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Sammanfattning 

Syftet med min studie var att se om man, genom att undersöka styrdokument och läroböcker under 
tiden från folkskolans införande till idag, skulle kunna hitta orsaker till att kunskaperna i geometri hos 
eleverna försämrats.  

Undersökningen visar att den geometri som man undervisar om idag är ett slags syntes av två olika 
skolor. Dels den mer teoretiska, uppbyggd kring axiom och bevis, som går tillbaka på Euklides och 
hans Elementa, dels en mer praktisk och åskådlig geometri som utgår från konkreta och vardagliga 
fenomen.  

Styrdokumenten har, särskilt under vissa perioder, förändrats radikalt. Detta har medfört att 
läroböcker har haft mycket olika upplägg. Tidigare var det vanligt med särskilda böcker i geometri, 
medan ämnet nu både har krympt innehållsmässigt men också blivit mer uppsplittrat. 

Det är naturligtvis många faktorer som bidragit till att det ser ut som det gör, men jag skulle särskilt 
vilja betona att man förut ofta tog upp begrepp i tidigare årskurser än idag samt hade en helhets syn 
som jag tycker saknas i dagens läroböcker.  

 

Nyckelord: geometri, styrdokument, läroböcker, matematikundervisning, grundskola  
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Inledning       
 

Som matematiklärare i den svenska grundskolan matas man ofta med informationen att 

elevernas kunskaper i matematik blivit sämre med åren. Självklart väcker detta frågor 

eftersom eleverna knappast blivit dummare, och inte heller lärarkåren. Det som skiljer 

Sverige från många andra länder är de många förändringarna gällande både 

lärarutbildningen och styrdokument som kursplaner och läroplaner.  

Särskilt när det gäller geometri har det i olika undersökningar, till exempel Pisa,1 visats att 

kunskaperna blivit sämre. När Uppsala kommun gick med i det av Viggo Kilborn och 

Madelene Löwing ledda Diamantprojektet blev jag representant för min skola. 

Diamantprojektet handlar om att diagnostisera på ett så precist sätt som möjligt, den nivå 

eleverna ligger på i matematik i grundskolan, och sedan följa upp resultatet med en 

handlingsplan. Även här visade det sig att kunskaperna i geometri är sämre än för tjugo år 

sedan.  

Man tog även upp det faktum att det är viktigt att inte låta läromedelsförfattarna tolka 

målen. Det har enligt uppgift skett en förskjutning på minst två år så att till exempel vad som 

tidigare togs upp i år sex till sju, idag inte dyker upp i läroböckerna förrän i år nio.     

Den skola jag jobbar i har varit referensskola för de nya kursplanerna Lgr11.  Detta arbete 

bidrog till att jag beslutade mig för att göra ett examensarbete som inkluderade granskning 

av  tidigare  kursplaner.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Avsikten med detta arbete är att undersöka hur synen på geometrin och dess plats i skolan 

förändrats under tiden från 1842 till idag. Här avser jag med ”synen på geometri” dels frågan 

om vilken geometri man faktiskt väljer att ta upp i läroplaner och läroböcker, dels det sätt på 

vilket geometrin och byggs upp och struktureras. Här finns som vi kommer att se en mycket 

påtaglig kontrast mellan det traditionella axiomatiska sättet att framställa ämnet och ett mer 

intuitivt sätt, mer grundat på visuell åskådning. 

                                                           
11

 Pisa (Programme for International Student Assessment) är ett projekt initierat av OECD för att undersöka hur 
olika länders utbildningssystem lyckas förbereda femtonåringar inför framtiden. Man undersöker genom ett 
antal prov, som genomförs vart tredje år, elevernas kunskaper inom matematik, naturvetenskap och 
läsförståelse.  
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 Jag är särskilt intresserad av utvecklingen från och med införandet av grundskolan under 

1960-talet, bland annat på grund av att Johan Prytz ingående behandlat tiden innan,2 men 

också av det skälet att jag vill få ett perspektiv på den geometri som undervisas idag.  Är det 

möjligt att på detta sätt också få en förståelse för varför våra elever idag uppnår sämre 

resultat än tidigare?  Förhoppningsvis kan det leda till tankar om alternativa sätt att välja ut 

lämpligt stoff och att undervisa. Geometrin är särskilt intressant eftersom det som sagt finns 

två helt olika sätt att närma sig detta kunskapsområde,3 och den undervisning som ges är ett 

slags syntes av dessa.  

 

Material och metod 
 

Det material jag använder är dels styrdokument, både för folkskolan, realskolan, 

enhetsskolan och grundskolan, dels läroböcker för respektive skolform. Metoden är en slags 

flerdimensionell komparativ litteraturanalys i och med att jag dels jämför läroböckerna 

genom tiden, dels undersöker i vilken utsträckning de realiserar ambitionerna och målen 

som beskrivs i styrdokumenten. Det handlar alltså om att försöka ge en övergripande bild av 

hela det kronologiska förloppet, naturligtvis begränsat av att ett snävt urval måste göras av 

till exempel läroböcker av utrymmes – och tidsskäl, samtidigt som det, särskilt efter 

realskolans uppkomst, finns möjlighet att jämföra radikalt olika synsätt och framställningar 

från samma epok.  

Urvalet av läroböcker har skett, dels av rent praktiska skäl, det handlade helt enkelt om 

böcker jag kunde få tag på. Samtidigt så tog jag hänsyn till uttalanden i sekundärlitteraturen 

om att en viss bok var populär och författarna ansågs vara auktoriteter på området. Detta 

gäller till exempel Borgströms bok beskriven nedan. Senare visar det sig möjligt att behandla 

en lärobok4 som i flera upplagor användes under lång tid, som fortfarande används, och som 

alltså kunde tänkas reflektera utvecklingen på ett intressant sätt. Det är dessutom en av flera 

läroböcker som vi använder på min arbetsplats och som jag känner väl till. För att få 

perspektiv på utvecklingen används också en del sekundärlitteratur. Särskilt kan här nämnas 

Prytz ovan nämnda avhandling samt Skolans matematik5, som behandlar skolmatematiken i 

sin helhet ur ett historiskt perspektiv. 

