling till vilka metoder som används och 

elevernas svårigheter i geometriområdet. 

För att kunna uppnå syftet ställdes följande frågor: 

1) Vad har elever i högstadiet lätt att förstå i geometriavsnittet och vad är anledningen till det? 

2) Vad har elever i högstadiet svårt att förstå i geometriavsnittet och vad är anledningen till det? 

3) Vilka undervisningsmetoder använder lärare för att underlätta elevers förståelse för 

geometriområdet? 
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Metod 

Studien använder sig av kvalitativa metoder. I det här fallet kvalitativ intervju, mer utförligt beskrivet i 

underkapitlet Datainsamlingsmetod. I underrubriken Urval och genomförande beskrivs urvalskriteriet 

för undersökningens informanter samt hur undersökningen genomfördes. I underrubriken 

Forskningsetik förklaras hur undersökningen genomfördes enligt de etiska principerna som 

vetenskapsrådet (2017) ställer vid undersökningar där människor ingår som en central del i 

undersökningen samt underrubriken Analys av data som beskriver hur den insamlade informationen 

analyserades. 

Datainsamlingsmetod  

Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer lämpar sig bra för 

att förstå världen från informanternas synvinkel som aktör i undervisningen (Johansson & Svedner, 

2010; Kvale & Brinkemann, 2014) p.g.a. dess egenskap med fasta och öppna frågeområden där 

följdfrågor bestäms efter informanternas svar. Genom att frågorna inte behöver tas i en viss ordning 

blir det lättare för informanterna att följa sin tanketråd och ge sitt perspektiv (Bryman, 2018). De fasta 

frågeområden är följande: hur undervisningen brukar vara upplagd, vad elever har lätt att förstå i 

geometriområdet, vad läraren gör för att bemöta elevers svårigheter i geometriområdet samt vad 

läraren tycker är viktigt att lära ut i geometriområdet. I bilaga 2 står det vilka frågeområden som 

användes i intervjuerna.  

En bra intervjuteknik förutsätter att intervjuaren ställer bra följdfrågor som kan förtydliga och utveckla 

innebörden av informanternas svar för att få uttömmande svar (Johansson & Svedner, 2010). För att få 

uttömmande svar användes bl.a. följande följdfrågor: ”Kan du ge exempel?”, ”Kan du förklara 

närmare?”, ”Hur menar du?” samt speglingar som t.ex. ”Du menar alltså ….” och tystnad för att få 

informanten att prata mer. För att lättare kunna använda tystnaden som tillvägagångssätt för att få 

informanten att prata mer fördes anteckningar.  

Urval och genomförande 

I underrubriken Urval förklaras hur urvalet av informanter till studien gjordes och i underrubriken 

Genomförande beskrivs hur intervjuerna genomfördes. 

Urval 

Urvalskriteriet för studien var målstyrt så till vida att informanter måste kunna ge relevant information 

till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018), d.v.s. att informanterna skulle arbeta som lärare eller 

specialpedagog i årskurs 7-9 inom matematikämnet. Urvalet skedde genom att högstadieskolor i 

Stockholms län kontaktades. Att det just var Stockholms läns skolor som utgjorde urvalsmängden 

berodde på närhet för författaren, vilket kännetecknar som bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). De 

informanter som utgjorde urvalet var de lärare som hade tid att delta i studien. Bortfallet var stort 

beroende på att många skolor tackade nej att delta p.g.a. tidsbrist. Därför var det bara tre intervjuer 

som kunde göras före jullovet.  Resterande gjordes efter jullovet. De flesta informanterna som tackade 

ja att delta i studien har lång erfarenhet i yrket. Fyra informanter hade mer än 25 års erfarenhet i yrket, 
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resterande hade 20 respektive 11 år. En av informanterna jobbade som specialpedagog, S1, resten som 

lärare. Tabell 1 visar de informanter som deltog i studien: 

 

 

Tabell 1: Sammanställning av informanterna som deltagit i studien. 

Tabell 1 sammanställer informanternas bakgrund. Informanten S1 är specialpedagog och har därför 

bokstaven S för att betona att hon är specialpedagog, de andra informanterna har bokstaven L som står 

för lärare. Informanterna kom från tre olika kommuner i Stockholms län. Uppsatsen benämner 

kommunerna A, B och C. Benämningen av kommunerna har inget att göra med den existerande 

benämningen av kommuner. De informanter som jobbar i samma kommun har samma 

kommunbenämning.  Alla informanterna jobbar i olika skolor, d.v.s. ingen av informanterna jobbar 

eller har jobbat i samma skola som en annan informant.  

Genomförande 

Studien använde sig av sex kvalitativa intervjuer för att besvara uppsatsens frågeställningar. En 

intervju tog 90 minuter, resterande intervjuer tog mellan 30 – 60 minuter. Intervjuerna var individuella 

d.v.s. det var en informant som intervjuades vid varje intervjutillfälle. Vid alla intervjuer användes 

samtliga frågeområde som finns uppställda i bilaga 1. Alla intervjuer spelades in för att sedan 

transkriberas. 

Innan intervjun genomfördes fick informanterna både muntligen och skriftligen information om 

intervjun i ett s.k. samtyckesbrev enligt Vetenskapsrådets krav (Vetenskapsrådet, 2017). I bilaga 1 

finns samtyckesbrevet i sin helhet. Mer information om Vetenskapsrådets krav och hur uppsatsen 

uppnår dessa krav står utförligt skrivet i underrubriken ”Forskaretik”. 

Forskningsetik 

När en studie använder sig av personers i sin undersökning måste de etiska forskningsetiken gälla och 

genomsyra studien samt uppsatsens innehåll. Uppsatsen har följt de riktlinjer framtagna av 

Vetenskapsrådet (2017), vilket beskrivs utförligare nedan. 

Vetenskapsrådet (2017) delar upp etiken inom forskningen i forskningsetik och forskaretik. I 

forskningsetiken behandlas frågor rörande hur informanter behandlas i forskningen och i forskaretiken 

hur forskaren uppträder med sin forskning gentemot forskarvärlden och den övriga världen.  
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Vid genomförande av studien ska informanten bli utförlig informerad av studiens syfte innan intervjun 

genomförs samt att efteråt ge tillåtelse genom ett skriftligt samtycke. Den utförliga informationen ska 

både täcka syftet med undersökningen samt betona att undersökningen är frivillig (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 26-27). Därtill är forskaren/författaren ansvarig för att deltagarnas identitet inte ska kunna 

röjas (ibid, s. 27, 40-41). I den här studien har alla deltagare i förväg fått information om studiens syfte 

både muntligen och skriftligen samt om frivilligt deltagandet d.v.s. informanterna har möjlighet att 

avbryta om så vill. Därtill har alla informanter skrivit på sitt samtycke till undersökningen efter 

avslutad intervju. För att informanternas identitet inte ska kunna röjas är alla informanter anonyma 

samt skolorna där de arbetar vid. För att kunna referera till vilka informanter som talar har varje 

informant fått en kod. Underrubrik ”Urval” berättar mer utförligt om hur anonymiteten av 

informanterna har gjorts. Därför uppnår uppsatsen kriteriet för information och samtycke av alla 

deltagarna samt kriteriet för anonymisering.  

Vid inspelat material ska informanterna också få information om den insamlade ljudupptagningen ska 

användas mer än i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna har fått både muntligen och 

skriftligen information om att ljudupptagningen bara kommer att användas för uppsatsskrivandet, samt 

att ljudupptagningen kommer att raderas så fort uppsatsen är godkänd. Därtill att det inspelade 

intervjun bara kommer att höras av författaren själv och i undantagsfall av handledaren.  Därför 

uppnår uppsatsen denna kriteriet för forskningsetik.   

Databearbetning och analys  

Vid transkriptionen skrevs ord för ord vad informanten sa. Ofullständiga ord, ofullständiga meningar 

som inte hade betydelse för meningen2, mellanord utan betydelse som t.ex. liksom och hur långa 

pauserna var togs inte med i transkriptionen. Vid transkriptionen användes symbol för att indikera bl.a. 

lång paus, (* paus *). Analysen av intervjuerna utfördes enligt Braun och Clarke (2006). Nedanför 

beskrivs hur analysen utfördes steg för steg. 

Efter transkriberingen skapades initiala koder i de transkriberade intervjuerna (Braun och Clarke, 

2006, s. 18). Det gjordes genom att de delar som verkade intressanta för uppsatsen d.v.s. kunde 

besvara uppsatsens frågeställning kodades. Ett exempel på kodning: ”9. Den lättaste delen i geometri 

är det endimensionella, d.v.s. längden.”. Varje kod fick en siffra som identifierade koden i den 

specifika intervjun. I alla intervjuer fick koderna startnummer 1 som följdes av stigande nummerföljd.  

Efter den preliminära kodningen gjordes tabeller med två kolumner. I den vänstra kolumnen skrevs de 

intressanta excerpten, datautdragen. På motsvarande rad, under kolumnens högra sida, skrevs de 

initiala koderna. Nedanför finns ett exempel från en sådan tabell i Tabell 2: 

 

Tabell 2: Exempel på excerpt med tillhörande temporära koder. 

                                                     
2 t.ex. författaren säger: ” Mm.Ja, är det ... ah just det.  Hur ...  aa, Vi har pratat lite om om hur man kan arbeta för att bemöta 

elevers svårigheter.” transkriberas till ” Mm. Vi har pratat lite om hur man kan arbeta för att bemöta elevers svårigheter.”.  
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Tabell 2 visar ett exempel på ett utdrag med medföljande kodning. Excerpt som var skilda från 

varandra skrevs på olika rader.  

För att kunna identifiera att koderna tillhörde en viss intervju, tilldelades varje kod i en intervju en 

identifikationsnummer, på följande sätt. Intervju ett fick identifikationsnummer ”1-” framför 

kodsiffran. I exemplet ovan fick koderna siffrorna ”6-9” respektive ”6-10” eftersom de tillhörde 

intervju 6.  

I den nästföljande del i analysen sorterades de temporära koderna som liknade varandra från alla 

intervjuerna in i olika grupper. Rubriken på dessa grupper blev sedermera temporära tema (Braun och 

Clarke, 2006, s. 19). I exemplet ovan sorterades 6-9 i gruppen ”Lätt att förstå”. För att underlätta 

analysen delades därefter teman med medföljande koder till tre datamängder korresponderat till 

uppsatsens forskningsfrågor. Varje datamängd analyserades därefter var för sig. 

Därefter kontrollerades att koderna verkligen beskrev vad excerpten uttryckte samt att koderna låg 

under rätt teman. Kriteriet för ett bra tema är att den är homogen internt och heterogent gentemot 

andra teman (Braun och Clarke, 2006, s. 20). Följaktligen undersöktes alla koder under varje tema 

samt att alla teman under var och en av datamängden för att se om de var sammanhållna under varje 

tema samt datamängd. För varje datamängd analyserades de olika temans relation med varandra för att 

kunna hitta en bra struktur för senare presentation i uppsatsen. Tankekarta över teman var till stor hjälp 

(Braun och Clarke, 2006, s. 20).  

I nästa analysfas lades excerpten för kodningen in under varje tema i små tabeller med koden som 

rubrik samt en utsaga för excerpten. Alla utsagor under ett tema utgjorde underlag för en övergripande 

utsaga som gällde för hela temat (Braun och Clarke, 2006, s. 22). 

Resultat 

Resultaten är uppdelade efter forskningsfrågorna. Den första rubriken, Lätt i geometrin, tar upp vad 

lärarna anser att elever har lätt i geometrin och varför. Den andra rubriken, Svårt i geometrin, tar upp 

vad lärarna anser att elever har svårt i geometrin och varför. I den tredje rubriken, Strategier för att 

underlätta förståelsen av geometrin, tas olika strategier upp som lärarna använder sig av för att 

underlätta elevernas förståelse för geometriområdet. 

Lätt i geometrin 

I analysen av intervjuerna framkommer de olika moment i geometriavsnittet som 

informanterna/lärarna upplever att elever har lätt med samt anledningen bakom varför dessa moment 

är lätta.  

Moment som är lätta 

Informanterna S1, L4, L5 och L6 anger sträcka och omkrets som lätta för eleverna att förstå. Den 

endimensionella ansågs så enkel att t.o.m. enhetsbyte i det endimensionella var enkel. Area ansågs 

som både lätt och svårt beroende på om de jämfördes med längd eller volym.  



 

10 

 

Informanterna L2 och L3 anger enkla geometriska figurer som lätta för eleverna att förstå. Exempel på 

sådana figurer är de rätlinjiga, d.v.s. kvadrater, rektanglar, trapetser samt den rätvinkliga triangeln. Det 

som tas upp som lätt med dessa figurer är att eleverna har lätt att beräkna figurernas area.  

 

Orsak till att momenten är lätta 

I analysen av intervjuerna framkommer olika bakomliggande orsaker till varför elever har lätt med 

ovannämnda geometriska moment, vilket är följande: välbekanta för eleverna, lätta för läraren att 

förklara och visa samt är konkreta.  

Vana vid eller bekanta med 

Informanterna S1, L3 och L4 anger det välbekanta och som eleverna har mött tidigare som en 

bakomliggande orsak till varför elever har lätt att förstå. Det som informanterna tar upp som välbekant 

för eleverna är det endimensionella d.v.s. sträcka och längd samt de välbekanta figurerna kvadrat och 

rektangel. Informant L3 tar avståndet till skolan som ett exempel: 

L3 – … De är det (längdbegreppet) de är mera vad de är vana vid. De har en kilometer till skolan och 

så vidare. Då har de lite hum om vad det handlar om.  

Informanten förklarar att eleverna förstår vad längd står för eftersom de är vana vid det. Han tar ett 

exempel med avstånd till skolan för att belysa det bekanta med begreppet. 