  

                                                           
2
 Prytz (2007). 

3
 Se avsnittet Bakgrund nedan. 

4
 Undvall; Olofsson; Forsberg, Matematikboken. 

5
 Lundin, Sverker Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst 

och utveckling. (Uppsala, 2008). 
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Bakgrund 

Geometrins karaktär som undervisningsämne kan sägas återspegla dess historia.6 

Ursprungligen, i det forna Babylon och i Egypten, handlade geometri om att av praktiska skäl 

beräkna areor och volymer av till exempel åkerlappar och behållare för säd. Denna typ av 

praktiska problem vidareutvecklades av grekerna. Den förste grekiska matematikern och 

naturfilosofen, Thales var verksam i staden  Miletos  på Mindre Asiens västkust vid tiden 

kring 600 f.Kr. Han blev bland annat känd för en metod att bestämma avståndet till ett skepp 

på havet. Men samtidigt började man fundera över hur man skulle motivera sina alltmer 

komplicerade resultat med hjälp av logiska resonemang.  

Denna strävan kulminerade i utgivandet av Elementa, en lärobok i geometri och talteori som 

författades av Euklides kring år 300 f.Kr.  Den blev mönsterbildande för alla senare 

(vetenskapliga) framställningar av geometrin. Euklides börjar med att definiera de 

grundläggande objekten, till exempel punkten (det som inte har någon del), linjen (en längd 

utan bredd) och vinkeln (lutningen mellan två linjer som ligger i ett plan och skär varandra i 

en punkt).  

Därefter kommer ett antal axiom. Detta är påståenden som inte skall bevisas utan som kan 

tas till utgångspunkt för vidare resonemang. De skulle vara i det närmaste självklara, ingen 

vettig människa kunde tvivla på dem. Bland axiomen kan nämnas det första, som sade att 

mellan två punkter kan man dra exakt en rät linje, vidare det tredje som påstod att man 

givet en punkt och en sträcka kunde rita en cirkel med punkten som medelpunkt och 

sträckan som radie. Utgående från dessa definitioner och axiom försökte Euklides bevisa alla 

kända geometriska resultat. I slutet av den första boken (Elementa består av totalt tretton 

böcker) bevisar han till exempel Pythagoras sats.  

Framställningen hos Euklides är mycket systematiskt och logiskt uppbyggd, även om man 

senare upptäckt att det fanns luckor i bevisföringen. Man var så imponerad av texten att den 

- om än i modifierad form  - var modell för läroböcker långt in på nittonhundratalet.7  

Problemet med Elementa är att det tar lång tid innan man kommer fram till de praktiska 

resultat rörande bestämning av areor och volymer som babylonier och egypter var 

intresserade av och som fortfarande har störst betydelse i det praktiska livet.  Det ledde till 

att man till exempel i folkskolan8 tog avstånd från den euklidiska framställningen och istället 

utgick från våra vardagliga  erfarenheter av tredimensionella kroppar i rummet. Kanske kan 

man säga att den geometri som nu undervisas i skolan är en mer eller mindre genomtänkt 

syntes av dessa två sätt att se på geometrin. En intressant fråga är här om det finns 

didaktiska fördelar med det ena eller andra sättet att handskas med geometrin. Jag 

återkommer till denna fråga i slutdiskussionen.    

                                                           
6
 För matematikens historia, se till exempel Thompson (1996). 

7
 Se till exempel Sjöstedts läroböcker som beskrivs senare. 

8
 Se nästa avsnitt. 



7 
 

 

 

Geometrin i skolan före 1962 

Den tidiga Folkskolan9 
 

I det första dokumentet som reglerar undervisningen i folkskolan, ”Kungl. Majt:s Nådiga 

Stadga angående Folk-undervisningen i Riket; Gifwen Stockholms Slott den 18 Juni 1842” 

behandlas inte undervisningens innehåll men väl kraven på lärarna. I första hand fästes 

”afseende å deras gudsfruktan och sedliga vandel”, men dessutom, ”i närwaro af någon 

Dom-Capitlets ledamot” skall de visa sig kunniga i ”Räknekonsten, så wäl theoretiskt som 

praktiskt, till och med sammansatt Regula de tri *…+ allmänna begreppen af Geometri och 

och Linear-teckning *…+”10 

För att få en mer detaljerad bild av vad som tas upp i undervisningen kan man gå till 

”Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor” från 1878, den första egentliga 

kursplanen i matematik för folkskolan.11 Under titeln ”Lärogång” ges här en ofta mycket 

detaljerad beskrivning av vad som bör behandlas. Mest omfattande och detaljerad är 

beskrivningen rörande kristendomskunskap där man på två sidor tar upp t.ex. ”Jobs 

tålamod”, ”Daniel i lejonkulan” och ”Jesus frestas af djefvulen”. Inom ämnet 

”Naturkunnighet” nämns både tordyveln, ängsknarren och binnikemasken. Geometrin 

däremot avhandlas på fyra rader: 

”Uppritning och beskrifning av linier, vinklar och ytfigurer samt mätning af parallelogrammer 

och trianglar; beskrifning af de enklaste solida figurer samt mätning af parallelipipeder.”12                                       

Här finns heller inte några av de ”Metodiska anvisningar” som beledsagar de övriga ämnena. 

Senare, under rubriken ”Motiver” finns en del allmänna påpekanden som som trots sin ålder 

känns märkligt aktuella. Vi läser t.ex. ”Dels hafva barnen i otid tröttats med alltför stora tal 

och alltför länge sysselsatts med ett enda räknesätt, dels har undervisningen icke sällan 

mindre åsyftat att öfva barnens förmåga att behandla praktiska uppgifter, hvilkas lösning 

kräfvde klar uppfattning och eftertanke, än att bibringa dem en för deras utveckling föga 

båtande mekanisk färdighet att efter gifven regel och uppställning uträkna vissa tal.”13 

 Om geometri står här: ”Då geometrin i folkskolan bör begränsas till det allmännaste och 

enklaste samt för praktiska uppgifter vigtigaste, har lärogången uppställts så, att 

                                                           
9
 Med detta menar jag folkskolan vid tiden före införandet av realskolan 1905. 

10
 Kongl. Maj:ts Nådiga stadga (1842), sid. 9. 

11
 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, Stockholm 1878.  