 

Enkelt att visa och det konkreta 

Vid analysen av intervjuerna framkommer det som en bakomliggande orsak till varför elever har lätt 

att förstå geometriska moment att dessa moment är lätta för lärarna att visa och förklara samt att dessa 

moment är konkreta.  

Informanterna S1 och L3 tar upp lätthet att visa momentets giltighet som en anledning till att elever får 

lätt att förstå. Författaren och informanten L3 diskuterar mantelareor: 

L3 – Det är väll att se den utbredd…. Men koner och sånt kan man ju klippa upp. Och då får man 

cirkelsegment…. Annars, de rätlinjiga, de är ju bara att klippa upp, så att säga, och sprida ut.        

F – Så rätlinjiga, om man tänker på de tredimensionella objekten (* paus *)  

L3 – Kub eller någonting sånt där…. De är lätta ju lätta att räkna. Och rektangulära lådor, vad de nu 

kan vara, det är samma sak där.  

Informanten förklarar att elevers förståelse för mantelareor beror på hur lätt eller svårt det är att visa 

mantelareans giltighet genom att förklara hur lätt det är att visa hur begränsningsarean ser ut.  

Informanterna L2 och L5 tar upp det konkreta som en bakomliggande anledning varför elever har lätt 

att förstå. Informanten L5 förklarar: 

L5 – De flesta upplever geometrin som ett lättare avsnitt därför att de förstår vad det är de räknar ut. 

Allra helst när det är area och omkrets, så förstår de liksom vad det är de gör. Det de tycker om, det 

är, att matten inte är konstig. Det är det här jag räknar ut. Det är liksom konkret. Och du kan ta fram 

saker. Vi ska räkna ut det här. Bordet här. Fönstret där. Hur långt är det runt om du går så här? Så de 

förstår vad det är de räknar ut. 

Informanten menar att det som gör att eleverna har lätt med geometrin är att det är konkret, de vet vad 

de räknar ut, speciellt när det gäller area och omkrets.  
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Svårt i geometrin 

I analysen av intervjuerna framkommer de olika moment i geometriavsnittet som 

informanterna/lärarna upplever att elever har svårigheter med samt anledningen bakom varför dessa 

moment är svåra.  

Moment som är svåra 

De svåra momenten i geometrin som framkommer vid analysen kan delas upp i svåra geometriska 

former, den andra och tredje dimensionen d.v.s. area och volym, enhetsomvandlingar samt de 

geometriska begreppen.  

Alla informanter tar upp svåra geometriska objekt som en svårighet för eleverna. Dessa objekt 

inbegriper de rundade formerna, t.ex. cirkel och klot, geometriska figurer där höjden ligger ”utanför” 

figuren som t.ex. parallellogram och trubbvinklade trianglar, oregelbundna figurer samt de 

geometriska kropparnas mantelareor och begränsningsarea. Orsaken till svårigheterna redovisas i 

underrubrikerna ”svårt att kunna visualisera”, ”manipuleringsförmåga” samt ”Svårt att förstå”. 

Informanterna S1, L2, L5 och L6 anger area- och speciellt volymmåtten som en svårighet för eleverna. 

Orsaken till svårigheterna redovisas i underrubrikerna ”Svårt att förstå” och ”lätt att glömma och 

blanda ihop”. 

Informanterna L2, L4, L5 och L6 uppger enhetsomvandling som en stor och generell svårighet för 

eleverna. Orsaken till svårigheterna redovisas i underrubrikerna ”Svårt att förstå”. 

Informanterna S1, L2, L4 och L5 anger geometribegreppen som en svårighet för eleverna. Orsaken till 

svårigheterna redovisas i underrubrikerna ”lätt att glömma och blanda ihop”. 

 

Orsaken bakom svårigheten 

Vid analysen av intervjuerna framkommer olika orsaker till elevers svårigheter i geometri. 

Informanterna anger visualiseringssvårigheter, manipuleringssvårigheter av figurer, det nya och 

främmande, abstraktionen, svårigheter med att visa och förklara för elever samt svårigheter för elever 

att komma ihåg. Dessa bakomliggande orsaker beskrivs mer utförligt i motsvarande underrubriker. 

 

Svårt att kunna visualisera  

Alla informanter anger svårigheter med att kunna visualisera de geometriska kropparna som en 

svårighet för eleverna. Svårigheten gestaltar sig bl.a. i att elever har svårt att se hur man kan lösa 

tvådimensionella figurer samt att elever behöver se de geometriska kropparna fysiskt för att kunna 

förstå dem,  

 

Informanter L3, L4 och L6 anger nödvändigheten för elever att se de geometriska kropparna och 

figurerna fysiskt för att klara av att förstå och lösa de geometriska objekten. Informant L6 förklarar 

svårigheter med en tredimensionell kropp uppritad på papper:  
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L6 – Hur ska jag säga? Att se geometriska figurer på olika sätt. Och sen när det är tredimensionella 

rymdfigurer, då är det ännu svårare att veta. Om det är en kub, (* ritar figur *). Du ser de här sidorna. 

Vad är det du inte ser? Att vrida.  

Informanten förklarar svårigheten som eleven har att förstå hur en tredimensionell geometrisk kropp 

verkligen ser ut, även om den är uppritad på papper. Så fort eleverna inte har något konkret att förhålla 

sig till blir det genast svårare. För att belysa svårigheten ritar informanten upp kuben, se Figur 3.  

 

Figur 3: Kub ritad i tredimensionellt perspektiv. 

Figur 3 visar kuben uppritat på ett tvådimensionellt medium – papper. För en elev kan det vara svårt 

att föreställa sig de andra sidorna som inte finns uppritat.  

 

Informanter L2, L3 och L5 anger svårigheter som elever har med att förstå hur man ska lösa och 

beräkna de geometriska figurerna. Det gäller figurer där man måste ta sig tid att verkligen se figuren 

och lista ut vad man ska räkna. Informanten L5 ger exemplet på den klassiska löparbanan:  

L5 – … Omkrets brukar inte vara något större problem, mer än de, om vi säger så här lite klassiska, 

en sådan här löparbana, när vi har cirkel och sånt, då vill dem in ett varv, även om det är omkrets. När 

det är mått inne i figuren, så vill de in och köra omkrets…. En löparbana. Här ska du springa så. Så 

det är liksom en halvcirkel, en sträcka. Då vill de in där, (diametern i figuren) när de ska göra 

omkrets. Förstår du? Så har du satt in måtten.     

Informanten L5 menar att figuren ”löparbanan” som består av rektangel och två halvcirklar, se figur 4 

är en svårighet för eleverna. Istället för att räkna de två längderna och omkretsen på cirkeln så lägger 

eleverna till de två bredderna på rektangeln (halvcirkelns diameter). 

 

 

Figur 4: Figur av löparbana. Där elever ska räkna ut omkretsen på den. 

Figur 4 visar den klassiska löparbanan som eleverna ska räkna ut omkretsen på. Eleverna gör 

misstaget att ta med rektangelns bredd i sin lösning.  

Kunna manipulera figurer 

Informanterna L2, L3, L4 och L6, anger manipulering av figurer som en svårighet för eleverna. För att 

kunna manipulera figurer krävs det att elever har logisk-matematisk lösningsmetod, t.ex. tänka 

tvärtom. L6 ger exempel som kräver att man tänker ”tvärtom”: 

L6 – Och sen, det man har svårt att se, det finns ju övningar, där man har en månghörning som är 

ritad i en regelbunden fyrhörning, till exempel en rektangel. Då är det lättast att räkna bort det som 

inte är med i figuren. (* ritar *) Hur stor är den här, (* pekar på figuren inne i rektangeln *) figuren 

som är inne i en rektangel. Då är det lättare att, räkna först arean på hela rektangeln och sedan, räkna 

ut arean på de här trianglarna som är runt omkring, och sedan hela (arean) minus de här fyra 

(triangelbitarna).  Att dela den här (inre figuren) i regelbundna bitar, det är svårare.    

F – Det är en svårighet, det här? 
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L6 – Ja, att man ser det från ett annat håll. 

Informanten L6 visar med exemplet att det krävs logiskt resonemang för att lösa uppgifter, se Figur 5. 

För att få reda på arean på den vita biten blir det enklast om man först räknar ut den totala arean och 

minskar med arean från de ljusblå bitarna.   

 

 

Figur 5: Räkna ut arean på den vita biten! 

 

Figur 2 visar på en uppgift som vissa elever har svårt att lösa. För att kunna lösa den här uppgiften 

krävs att tänka tvärtom. 

 

Ovant och abstrakt 

Från analysen av intervjuerna framkommer det att informanterna också anser att elever har svårighet 

med att ha en god uppfattning av area- och volymstorlek samt den stora sifferskillnaderna i 

enhetsomvandlingar. Det tillsammans med symbolen pi samt med de ovana momenten i geometrin är 

abstrakta för eleverna och därför svårt för dem.     

Alla informanterna anger det obekanta som en svårighet för eleverna. Det som eleverna inte har stött 

på tidigare blir svårt. Svårigheter kopplade till det obekanta är enligt informanterna är: konens och 

cylinderns mantelareor, area- och volymstorleken som t.ex. kubikmåtten samt främmande begrepp, 

Informanten L6 förklarar på ett målande sätt varför kubikmåtten är en svårighet för eleverna: 

F – Vad tror du kan vara svårt, varför har eleverna svårigheter med det? 

L6 – Det är ju så abstrakt. Om man bara slänger fram ett ord som kubikcentimeter. Hur många har 

konkret erfarenhet av det? Det har man inte i köket. En literskanna har man, men inte en 

kubikcentimeter. Fast det har man ju i milliliter. 

Informanten menar att en av orsakerna till att elever har svårighet med kubikmåtten är för att eleverna 

inte är bekanta med hur stor kubikmåtten egentligen är. När något är nytt blir det oftast abstrakt och 

svårt att förstå.  

Informanterna L3, L5 och L6 anger uppfattning av storleken på area- eller volymmått, speciellt 

kubikmåtten, som en svårighet för eleverna. Informanten L5 beskriver lite om det:    

L5 – Volym, att förstå lite hur stort och smått det blir …. De har inte (*paus*). Det finns inte i deras 

huvud hur stort och smått det här är. Det är svårt att förstå måtten i huvudet. Ändå håller vi på 

hemkunskapen med decilitermåtten. Tänk på det här, tänk på när ni tar det här. Kryddmått det är en 

milliliter. Det finns inte i dem att det sitter i ryggmärgen hur mycket det ena och det andra är. Och 

volymen är det som de är sämst på. 

Informanten menar att eftersom eleverna inte har en aning om hur stort eller litet volymmåtten är är 

det svårt att lösa sådana uppgifter i geometrin.  

Informanterna S1, L4, L5 och L6 anger de stora sifferskillnader mellan enhetsomvandlingar som en 

svårighet för eleverna att förstå. Bägge informanterna L5 och L6 berättar i sin tur om den stora 

sifferskillnaden mellan enheterna på olika sätt: 

L5 – Volym, att förstå lite hur stort och smått det blir. Fast man håller fram, så ser de att det här är en 

kubikdecimeter det rymmer en liter, en kubikcentimeter en milliliter, det blir så stor skillnad, fast det 
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bara är centimeter och decimeter i deras huvud. Så fast man håller fram, sedan när de räknar är det 

svårt ändå att förstå. 

 

L6 – Skala är ganska svår. När man måste omvandla, enhetsomvandlingar. Det har jag upplevt att det 

är svårt. Och när det är längder då är det bara tio gånger alltid till nästa enhet, men när det är areor då 

är det hundra och när det är volym då är det tusen. Det är inte lätt. 

Informanterna L5 och L6 berättar på olika sätt om elevers svårighet med sifferskillnaden mellan 

enheterna. Informanten L5 berättar om kubikdecimeter och kubikcentimeter storlekar som sinsemellan 

är mycket stora, men som har ordslutet –decimeter och –centimeter, som i längdenhet inte är så stor 

skillnad. Informanten L6 förklarar att enhetsomvandlingar blir så stora för areor och ännu större för 

volym. 

Informanterna L3 och L4 anger den abstrakta symbolen pi som en svårighet för eleverna. Informant 

L4 berättar: 

L4 – Ja, och sedan har vi ju cirklarna. De är också speciella naturligtvis. Som kommer där 

någonstans. När man plötsligt ska föra in ett pi och visa det …. Det kan vara lite svårt. Det är 

någonting helt nytt att man inför en symbol …. Att räkna med en symbol är svårt. 

Informanten berättar att symbolen pi är en svårighet för eleverna eftersom det inte är ett tal, vilket gör 

att elever kan tycka det är konstigt – räkna med bokstäver! Istället undviker eleverna att använda 

symbolen och vill ersätta symbolen med siffror istället. 

Svårt att komma ihåg och skilja åt från varandra 

Informanterna S1, L2 och L5 anger elevers svårigheter med att komma ihåg formler och begrepp i 

geometrin. Det gäller att kunna göra åtskillnad mellan formlerna och mellan begreppen. Anledningen 

bakom den svårigheten anger alla tre beror på den stora mängden formler och begrepp samt att många 

begrepp också är ovana benämningar som inte finns i vardagslivet. Informanten L5 berättar hur den 

stora mängden av formler blir en svårighet för eleverna:  

L5 – ... Till exempel då, att det är formlerna som är svårigheten att komma ihåg. Det går för stunden. 

De förstår när vi går igenom. Då förstår de, men sedan när det blir mycket liksom, att det är både 

trianglar och det är kvadrater, och det är rektanglar, och det är cirklar och allt.  

Informanten förklarar att svårigheten med att komma ihåg formler beror främst på den stora mängden 

formler. 