12
 A.a. sid. 23. 

13
 A.a. sid. 45. (Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1878). 
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undervisningen må kunna meddelas på ett efter barnens fattningsgåfva lämpadt, enkelt och 

åskådligt sätt.” På tal om åskådlighet kan förresten nämnas att man i småskolan hade ett 

ämne ”Åskådningsövningar” som tydligen gick ut på att man visade eleverna något 

naturföremål eller en plansch och att lärarinnan skulle ”handleda dem till att vinna klarare 

föreställningar och att enkelt och redigt uttrycka sina tankar om hvad som blifvit förevisadt 

och meddeladt.” (sid.11) 

Det kan också nämnas att geometri var förbehållet ”gossarna”, flickorna skulle under de två 

timmar per vecka som det handlar om ägna sig åt slöjd.14 Detta hade mildrats något i nästa 

normalplan, den från 1889. Här läser vi under ”Metodiska anvisningar” följande: ”Om flickor 

icke deltaga i undervisningen i geometri, sysselsättas de med räkneöfningar på den för 

geometri anslagna tiden.”   

I denna plan behandlas även ”Fortsättningsskolor” och eftersom småskolan generellt var 

tvåårig och folkskolan fyraårig så handlade det här om elever som av allt att döma befann sig 

på en ungefärlig högstadienivå. Matematikämnet är också här uppdelat i räkning och 

geometri som båda ges lika många veckotimmar. Geometrin blir nu mer avancerad: 

”uppritning, beskrifning och mätning af månghörningar och ellipser; beskrifning och mätning 

dels af sådana solida figurer, som hafva nämnda ytor till bas och mot grundytorna vinkelräta 

sidor [dvs. räta prismor], dels ock  af sådana solida figurer, hvilka utgöra en tredjedel af de 

förut i folkskolans och fortsättningsskolans läskurs upptagna [pyramider, koner+.” (I 

”Undervisningsplan för rikets folkskolor” från  1919  är situationen oförändrad med 

avseende på geometriämnets innehåll.)                          

Sammanfattningsvis kan man säga att den geometri det handlar om befinner sig på vad man 

skulle kunna kalla en ”för-grekisk” nivå. Det handlar om figurer i två och tre dimensioner och 

om ”mätningar” av dessa, dvs. av deras area och/eller volym. Ingenting sägs om geometrins 

axiomatiska uppbyggnad, om definitioner, satser och bevis. Man kan väl säga att det är den 

del av geometrin som har direkta praktiska tillämpningar i ett samhälle fortfarande 

dominerat av jordbruk. 

  

Studium av en lärobok 
 

För att göra resonemanget mer konkret har jag tittat på en lärobok, nämligen Folkskolans 

Geometri 15  från 1891. Till att börja med  konstaterar jag att man har en särskild lärobok i 

geometri om än inte så omfattande.16 Innehållet överensstämmer väl med de riktlinjer som 

nämnts ovan, det gäller att så snabbt som möjligt komma fram till de beräkningar av areor 

och volymer som är av störst praktisk betydelse. Ett intressant grepp är att författaren ser till 

                                                           
14

Kan det bero på att det finns geometriska problem av praktisknatur i såväl syslöjd som träslöjd? 
 15

 Johansson,1891. 
16

 Texten är på 65 sidor. 
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att ”ytan och kroppen behandlas i omedelbart sammanhang med hvarandra” så att  ”läraren  

befrias från det särskilda arbetet att skingra den falska föreställningen, som, genom att först 

behandla alla plana och sedan de solida figurerna, så lätt bibringas lärjungarne, näml. att 

ytor är fristående och skilda från kroppar. ”17 

 Med hänsyn till senare tids diskussioner kring skolan och matematiken och särskilt 

geometrin kan de vara intressant att se hur man anser sig på snabbast och effektivaste sätt 

komma fram till de tillämpbara resultaten. Här finns inga axiom eller bevis, men precis som 

hos Euklides så startar man med punkter: ”Medels ett par små kors utmärka vi två särskilda 

ställen eller punkter, som vi kunna kalla a och b. *…+ Gå med t.ex. spetsen av pekpinnen från 

a till b! Den väg  som  därvid  tillryggalägges, utgör en linje. En linje är således blott en längd 

eller ett afstånd mellan 2:ne  punkter, hvilka äro linjens yttersta ändar.”18 I likhet med 

Euklides är en linje inte nödvändigtvis rät.19 Senare beskrivs en sådan som en ”linje som inte 

böjer sig på något ställe” och genom att mäta denna - det tas tydligen för givet att man vet 

hur detta skall ske – får man avståndet mellan punkterna.  

Andra exempel på framställningens konkreta och åskådliga form finner vi när begreppen 

lodrät och vågrät införs. De förra beskrivs naturligt nog med hjälp av ett fritt hängande lod 

medan det senare förklaras med en (balans-) våg i jämvikt. Därefter beskrivs en vinkel som 

”öppningen” mellan två varandra skärande linjer och en rät vinkel får man om den ena linjen 

är vågrät och den andra lodrät, ”Då vinkelbenen hafva samma ställning till hvarandra som en 

lodrät och en vågrät linje, så kallas vinkeln rät.” Eleverna uppmanas därefter leta efter räta 

vinklar i skolsalen. 

När det slutligen handlar om de tredimensionella föremål, kroppar, som är målet för det 

hela så  sägs  helt  enkelt:  ”Alla  föremål,  som  finnes omkring oss, kallas med ett 

gemensamt namn kroppar. Bordet, taflan, boken o. s.v. äro  kroppar.  Där en kropp slutar är 

hans gräns. Kropparnas gränser kallas ytor.” 20 Genom att resonera med utgångspunkt från 

kuben införs fyrsidingar, parallellogrammer och slutligen kvadrater. 

 Eleverna uppmanas nu att upprita en kvadrat med sidlängd en meter, ”en sådan kvadrat 

kallas kvadratmeter”.21  Litet senare uppmanas eleverna att klippa till några pappersrutor av 

en kvadratcentimeters storlek, det tas tydligen för givet att de kan ta detta steg på egen 

hand,22 varefter de skall täcka en större kvadrat med sådana bitar och avgöra hur många 

som behövs. Efter ett antal exempel leder detta till slut fram till en allmän regel om 

kvadratens yta eller areainnehåll.  Man skulle kanske tro att det nu är naturligt att gå vidare 

                                                           
17

 Johansson, 1891, sid.3. 
18

 Johansson, 1891, sid.5. 
19

 Språkbruket här är inte helt konsekvent. När man i modern matematik talar om linearitet så handlar det om 
egenskaper som härletts från den räta linjen. (Kiselman (2008), sid. 138). 
20

 Johansson, 1891, sid. 8. 
21

 En kvadratmeter som mått på en area, dvs. ett tal, skiljs alltså inte från arean själv, är detta kanske en rest 
från Euklides eller helt enkelt ett sätt att inte trassla till det för mycket? 
22

 Eller så kan det ju vara så att det anses självklart att läraren först ger instruktioner. 
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till rektanglar och andra plana figurer, men istället följer författaren sin ovan nämnda filosofi 

och går direkt på kuben.23  Denna analyseras noggrant via ett antal exempel som leder fram 

till motsvarande allmänna regel.  