Strategier för att underlätta förståelsen av 
geometrin 

I analysen av intervjuerna framkommer de olika undervisningsstrategier för att underlätta elevers 

inlärning. Dessa kan grov delas in i det som underlättar elevernas förståelse och det som underlättar 

inlärning av geometrin. De rubriker som ingår i kategorin underlätta elevers förståelse är: Visa att 

geometrin inte är hokus pokus samt Bygga upp kunskap och färdighet i geometrin. Den rubrik som 

ingår i kategorin underlättar inlärning av geometrin är: Underlätta inlärning genom att göra geometrin 

intressant och trygg. Den delen har humanistiska drag.  

Uppsatsens frågeställning klargör att fokus ligger på strategier för att underlätta förståelsen av 

geometrin. 
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Visar att geometrin inte är hokus-pokus  

Vid analysen av intervjuerna framkommer det olika undervisningsstrategier som har till syfte att 

underlätta förståelsen av geometrin genom att förklara för eleverna hur geometrin fungerar och dess 

giltighet.   

Viktigt att förstå varför  

Alla informanterna betonade vikten av att göra geometrin mer praktisk och att konkretisera övningar 

och uppgifter för att underlätta förståelsen för eleverna. Informanten L3 berättar vikten av att eleverna 

verkligen förstår vad de gör: 

F – Menar du (* paus *). Menar du det här matematiskt tänkande. 

L3 – Ja, någonting åt det hållet. Enhetsbyten och sånt där.... Det är inte bara att lära in tror jag, för 

många. De måste begripa vad de pysslar med. 

Informanten förklarar att det inte räcker med att lära in, eleverna måste förstå vad de gör i 

matematiken/geometrin.  

Förklaring av geometrin via konkretisering  

Från analysen av intervjuerna framkommer det olika undervisningsstrategier för att förklara för elever 

giltigheten i geometrin. Dessa kan delas in i användning av material och göra undersökningar som 

t.ex. laborationer och mäta.   

Informanterna S1, L2, L3, L4 och L6 tar upp strategin med att använda material, s.k. artefakter, i 

undervisningen för att konkretisera geometrin. De olika artefakterna som informanterna tar upp i 

intervjuerna är: byggklossar, geobräde, tangram och ”matteverkstan”. Informanten L6 ger exempel på 

en aktivitet som använder sig av klossar: 

L6 – Man behöver inte tillverka papperssaker, det finns färdiga klossar som till exempel volymskala. 

Om en kub växer till det dubbla i sidled. Hur mycket växer volymen? Och om man sätter ihop flera 

kuber så förstår man att det, det är kvadraten där, två gånger två gånger två. Det blir åtta. Det blir 

potens tre. 

Informanten visar hur uppgiften hjälper elever att förstå vad som händer när bredd, längd och höjd på 

en kub dubbleras. Volymen ökas till en volym med potens tre av den ursprungliga kuben, se figur 6.  

 

Figur 6: En kub som dubbleras. 

Figur 6 visar en liten kub som dubbleras. Då blir volymen åtta gånger större än det ursprungliga. 

Ett annat material är geobrädet. Informant L4 berättar: 

L4 – Geobräde, de tycker jag är jättebra. De hade jag mycket övningar med. Man gör först på 

geobräde, ritar och sedan så har någon beräkning runt det. För där kan man verkligen se varför det bli 

halva. Varför delar man en triangel i två när man ska beräkna arean. För att bekräfta formlerna. 

Geobräde är jättebra. De (eleverna) fick göra den på träslöjden först, bara där att mäta upp en kvadrat 

och såga ut sin kvadrat och spika i med en centimeters mellanrum, svårt. Men det gäller ju också, ett 

sätt, att man kan ha användning av sin matte. 

Informanten L4 berättar att geobrädet är en utmärkt artefakt för att bl.a. visa formlers giltighet.  
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Alla informanterna tar upp undersökningar och laborationer som en strategi till att öka elevers 

förståelse i geometrin. Informanten L4 berättar om en övning som undersöker mantelareors 

utbredning: 

L4 – Puckar är ju alltid bra för där kan man prata mantelarea också och kunna klippa, slå in. Hur 

mycket papper behöver man för att slå in en puck. Och då ser vi vilka former vi behöver. Vi behöver 

cirklar. Vi behöver faktiskt en rektangel, vilket inte är självklart. Jättesvårt förrän de har klippt ut hela 

den här pucken med all presentpapper och klistrat på och sett liksom. Ja, vad har jag gjort mer? 

Informanten beskriver aktiviteten som ger eleverna konkret bevis på hur och varför puckens 

mantelarea ser ut.  

Bygga upp kunskaper och färdigheter i geometrin  

Från analysen framkommer det olika strategier som har till uppgift att underlätta förståelse genom att 

lägga grunden för geometriförståelsen genom repetition, automatisering, d.v.s. att öva liknande 

uppgifter för att få en vana med att lösa likadana uppgifter, och stärka begreppsförståelse samt att 

konkretisera geometrin genom att använda elevers tidigare kunskap och att koppla ihop med andra 

skolämnen. Nedanför presenteras dessa teman utförligare.   

Skapa bra grund i geometrin (4) 

Informanterna S1, L2, L3, L5 och L6 betonar vikten med att kunna grunderna i geometrin ordentligt 

eftersom allt i geometrin hänger ihop. Utan grunderna är det mycket svårare att lära sig nästa nivå. 

Informanten S1 förklarar: 

S1 - För om man inte har någon grund att stå på och inte kan lågstadie- och mellanstadiekurserna, de 

tidigare, då är det inte så lätt att bara fortsätta. Så det hänger ihop allting. 

Informanten menar att allt i geometrin hänger ihop eftersom det som man har lärt sig tidigare är 

grunden till det som man lär sig nu, och det som man lär sig nu lägger grunden till det som man ska 

lära sig i framtiden. 

Repetition och automatisering (4)  

Alla informanterna anger ständig repetition som ett sätt att hålla kunskapen vid liv samt 

automatisering. Informant L6 förklarar vikten med automatisera:  

F – Kan du komma på andra metoder, andra sätt att som man kan göra förutom konkretisera? 

L6 – Ja, jag brukar säga till många elever att inlärning består av två komponenter, att förstå, det är det 

första steget. Men när man förstår, då försvinner det snabbt från huvudet om man inte automatiserar 

det. Och då ska man göra jätte många uppgifter av samma sort. Sen behöver man inte tänka på det. 

Man tänker med ryggmärgen. Förstå och automatisera. 

Informanten förklarar att det inte räcker med bara att lära sig nya saker, utan man måste öva på 

kunskaperna. På detta sätt fastnar kunskapen som man senare kan använda sig av. Informant L3 ger ett 

exempel med färdighetsträning visualiseringsuppgifter: 

L3 – Med en trubbvinklig triangel till exempel, att se att man ska göra om den för att kunna få en 

höjd, till exempel. Det kanske inte är så självklart. Om man gjort det tusen gånger då är det väll inga 

problem …. Det kräver ju en hel del handarbete det där. 

Informanten nämner förmågan att visualisering och se hur man kan manipulera figurer som ett 

”hantverk”, d.v.s. för att kunna ha manipuleringsförmåga måste man ha gjort sådana uppgifter flera 

gånger. 
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Stärka och bygga upp begreppsförståelse  

Informanterna S1, L3, L4 och L5 betonar begreppskunskap som en central del i lösande av uppgifter i 

geometrin. Informant L5 förklarar närmare: 

F – Begreppen? 