Nästa steg är intressant och visar hur konsekvent författaren är.  Via en rät prisma (”en 

pelare”) med kvadratisk ändyta kommer vi fram till dess sidoytor, rektangeln,24 och först 

efter genomgång av dessa samt behandling av allmänna parallellogrammer och triangulära 

prismor kommer man fram till triangeln, den figur som både hos Euklides och även i många 

(de flesta?) senare framställningar inleder studiet av plana figurer.  Efter genomgång av 

dessa kompletteras avsnittet om beräkning av areor och volymer med mer komplicerade 

figurer som t.ex. sexsidiga prismor.  

Boken avslutas, frånsett en kort genomgång av mätning av vinklar, med en behandling av 

”Om kroklinjer samt ytor och kroppar med krokiga linjer”.25 Här tar författaren upp cirkeln 

och efter att ha uppmanat eleverna att med hjälp av ett snöre mäta omkretsen och 

diametern av  en  cylinder  samt  beräkna  deras  ungefärliga  förhållande  säger  han:  

”Genom  beräkningar har man funnit att en cirkels omkrets är i det närmaste 3,14 gånger så 

stor som diametern.” (Inget omnämnande av π.)  För att  sedan  komma  fram  till  cirkelns  

(eller bättre: cirkelskivans) area så utför författaren ett klassiskt och sofistikerat resonemang 

där en cirkel ses som en regelbunden månghörning med mycket korta sidor och skivan alltså 

som uppbyggd av likbenta trianglar med en vinkel i cirkeln medelpunkt och de andra två på 

dess periferi.  Varje triangel har då en area som blir hälften av produkten av dess höjd 

(ungefär lika med cirkelns radie) med basen (sidan i månghörningen) och tar man alla 

trianglar tillsammans så får man att den sammanlagda arean blir halva produkten av radien 

med omkretsen. Vi är framme vid det allmänna uttrycket för cirkelns area. 

Sammanfattningsvis kan man säga att författaren är konsekvent i sin strävan att bygga på vår 

omedelbara varseblivning av konkreta tredimensionella objekt. Det syns inte många spår av 

det euklidiska sättet att studera geometrin.  

 

 Realskolan 
 

År 1905 infördes realskolan som kan ses som ett moment i en slags moderniseringsprocess 

och en anpassning till ett samhälle där den klassiska bildningen alltmer får stå tillbaka inför 

en naturvetenskaplig skolning.26 Här uppstår en intressant paradox, den euklidiska 

geometrin utgör naturligtvis en del av det klassiska arvet, men den är också en del av det 

språk, matematiken, som alltsedan Galileo varit det som används inom naturvetenskaperna. 

                                                           
23

 Johansson, 1891, sid. 14. 
24

 Johansson 1891, sid. 18. 
25

 Johansson 1891, sid. 48. 
26

 Prytz, sid. 26 ff. 
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Samtidigt hänger framstegen inom naturvetenskaperna, och särskilt inom fysiken, samman 

med framväxten av en annan typ av matematik, den matematiska analysen, som tillåter oss 

att beskriva förändringar i allmänhet och komplicerade rörelser i synnerhet. Det dröjer dock 

länge innan denna typ av matematik får sin plats i skolan, och då endast i gymnasiet.  

Ungefär samtidigt med analysen fick man dock ett annat sätt att göra geometri, nämligen 

inom den analytiska geometrin. Den introducerades av bland andra Descartes (1596-1650). 

Här inför man koordinatsystem, punkter representeras av par av tal och linjer, cirklar och 

andra kurvor av ekvationer. Geometriska problem behandlas då med algebra och man får ett 

mycket fruktbart samspel mellan dessa två grenar av matematiken. Det verkar dock ha dröjt 

länge innan detta satte spår i skolmatematiken. Kanske berodde detta på en inneboende 

tröghet i systemet, men också på att man såg ett särskilt värde i den euklidiska geometrin 

och dess logiska uppbyggnad utgående från axiom, en intellektuell träning av stor betydelse. 

Sjöstedt som jag tar upp senare var definitivt av den åsikten. 

   

 

 

Studium av en lärobok 
 

Som exempel på en lärobok i geometri som skall konkretisera vad som ovan skrivits har jag  valt  

Lärobok i Geometri för realskolor och flickskolor av Anna Borgström från år 1906.27 Till att börja med 

kan jag konstatera att det finns likheter med Johanssons ovan behandlade text. Borgström startar 

med kroppar, som i sin tur begränsas av ytor. Ämnet problematiseras omedelbart på ett intressant 

sätt: ”Varje kropp begränsas av ytor. Men ytan är icke någon del av kroppen, som kan avskiljas från 

denna – en yta saknar tjocklek; hon har endast längd och bredd. Kan en kropp begränsas av en enda 

yta? En yta begränsas av linjer Men linjen är icke någon del av ytan, den saknar bredd. En linje har 

endast längd. Kan en yta begränsas av en enda linje? Är kanterna på en kropp ytor eller linjer?”28 Det 

verkar som om författaren vill uppmuntra till en diskussion som skall leda till att eleverna inser 

behovet av mer precisa formuleringar. Det strax därefter uttalade påståendet ”En på en tavla eller 

papper ritad punkt är i själva verket en kropp; detsamma gäller även om på tavlan eller papperet 

tecknade linjer” kan ses som en uppmaning till läraren och den reflekterande eleven att diskutera 

den idealiserade och abstrakta naturen hos matematiska objekt.  

När sedan den mer systematiska framställningen börjar sker det inte på det kompakta sätt 

som förknippas med Euklides Elementa, med definitioner och axiom följda av strikta bevis. 