L5 – Ja, för kan du begreppen, förstår du uppgiften. På något vis. Jätteviktigt med begrepp, liksom 

vad är det vi pratar om. 

Informant L5 menar att om eleven kan begreppen kan uppgiften lösas, men utan begreppsförståelse är 

det svårt/omöjligt att lösa uppgiften. Därför är det viktigt med övningar där begreppen lärs in.  

Kombinera med andra skolämnen  

Informanterna S1, L2, L3 och L4 betonar vikten att knyta geometrin med andra skolämnen för att göra 

geometrin mer konkret och mindre abstrakt. Informanterna understryker att geometrin inte är ett 

isolerat ämne utan mår bra av att samarbeta med andra skolämnen som t.ex. trä- och syslöjd, teknik, 

fysik, bild samt gymnastik. Informant S1 berättar närmare: 

S1 - … Det gäller på något sätt att använda alla ämnen i skolan. Det kanske inte är en mattetimme till 

ibland som behövs, utan det kanske är en timme till i träslöjdsalen …. Och att samarbeta över 

ämnesgränserna.... För matten är så, det blir lätt så teoretiskt. Och egentligen är det ett praktiskt 

ämne. Så matte och träslöjd borde ju samverka mycket mycket mer, och syslöjd också. Hur mycket 

tyg är det egentligen. Räcker tyget till?  

Informanten menar att det är av stor vikt att geometrin samverkar mer med andra skolämnen för att 

hjälpa eleverna förstå geometrin/matematiken bättre genom att göra den mer konkret.   

Använda elevens kunskap  

Informanterna S1, L3 och L5 betonade vikten med att använda elevernas tidigare kunskap för att knyta 

den med ny kunskap. Det hjälper också eleverna att fundera över svarets rimlighet. Informanten L3 

förklarar vikten med att förena areastorlek med något som eleverna känner till:  

F – Så svårigheter det är att veta hur stor … Tänker du på area då?  

L3 – Ja, till exempel. Vet du hur stort ett tunnland är?  

F – Nej. Det vet jag inte. 

L3 – Det är ungefär som en fotbollsplan, femti gånger hundra meter, ett halvt hektar, ungefär. Man 

måste hänga upp det någonstans. En fotbollsplan, vet ju de flesta hur stort det är. Det kan man säkert 

hitta exempel över allt. 

Informanten menar att genom att ge ett konkret ting som eleverna känner till, fotbollsplanen, har 

eleverna lättare att relatera hur stort ett tunnland är. 

Informanten L5 tar exempel på hur rimlighetsanalys blir svårt om man inte har något känt att relatera 

till: 

L5 – … Och rimligt, att man diskuterar det här: ”är det rimligt?”. Och då måste man förhålla sig till 

någonting och därför måste man också titta på ”hur mycket rymmer det här?”. Hur många liter är det 

i ett badkar?”. För att kunna förstå mitt svar så måste jag ha något att jämföra med. Så där måste man 

börja med jämförelse och få lite bilder i huvudet. Och sedan så: ”känns det rimligt?, Tror ni det är så 

här stort?”. För de kan få precis vilka svar som helst på miniräknaren, ”det blev det.”. När jag tryckte 

på miniräknaren, ”det blev det.”. 

Informanten menar att det är viktigt att eleverna kan relatera till någonting konkret som eleverna 

känner till. Först då kan man fundera om svaret är rimligt eller inte.  
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Sammanfattning av resultaten 

Resultaten i studien är uppdelade efter de tre forskningsfrågorna, vilka moment i geometri som elever 

har lätt med och anledningen bakom det, vilka moment i geometri som elever har svårt med och 

anledningen bakom svårigheterna och vilka strategier som läraren använder för att underlätta elevers 

förståelse för geometrin. 

Lätt och svårt i geometrin 

Resultatet för den första forskningsfrågan visar att elever har lätt att förstå det endimensionella, d.v.s. 

längd och omkrets samt rätlinjiga geometriska objekt, där rätvinkliga trianglar inkluderas. 

Anledningen för att dessa moment i geometrin är lätta är eftersom eleverna är vana vid dem, de är 

konkreta samt att det är lätt för lärarna att visa och förklara. 

Resultaten för den andra forskningsfrågan visar att eleverna har svårt med det två- och 

tredimensionella, svåra geometriska objekt, enhetsomvandlingar samt begreppen i geometrin. De svåra 

geometriska objekten är rundade former samt parallellogram, romber, trubbvinklade trianglar och 

oregelbundna figurer. De rundade objektens svårighet beror bl.a. på symbolen pi. De andra svåra 

formerna beror på visualiserings- och manipuleringssvårigheter. För parallellogram, romber och 

trubbvinklade trianglar är svårigheten att förstå att höjden ligger utanför figuren. För de oregelbundna 

figuren är svårigheten att se hur man ska lösa figuren.  

Svårigheterna bakom enhetsomvandlingar är att det är svårt för eleverna att förstå den stora 

sifferskillnaden mellan enheterna vilket gör det abstrakt för eleverna, men också att det är obekant för 

eleverna. Svårigheterna med begreppen är att komma ihåg dem och skilja dessa åt. Orsakerna bakom 

dessa svårigheter är att det är många begrepp som dessutom är obekanta för eleverna. 

Lärarnas strategier  

Resultaten i studien visar att lärare har olika strategier för att underlätta elevers förståelse i geometrin. 

De strategier kan grovt delas upp i strategier som förklarar och visar giltigheten bakom geometrins 

olika påståenden samt de som bygger upp förståelsen inom geometrin. 

De strategier som ingår i gruppen förklara geometrin är följande: att använda verktyg för att 

konkretisera geometrin, att förklara genom att göra konkretiserade övningar och matematiska 

laborationer samt att teoretiskt förklara på olika sätt giltigheten bakom geometrin. 

De strategier som ingår i gruppen bygga upp förståelsen i geometrin är följande: repetition och 

automatisering, stärka begreppsförståelse, samt att konkretisera geometrin genom att kombinera med 

andra skolämnen och att använda elevers tidigare kunskap.  

Diskussion 

Målet med studien är att ta reda på vad elever har lätt i geometrin och orsakerna bakom det, vad elever 

har svårt i geometrin och orsakerna bakom det samt vilka strategier som lärare använder för att 

underlätta elevers förståelse. De två underrubrikerna diskuterar forskningsfrågorna detaljerad, därefter 
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diskuteras studiens tillförlitlighet, reliabilitet och validitet. Slutligen presenteras slutsatsen och 

framtida studier.   

Varför elever har lätt och svårt i geometrin 

I tabellen nedan finns en sammanställning över informanternas svar på forskningsfråga ett och två: 

 

Tabell 3: Moment och orsaker till det som är lätt och svårt i geometri 

Tabell 3 visar de moment i geometrin som är lätta och svåra för eleverna samt orsaken till det. Orsaken 

till att momenten är lätta kan man se i tabellen att det är p.g.a. att eleverna är vana, att det är konkret 

samt att det är lätt för lärare att visa momentets giltighet.  

Vana anges också i tidigare forskning som en bakliggande orsak till att geometrin är lätt för eleverna. 

Längd-begreppet är ett exempel på ett begrepp som är vant för eleverna (Zacharos, 2006). Det linjära 

tankesättet är ett annat moment som anges som ett vanligt tankesätt som grundar sig från barndomen  

Det konkreta är något som tidigare forskning också tar upp som är det lätta i geometrin. Orsaken är 

bl.a. att de geometriska kropparna finns runt omkring oss och är lätta att upptäcka (Pirasa, 2016). 

Varför längd är lätt är bl.a. att mäta längden är konkret. Så fort man mäter får man måttet på längden 

(Van Dooren et al., 2004).  

Från tabell 3 kan man se att orsaken bakom svårigheterna är förutom det motsatta från orsakerna 

varför det är svårt, d.v.s. eleverna är ovana vid momentet, det är abstrakt samt att det är svårt för 

läraren att visa, svårigheter med att kunna visualisera och manipulera geometriska objekt samt att 

komma ihåg och skilja åt begreppen och formlerna i geometrin.  

Ovana och det obekanta är också bakomliggande orsaker till varför geometrimomenten är svåra. Ett 

exempel på det obekanta är det icke-linjära tankesättet som behövs för att kunna förstå 

skalförändringar i två- och tredimensionella geometriska objekt (Van Dooren et al., 2004). Det linjära 

tankesättet är mycket rotat i tankevärlden och svår att få elever att även ta in det icke-linjära 

tankesättet. I studiens resultat framkommer den stora sifferskillnaden mellan enheter som en svårighet 

för eleverna. Det är abstrakt för eleverna och obekant. Det är först i årskurs 7-9 som de ska lära sig 

enhetsomvandlingar (Skolverket, 2018).   
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Enligt Piaget (2008) är det svårare att ändra tankesätt, d.v.s. ackommodation, än att bara assimilera 

kunskap. Det krävs mer energi och tid för att kunna ackommodera. En annan situation där 

ackommodation där måste ske är vid enhetsomvandling mellan dm³ och cm³ där elever tänker på dessa 

storheter som dm och cm (bilaga 3: citat nr. 9). Det abstrakta anges också som en svårighet i den 

tidigare forskning, då i samband med att inlärningen av areaformler introduceras mycket tidigt och 

därför orsakar att eleven ser arean som något abstrakt (Zacharos, 2006). När elever inte förstår vad de 

egentligen ska göra, leder det till att elever generaliserar genom att använda area-formeln till allt de 

tror möjligtvis att det fungerar på, t.ex. oregelbundna figurer (Zacharos, 2006; Hoz, 1981). Den 

elevstrategin visar att eleven inte har förstått arean.  

Resultaten som ses i tabell 3 visar att en annan svårighet är visualiserings- och 

manipuleringssvårigheter. En sort visualiseringssvårighet var att förstå hur tredimensionella kroppar 

ser ut. Det stämmer överens med den tidigare forskning som bl.a. tar upp elevernas svårighet att förstå 

hur en tredimensionell geometrisk kropp ser ut när den är utritat på papper. Visualiseringssvårigheter 

påverkar elevers förmåga att beräkna volymen rätt (Tekin-Sitrava & Işıksal-Bostan, 2014). Hoz (1981) 

är också inne på att visualiseringssvårighet är en stor svårighet för eleverna.  

En annan svårighet som kan ses i tabell 3, visar att svårt att komma ihåg och separera från varandra. 

Det gäller begreppen och formler. Informanterna angav orsaken till svårigheten att det var många 

begrepp och formler samt att det var obekanta för eleverna. Många begrepp finns inte i elevernas 

vardag, menar informanten. Grundorsaken är att många formler och begrepp är svårbegripliga för 

eleverna, d.v.s. abstrakta. När ett begrepp eller formel inte förstås är de svåra att komma ihåg. 

Areaformel samt tillhörande begreppet är ett exempel på formel och begrepp som är svårt att förstå 

(Zacharos, 2006). Begreppsförståelse är mycket viktigt att kunna (Zeybek, 2016). Som en informant 

uttryckte sig att om man inte kan begrepp så kan man inte lösa uppgiften (se resultat). 

Lärarnas strategier 

I tabellen nedan sammanställs elevernas svårighet med lärarnas undervisningsstrategier. 

 

Tabell 4: Samanställning av lärarnas strategier. 

Från tabell 4 kan man se uppdelningen av lärarnas undervisningsstrategier. Dessa är uppdelade i 

Underlätta förståelse. Enligt studiens resultat och som kan ses i tabell 4, finns fyra stora områden där 

konkretisering ingår. Två av konkretiseringarna ingår i Förklara varför och de andra två ingår i Bygga 

upp kunskap i Kombinera med andra skolämnen och att Använda elevens kunskap. Det tyder på att 

konkretisering är en viktig strategi för att underlätta elevers förståelse för geometrin. Det stämmer 

överens med tidigare forskning.  
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Tabell 4 visar att en av konkretiseringen till att förklara geometrins giltighet är att ta hjälp av verktyg, 

s.k. artefakter, för att förklara geometrin. Zacharos (2006) tar upp användandet av 1 cm² för att visa 

eleverna på ett konkret sätt vad area är för någonting. Det är artefakter som hjälper människor att 

förstå vår omvärld (2008). Genom att koppla ihop geometri med andra skolämnen får man ett två-

eggad strategi, d.v.s. man kan använda andra skolämnen för att förklara geometrin, t.ex. genom att 

perspektivritning i bild samt att konkretisera det som man har lärt sig i geometrin i t.ex. trä- och 

syslöjd. Tabell 4 visar ett fjärde sätt att konkretisera geometrin som använder elevens tidigare kunskap 

för att göra geometrin mer konkret. Det är ett sort brobygge elevens tidigare kunskap till det okända 

nya kunskapen. På detta sätt blir geometrin mer konkret för eleven (Pirasa, 2016; Löwing, 2011). Det 

är av stor vikt att konkretisera geometrin så mycket som möjligt för att elever ska förstå geometrin 

(Pirasa, 2016). 

Andra strategier som framkommer i resultatet och som kan ses i tabell 4 är de strategier som inte är 

konkreta till sin natur, men som ändå har stor inverkan på förståelse, nämligen repetition och 

automatisering och att stärka begreppsförståelse. Det är av stor vikt att elever förstår sambanden 

mellan begreppen och geometriska objekt (Zeybek, 2016; Pirasa, 2016; Löwing, 2011). Repetition och 

automatisering framhålls också som av stor vikt för förståelsen i geometrin eftersom det är där elever 

använder sin inlärda kunskap. Flera informanter nämnde repetition och automatisering som viktiga för 

att eleven ska ”komma ihåg” hur man löser uppgiften. Man måste få erfarenhet för att riktigt 

tillgodogöra sig kunskapen (Löwing, 2011). Resultaten visar att alla informanter ansåg att 

matematiken hänger ihop och betonade vikten med att kunna avsnittet som man arbetade med 

ordentligt innan man började på ett nytt avsnitt.  