Istället består första kapitlet av en genomgång av en mängd geometriska figurer, både plana 

och tredimensionella, samt hur man konstruerar den i praktiken. Överhuvudtaget spelar 

                                                           
27

 Borgström 1906. Det kan nämnas att denna finns med i en uppräkning av de mest använda läroböckerna i 
Mat09  (sid. 134). 
28

 Borgström sid. 1. 
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praktiska problem en stor roll, teoretiska resultat avbryts ofta av diskussioner om hur man 

kan mäta avstånd mellan platser i landskapet som ligger på var sin sida om en sjö eller ligger 

på två sidor av en höjd. Ett intressant och originellt exempel på detta är när författaren vid 

diskussionen om parallellitet noggrant diskuterar hur man kan mäta höjdskillnaden mellan 

två platser.29   

Samtidigt som författaren undviker Euklides kompakta och ordfattiga framställningssätt så 

finns Elementa så att säga insprängd i texten. Sedan de mest grundläggande begreppen och 

termerna gåtts igenom30  kommer man in på geometriska konstruktioner, och den första är 

precis den som beskrivs i den första satsen i Elementa, nämligen konstruktionen av den 

liksidiga triangeln.  Därpå följer ett antal andra konstruktioner och i samband med dessa tas 

kongruens upp och kongruenssatserna bevisas. Till skillnad från Euklides så använder sig 

Borgström av symmetri-resonemang, något som återkommer i senare tiders texter. Hon 

säger att om två räta linjer är vinkelräta mot en tredje så kan de inte skära varandra. Skälet 

är att om det gjorde det på ena sidan om den tredje linjen så skulle de av symmetriskäl också 

mötas på den andra, men två olika linjer kan ju inte skära varandra i två punkter. Det 

existerar således parallella linjer, men det påpekas samtidigt att man för att bevisa att det 

genom en punkt utanför en rät linje endast existerar en enda parallell måste åberopa ett 

axiom, dvs. ”en sats, vars riktighet antages utan bevis”.31 Till skillnad från Euklides isolerar 

inte Borgström ett fåtal satser (axiom) med ambitionen att bygga upp hela geometrin från 

denna, utan de vävs så att säga in i resonemangen.  

I kapitel tre behandlas cirkeln och den första uppgiften blir att konstruera medelpunkten till 

en given cirkel. Nästan omedelbart kommer man i på den viktiga och användbara 

periferivinkelsatsen som bevisas med genomgång av alla fall. Därefter görs en noggrann 

diskussion av mätning av areor, först för rektanglar och sedan för parallellogrammer och 

trianglar, och detta leder i sin tur in på Pythagoras sats. Man ser här, och på många andra 

ställen, att boken är skriven under en tid då arvet från greker och romare var levande. 

Avsnittet om Pythagoras sats inleds med en diskussion av Sokrates matematiska samtal med 

en slav om hur man kan konstruera en kvadrat som är dubbelt så stor som en given, och 

leder vidare till inkommensurabla storheter och irrationella tal.  Författaren ger två bevis för 

Pythagoras sats, det andra väsentligen det som ges av Euklides. Om figuren som illustrerar 

detta bevis säges: ”Man har ansett vidstående figur som ett så påtagligt uttryck för en tanke, 

att det sagts att om vi någon gång skulle försöka att tillkännagiva  vår tillvaro för på någon 

                                                           
29

 Borgström, sid. 50. 
30

 Den alltid intressanta vinkeln omnämns först så här: ”Då två räta linjer träffas i en punkt, uppkommer en 
vinkel.” (sid. 11).  Av den åtföljande figuren och fortsättningen är det lätt att läsaren leds att tro att en vinkel 
alltid är mindre än eller lika med två räta. Detta avhjälps litet senare när frågan ställs om hur stor vinkel 
minutvisaren på en klocka vrider sig under 45 minuter.  
31

 Borgström, sid. 48. 
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annan himlakropp möjligen befintliga tänkande väsenden, så borde det ske genom en 

jättelik avbildning (t.ex. i Sahara) av denna figur.”32 

Även diskussionen av cirkelns area och omkrets är historiskt förankrad. Först visas att arean 

av en regelbunden månghörning är lika med halva produkten av den omskrivna cirkelns 

radie med omkretsen. Om man sedan antar att en cirkel helt enkelt är en regelbunden 

månghörning med oändligt många sidor så följer att dess area är lika med arean av en 

triangel med cirkeln omkrets som bas och dess radie som höjd. Därefter hänvisas till att 

Arkimedes  bestämning av cirkeln omkrets och hans approximation av π.33  

En diskussion av likformighet följer samt en beskrivning av hur man kan konstruera vissa 

regelbundna månghörningar med passare och linjal. Boken avslutas sedan med ett avsnitt 

om rymdgeometri och detta i sin tur med en noggrann genomgång av Arkimedes 

bestämning av konens och klotets volym. Den första övningsuppgiften som följer på denna 

ganska tunga teoretiska genomgång lyder: ”Varför står en trebent stol stadigare än en 

fyrbent?” En fin illustration av författarens förmåga att blanda komplicerade teoretiska 

överväganden med vardagsnära problemlösning.  

  

Den senare folkskolan 
 

En ny undervisningsplan för folkskolan kom 1919.34 Beträffande geometrin kan man nog 

säga att inte mycket hänt sedan 1878. Vi läser här ”Undervisningen i räkning och geometri i 

folkskolan har till uppgift att bibringa barnen en efter deras ålder och utveckling avpassad 

insikt och färdighet i räkning med särskild hänsyn till vad som erfordras  i det dagliga livet 

ävensom någon förtrogenhet med geometriska storheters uppritning, beskrivning, mätning 

och beräkning.”35 Fokus ligger hela tiden på ”uppritning, beskrivning, mätning och 

beräkning” av mer och mer komplicerade kroppar. I klass fyra handlar det om rektanglar, 

kuber och rätblock; i klass fem tillkommer trianglar och prismor, i klass sex tillkommer 

månghörningar, cirklar och cylindrar och slutligen i klass sju dyker ellipser upp liksom 

pyramider, koner och klot. 

När det gäller de allmänna föreskrifterna så är de delvis av en sådan karaktär att de, efter 

vissa moderniseringar av språket, fortfarande är aktuella, delvis reflekterar de förhållanden 

under tiden strax efter första världskriget: ”Räkneuppgifternas sakinnehåll bör hämtas 

huvudsakligen från förhållanden i hemmet och i skolan, från arbets- och affärslivet samt från 

de kunskapsområden som samtidigt behandlas i skolan. *…+ Det bör också tillses att även 

sådana medtages, som äro ägnade att fästa lärjungarnas uppmärksamhet på hemmets 

                                                           
32

 Borgström, sid. 101. 
33

 Borgström, sid. 103, f. 
34

 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1919). 
35

 Undervisningsplan (1919), sid. 10. 
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ekonomi samt på sparsamhetens betydelse för den enskilde och hemmet.”36 Ett annat evigt 

tema som tas upp är betydelsen av att eleverna uppmuntras till att reflektera över 

rimligheten hos resultaten de erhållit.  