Koppla orsakerna bakom det som är lätt och svårt med strategier 

Från ovannämnda rubriker kommer det fram att orsakerna bakom vad elever har lätt och svårt med står 

i motsatsförhållande till varandra. Tabell 5 visar orsakerna tillsammans med några strategier som 

informanter angett i intervjuerna. 

 

Tabell 5: Sammanställning av några orsaken bakom vad elever har lätt och svårt med tillsammans med lärarnas strategier. 

Tabell 5 visar de tre orsaker som elever har lätt och svårt för som står i motsattsförhållande till 

varandra, samt vilka strategier som kan ändra orsaken bakom svårigheten till att det blir lättare för 

eleverna, t.ex. genom automatisering ändrar man det obekanta momentet till ett vant moment. 

Strategin Förklara geometrin tar upp de strategier som förklarar geometrins giltighet genom bl.a. 

använda artefakter, förklara genom att konkretisera geometrin samt att använda förklaringar till att 

göra geometrin mer konkret. Den sista raden har ingen strategi.  

Tillförlitlighet 

Nedanför diskuteras uppsatsens tillförlitlighet genom generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 
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Eftersom studien genomfördes genom att intervjua kvalificerade lärare, att deras strategier och 

tankesätt stämmer överens med vad lärarkåren har samt att studiens resultat sammanfaller med tidigare 

forskning är studien generaliserbar.  

Vetenskapsrådet (2017, s. 25) framhåller vikten med god kvalitet och tillförlitlighet inom forskningen 

genom att empiriska data d.v.s. det insamlande materialet kritiskt granskas av forskaren/författaren. 

Uppsatsen har använts sig av tematisk analys vilket möjliggör en objektiv analys av insamlat data 

(Braun & Clarke, 2006). Genom att använda sig av tematisk analys möjliggörs därför kritisk 

granskning av materialet eftersom insamlat data analyseras på ett objektivt sätt.  För att kunna verifiera 

tillförlitligheten i forskningen/undersökningen ska möjliga felkällor identifieras samt diskuteras 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

För att uppsatsen ska anses kvalificerad i forskningsvärden d.v.s. kunna av en annan forskare bedöma 

uppsatsens trovärdighet ska uppsatsen ha en hederlig och tydlig redovisning av tidigare 

forskningsartiklar till bakgrunden av undersökningen/studien. Därtill ska det empiriska materialet 

d.v.s. den insamlade informationen samt metoden beskrivas tydligt och detaljerat. Presentationen av 

resultaten och slutsatserna ska vara väl avvägd och rättvisande där slutsatsernas förutsättningar och 

begränsningar anges (Vetenskapsrådet, 2017, s. 52-53). Uppsatsen har tagit upp tidigare 

forskningsartiklar som är central betydande för besvarandet av uppsatsens frågeställning och resultat. 

Det empiriska materialet har beskrivits detaljerat genom att beskriva hur den insamlade informationen 

har insamlats samt beskriva urvalet av informanter som deltagit i studien. Metoden för bearbetning av 

den insamlade informationen har beskrivits detaljerat. Presentationen av resultatet har gjort tydligt och 

rättvisande.  

Slutsats 

Det som elever har lätt för beror på att det är välbekant för dem, att det är konkret samt att lärarna kan 

lätt visa dessa moment för eleverna. Det som elever har svårt med är bl.a. det omvända, nämligen: att 

momenten är obekanta för dem och att momenten är abstrakta.  

De strategier som var viktigaste är att konkretisera. Det användes både som att förklara geometrin men 

också som att bygga upp förståelsen inom geometrin.  

Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning. 
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Bilaga 1: Samtyckesbrevet 

                            

Studie av undervisning i geometri – information till lärare i matematik på XXX 

 

Jag heter Isabel Frostne och studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av min 

utbildning ska jag genomföra ett självständigt arbete. Jag ska genomföra en studie och skriva en 

uppsats om geometriundervisning inom matematikämnet i årskurs 7-9.  

 

Syftet med min undersökning är att studera vilka metoder som används i geometriundervisningen samt 

att studera vilka delar inom geometriområdet som elever kan ha svårt att förstå. Jag är intresserad av 

hur lärare förklarar de olika momenten inom området och vilka metoder som används för att få 

eleverna att förstå geometrin.  

 

Jag kommer att göra ljudinspelningar av intervjuer med sex lärare för att analysera vilka olika 

undervisningsmetoder som används samt vilka moment elever har svårigheter med i geometrin. 

Studien kommer att kunna bidra till förståelse av elevers svårigheter inom geometriområdet och till 

förståelse av olika metoder som kan användas i undervisningen.  

 

Resultaten kommer att redovisas i en uppsats. Namn på lärare och skola kommer att vara fingerade 

vilket innebär att det inte går att identifiera enskilda lärare eller på vilken skola studien har 

genomförts. Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna. 

Datamaterialet kommer enbart att användas för min uppsats och inspelningarna kommer att förstöras 

när uppsatsen är godkänd.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan 

närmare motivering. Jag ber dig fylla i nedanstående talong.  

 

Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av dig till 

mig (e-post: isabelf@hotmail.se) eller min handledare Malin Lavett Lagerström vid Institutionen för 

matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (e-post: 

malin.lavett.lagerstrom@mnd.su.se). 

 

Stockholm 2018-11-25 

 

Med vänlig hälsning 

 

Isabel Frostne 

Lärarstudent KPU-utbildning, årskurs 7 - 9  

Stockholms universitet 

mailto:isabelf@hotmail.se
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Samtycke för deltagande i studie om undervisning i geometri – Lärare på XXX, hösten 2018 

 

 

Namn: ______________________________________ Lärare i:_______________________  

 

Jag vill delta i studien              

 

Jag vill inte delta i studien  

 

Datum och underskrift:………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2: Frågor till 
undersökningen om vilka 

svårigheter som elever kan ha i 

geometriavsnittet i 7 – 9 

 

Allmänna frågor 
1) Hur länge har du jobbat som lärare i 7 -9? 

2) Har du jobbat i andra årskurser?        Vilka årskurser? 

 

 

**************************************************** 

 

Undersökningsfrågor 
 

1) Hur brukar du undervisa geometriavsnittet?    

a) Hur är geometriundervisningen upplagd?   

b) Hur används läroboken i undervisningen? 

 

2) Vad har eleverna lätt att förstå i geometriundervisningen? 

        a) Hur ses det i undervisningen?  

 

3) Vilka svårigheter upplever du att elever har inom geometriområdet? 

 

4) Hur blir svårigheterna synliga i undervisningen? 

 

5) Hur arbetar du för att möta elevernas svårigheter?  

 

6) Vad tycker du är viktigt att lära ut i geometriavsnittet? 
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Bilaga 3: Förteckning av citat 
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