 

Studium av en lärobok 
 

Den lärobok som jag behandlar här är Folkskolans Räknebok37 som utkom i en del för varje 

årsklass från den tredje till den sjunde. Till skillnad från situationen ovan så har man nu inte 

längre en speciell bok för geometri. Så förblir det i folkskola och grundskola, det är bara i 

realskolan man fortsätter att hedra geometrin med en egen text. När det gäller allmänna 

förhållningssätt så kan man i inledningen till del 1 läsa: ”Vi har med denna bok jämväl velat 

underlätta arbetet för läraren. Tack vare övningsexemplens uppställning och rikhaltighet 

kunna de flesta lärjungarna i klassen i stor utsträckning arbeta på egen hand. Det blir därför 

större möjlighet att ägna sig åt dem, som har svårare att tillägna sig färdighet och kunskaper 

i ämnet.”38 I själva verket består böckerna helt och hållet av en serie problem (i del 1 

närmare bestämt 1125 stycken), emellanåt försedda med en ledning där definitioner och 

förklaringar är inskjutna. Det finns inga spår av den ”berättande” stil som de tidigare 

nämnda författarna använde sig av. 

Geometrin möter vi i den andra delen som innehåller kursen för den fjärde årsklassen. De 

sista resterna av den euklidiska förkärleken för att starta med punkter är borta, inte ens 

linjen för en diskussion. Efter en genomgång av yt – och rymdmått följer vad man skulle 

kunna kalla den egentliga geometrin istället med en diskussion av begreppet yta.39 Här är en 

yta en begränsad del av planet, till exempel en rektangel. Omkrets och area (”yta”) bestäms 

via exempel varefter resultatet formuleras som en allmän sats. Därefter behandlas kuben 

och rätblocket (som ännu ej fått detta namn, är inte detta förresten det enda geometriska 

objekt vars namn är ”nordiskt”?). Målet för geometriundervisningen i denna klass är 

uppnått. 

I del 440 handlar det om oregelbundna och regelbundna månghörningar och man härleder 

för framtida bruk en formel för arean av den senare som halva omkretsen gånger radien 

(”sidostrålen”)  i den omskrivna cirkeln. Här förekommer också vissa konstruktionsuppgifter. 

Dels uppmanas eleverna att rita en regelbunden femhörning genom att dela in en cirkel i 

                                                           
36

 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1919), sid. 21. 
37

Rydén, Värner m.fl.   
38

 Rydén, V. m.fl. del 1, sid. 1. Man ser här att ”det tysta räknandet” fanns redan vid denna tid (författarnas 
kursiveringar). 
39

 Del 2, sid. 65. 
40

 Jag har inte haft tillgång till del 3, men att döma av de repetitionsfrågor som finns i del 4 är det enda nya som 
behandlats där triangeln. 
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fem lika stora delar, dels skall man konstruera medelpunkten till en givan cirkel, i detta fall 

faktiskt med passare och linjal.   

Därefter är det dags att beräkna cirkelns omkrets och area. Behandlingen påminner mycket 

om den hos Johansson och Borgström ovan. Först uppmanas eleverna att mäta omkrets och 

diameter på något runt föremål: ”Vi finna att remsan är 3,14 gånger längre än diametern.” 

Efter ytterligare mätningar av ”en karaffin, ett bläckhorn, ett hjul m.m.” så är vi övertygade 

om formeln: omkretsen är 3,14 gånger diametern. Så kommer vi till nästa problem: att 

beräkna ytan av en cirkel. ”Vi tänka oss cirkelns omkrets delad i ett ofantligt antal lika stora 

delar. Varje sådan del kan då anses som en rät linje och hela cirkeln som en regelbunden 

månghörning, vars sidostråle är lika stor som cirkelns radie.”  På detta sätt kommer vi fram 

till formeln för cirkelns area som 3,14 gånger radien gånger radien.41 Beräkning av cylinderns 

volym blir en självklar avslutning.  

 

Den senare realskolan 
 

I den lärobok av C.E.Sjöstedt som jag tar upp i nästa avsnitt42 läser man i förordet följande: 

”Den stora beskärning av matematikkurserna, som blivit en följd av 1933 års 

läroverksstadga, har ytterligare understrukit en uppfattning, som jag redan dessförinnan 

hyst beträffande geometrikursen, nämligen att den bör göras mindre omfattande. *…+ 

Därmed menar jag naturligtvis inte, att detsamma skulle gälla inskränkningen i timantal, 

tvärtom. De timmar som vi matematiklärare hoppas, att matematiken förr eller senare skall 

återfå i realskolan, bör dock enligt min mening i främsta rummet användas för att befästa de 

inhämtade kurserna och inte för någon väsentlig återgång till den gamla omfattningen av 

geometrikursen.”43  

För att få en bild av de förändringar Sjöstedt nämner bör vi nu granska den stadga han 

hänvisar till, ”1933 års förnyade läroverksstadga med förklaringar och hänvisningar jämte 

timplaner och undervisningsplan m.m. rörande allmänna läroverken” utgiven av Hugo 

Grimlund och Harald Wallin.44  Beträffande nedskärningen i timantal för matematiken kan 

det sägas att den femåriga realskolan tar upp matematik under fyra, fem, fyra, tre och fyra, 

alltså totalt tjugo timmar, medan motsvarande siffror för den fyraåriga realskolan är fem, 

fyra, tre och fyra, alltså sexton timmar. Målet beskrivs kortfattat som ”att göra dem 

förtrogna med geometriens elementära begrepp och metoder.”45  

                                                           
41

 Del 4, sid. 71. Inget sägs om π eller om att det är irrationellt. 
42

 Undervisningsplan (1919), sid.1. 
43

 Sjöstedt (1953), sid. 6. 
44

 Grimlund & Wallin (1939). 
45

 Grimlund & Wallin (1939), sid. 316. 
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En mer precis beskrivning av innehållet inbegriper först praktiska mätningar och 

konstruktioner, men i klass tre tillkommer viktigare satser rörande räta linjer, vinklar, 

trianglar och parallellogrammer samt cirkeln. I nästa klass fortsätter man det de återstående 

viktiga satserna om cirkeln, om trianglars och parallellogrammers ytor (alltså area). I klass 

fem behandlas likformighet och ”uppgifter av praktisk art samt planimetriska och 

stereometriska uppgifter lösta med eller utan användning av ekvationsmetoden.”46 Den sista 

anmärkningen tyder på att den analytiska geometrin har gjort sitt intåg. Det står dock 

ingenting om rätvinkliga koordinatsystem, dessa nämns först vid genomgången av materialet 

för första ring.47 

 

Studium av en lärobok 
 

Den lärobok jag valt är den ovan nämnda C.E.Sjöstedts  Lärobok i Geometri.  Författaren 

inleder med att ta ställning i debatten kring Euklides plats i skolan: ”Frågan, huruvida man 

skall använda Euklides’ eller någon annan lärogång vid den grundläggande 

geometriundervisningen, är en gammal stridsfråga. Undertecknad har så småningom vunnit 

en alltmer befästa den övertygelse, att Euklides’ lärogång i det hela är överlägsen.”48 Han 

anser dock att vissa förändringar måste göras eftersom Euklides böcker ”skrevs för vuxna 

män och inte för skolungdom.”  Sjöstedt påpekar vidare att det trots allt skett en hel del 

förfiningar och preciseringar av bland annat det euklidiska axiomsystemet och att han tagit 

hänsyn till detta i sin framställning.49 När det gäller motiven för geometriundervisning så 

anser Sjöstedt att det inte endast handlar om att förmedla geometriska kunskaper ”utan 

också att vänja lärjungarna vid logiskt tänkande.”50 Han menar att om man på grund av 

bristande tidsresurser inte bevisar samtliga satser utan istället använder sig av ”åskådning” 

och hänvisar till figurer så kollapsar hela systemet, man kan i så fall använda sig av denna 

mer intuitiva metod genomgående.51 Här kan man väl ändå påpeka att vissa resultat mycket 

väl kan inses via reflektion utgående från en eller flera figurer medan andra, till exempel 

vinkelsumman i en triangel, periferivinkelsatsen eller Pythagoras sats, kräver ett mer 

ingående resonemang. 

                                                           
46

 Grimlund & Wallin (1939), sid. 317. 
47

 Det kan här nämnas att begreppet derivata tas upp i realgymnasiets tredje ring medan specialkursen i 
matematik på samma gren går vidare med detta samt även tar upp så avancerade ting som implicita 
funktionssatsen. Däremot berörs inte integraler alls. 
48

 Sjöstedt, (1955), sid. 5. 
49

 Ett exempel på detta är Axiom 3 (sid.15), ett slags kontinuitetsresonemang, som ungefär säger att om en 
kontinuerligt varierande storhet antar två olika värden så antar den alla värden mellan dessa. 
50

 Sjöstedt (1955). Sid. 8.  
51

 ”Varför skall då dessa bevisas? Härpå finns under de givna förutsättningarna intet tillfredsställande svar, och 
följden blir, att ett visst godtycke kommer att vila över hela geometriundervisningen, vilket är ämnat att rubba 
lärjungarnas förtroende och minska det intresse, som geometriundervisningen – trots alla försäkringar om 
motsatsen – likväl förmår väcka.” (sid.8). 
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I likhet med Euklides bygger Sjöstedt upp geometrin från ett antal axiom, närmare bestämt 

elva stycken. Till skillnad från Euklides så inför han mått (grader) på vinklar och inleder med 

en diskussion just om vinklar, direkt följd av resonemang kring kongruens. När det gäller 

”den stränga logiken” i bevisen kan man till exempel fundera kring Sats 5: ”Om två sidor i en 

triangel är lika stora, så är de motstående vinklarna lika stora”.52 Beviset inleds med 

”Triangeln lyfts upp ur sitt plan, vänds och lägges tillbaka, så att ^ A [vinkeln mellan de lika 

benen] kommer i sitt förra läge, men så, att vinkelbenen byter plats.” Ett annat exempel där 

Sjöstedt verkar ta litet lätt på logiken är när han skall bevisa att ytan av en rektangel är lika 

med produkten av basen och höjden.53 Han betraktar helt enkelt en rektangel med bas fem 

längdenheter och höjd fyra längdenheter, delar in den i kvadrater med sidlängd en enhet 

och konstaterar att vi får totalt fem×fyra sådana och saken är klar. 

Hur som helst fortsätter framställning med en beskrivning av de vanligaste geometriska 

konstruktionerna som att dela en vinkel mitt itu och att dra normalen till en given linje. Sats 

följer på sats utan att de avbryts av de praktiska tillämpningar som till exempel förkommer i 

Anna Borgströms ovan nämnda bok. Diskussionen av arean av rektanglar, trianglar och 

parallellogrammer följs av en trettiotvå sidor lång genomgång av cirkelns geometriska 

egenskaper, periferivinkelsatsen bevisas, och specialfallet ”periferivinkeln i en halvcirkel är 

rät” omnämns; kordor och bågar jämförs, och avsnittet avslutas med studiet av in – och 

omskrivna cirklar. 54 Ingenting sägs om cirkelns omkrets och area eller talet π. Boken avslutas 

med en kort genomgång av  likformighet  och ett på likformighet baserat bevis av Pythagoras 

sats. I detta avsnitt bevisas transversalsatsen, egentligen som hos Borgström bara i ett 

specialfall utan att detta nämns. Även den i skolböcker seglivade topptriangelsatsen finns 

med som en följdsats.  

Sammanfattningsvis handlar det om en framställning som går i Euklides fotspår med smärre 

justeringar här och där. I likhet med denna föregångare undviker också Sjöstedt alla försök 

att motivera studiet av geometri genom att nämna praktiska tillämpningar. Det är en stor 

kontrast mellan denna framställning och den vi fann hos Borgström tidigare.  

  

Enhetsskolan 
 

Denna kan ses som representerande en övergångsfas, en försöksverksamhet som inleddes i 

ett antal kommuner 1949 för att sedan expandera, som ett steg på vägen mot grundskolan55 

                                                           
52

Sjöstedt (1955), sid. 23.  
53

 Sjöstedt (1955), sid. 56. 
54

 Tangenten definieras som en rät linje som endast har en punkt gemensam med cirkeln (sid. 80).  Det kan 
jämföras med Euklides som  definierar tangenten till en cirkel som en linje som berör cirkeln i en punkt och som 
har cirkeln på sin ena sida.  
55

 En kort bakgrund finns i Jan Unenge: ”Skolmatematiken i går, i dag och i morgon” (Stockholm, 1999). Som 
exempel på ”rester” av enhetsskolan kan nämnas uppdelningen i lågstadium, mellanstadium och högstadium: 
”Enhetsskolan är avsedd att uppdelas i tre stadier, vart och ett i regel omfattande tre år. Undervisningen på 
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och jag kommer att behandla den kortfattat genom att granska skolöverstyrelsens 

”Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola” från 195756 

med avseende på geometri. Eftersom det handlar om en gemensam skola för alla elever bör 

det handla om en kompromiss mellan folkskola och realskola,57 och eftersom jag har sett att 

man behandlade geometrin mycket olika i dessa skolformer, kan det vara av intresse att se 

hur syntesen ser ut. 

Beträffande det allmänna förhållningssättet till matematiken står det att läsa: ”Ämnen som 

främmande språk och matematik och i viss utsträckning även modersmålet måste nu som 

förr syfta till att ge vissa fasta, lätt mobiliserbara kunskaper och färdigheter, som skola vara 

till hands när de behövas i det praktiska livet; de kunna visst icke alltid ersättas med 

efterforskningar i handböcker och bibliotek.” 58 Under rubriken ”Mål” skriver man: 

”Undervisningen i matematik har till uppgift att ge kunskap och färdighet i räkning samt 

någon förtrogenhet med algebrans och geometrins elementära begrepp och metoder. 

Eleverna bör förvärva säkerhet och snabbhet i såväl huvudräkning som skriftlig räkning. De 

bör göras förtrogna med allmänt brukliga matematiska uttryck, och deras natur- och 

samhällsorientering bör vidgas genom räkneproblemens sakliga innehåll. Genom 

undervisningen i geometri bör förmågan av rumsföreställning uppövas och den geometriska 

fantasin utvecklas. Elevernas personlighetsfostran bör befrämjas  därigenom, att de får 

erfara vikten av samvetsgrant och mycket noggrant arbete samt nödvändigheten av tanke- 

och viljeansträngning för att förelagda uppgifter skall kunna lösas.” 59  

Den mer detaljerade beskrivningen av matematikmomenten under de olika stadierna följer 

sedan, och det enda avsnittet av geometrisk karaktär under lågstadiet har att göra med 

mätning och mått för längd. Detta utvidgas under mellanstadiet så att vi under rubriken 

”Praktisk geometri”60 finner: 

Några viktiga geometriska grundbegrepp. 

Längd-, yt- och rymdmåtten. Beräkning av rektangel- och triangelytor samt av räta pelarens rymd. 

Vinklar och vinkelmätning. Vinkelsumman i en triangel. Något om cirkeln. 

                                                                                                                                                                                     
vart och ett av dessa stadier skall i första hand bestridas av lärare, som särskilt utbildats för undervisning 
huvudsakligen på stadiet i fråga.”  Kungl. Skolöverstyrelsen 1957, sid.14. 
56

 Kungl. Skolöverstyrelsen (1957). 
57

 ”Inom en skola som är avsedd för alla, stegras av naturliga skäl kraven på kunskapernas praktiska 
användbarhet. En sådan skola kan inte nöja sig med att kopiera realskolans kurser. Den nuvarande realskolan är 
en examensskola, som ger en viss kompetens; för dem som nyttja dess undervisning för sina barn, är examen 
och den därpå grundade behörigheten till tjänster och levnadsbanor stundom av så väsentlig vikt, att kursernas 
innehåll och utformning kommer i andra hand. En skola som är gemensam för alla, måste hålla måttet inför en 
granskning från andra utgångspunkter. Valet av ämnen och kursmoment och undervisningens metodik måste 
mer bestämt och målmedvetet inriktas på att ge de växande en kunskap, av vilken de kunna draga påtaglig 
nytta i vardagslivet och i sin blivande verksamhet.” Kungl. Skolöverstyrelsen (1957), sid. 7-8. 
58

 Kungl. Skolöverstyrelsen (1957), sid. 7. 
59

 Kungl. Skolöverstyrelsen (1957), sid. 77.  (Min kursivering.) 
60

 Kungl. Skolöverstyrelsen (1957), sid. 78. 
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Något om olika slag av trianglar och fyrhörningar. 

Laborationer: enkla konstruktioner med passare och linjal; mätningsövningar. 

Huvuddelen av detta stämmer väl överens med vad som tidigare undervisades om i 

folkskolan. En viss påverkan från realskolan finns i det sista avsnittet om geometriska 

konstruktioner. Däremot finns inget spår av en axiomatisk framställning utan istället 

uppräknas de geometriska momenten under den detaljerade beskrivningen av vad som bör 

tas upp i årskurs fem under titeln ”Åskådningsgeometri”, vilket kan förmodas innebära att 

man närmar sig geometrin på ett mer intuitivt/visuellt sätt.61 

Från och med klass sju får geometriundervisningen en mer teoretisk prägel.62 För de mer 

försigkomna, alltså de som läser enligt alternativ två, lämnar man nu delvis den intuitiva, 

åskådningsbaserade geometrin, under beskrivningen av innehållet läser vi: ”Teorem och 

konstruktionsuppgifter med empirisk och deduktiv  behandling.”63 

När det gäller årskurs nio är beskrivningen av innehåller för den första, mindre omfattande 

alternativkursen mycket kort: ”Planimetriska och stereometriska beräkningar, ev. med 

införande av begreppet kvadratrot.” 64  Det andra alternativet är mycket mer omfattande 

och innehåller t.ex. transversalsatsen, likformiga trianglar, sambandet mellan ytskala och 

längdskala och Pythagoras sats.  

 

Jag har inte gjort någon detaljerad studie av en lärobok för detta övergångsstadium. Den 

ovan nämnde C.E.Sjöstedt gav ut en lärobok i geometri också för enhetsskolan65 som inte 

skiljer sig särskilt mycket från den tidigare texten. Boken finns i två varianter, en för den 

större och en för den mindre kursen, men de har båda samma karaktär.  Geometrin byggs 

upp via definitioner, axiom och satser på ett likartat sätt och det syns inga spår av den 

empiriska behandling av geometrin som läroplanen rekommenderar för de elever som inte 

är matematiskt inriktade, inte heller finner man resonemang kring den praktiska nyttan av 

                                                           
61

 Detta bekräftas av vad som senare återfinns under rubriken Anvisningar: ”I de lägre klasserna på 
mellanstadiet behandlas de geometriska momenten åskådligt genom arbetsövningar och demonstrationer av 
figurer och modeller. Förtrogenhet med nya moment vid slutet av mellanstadiet bör likaledes vinnas genom 
upprepade konstruktioner och mätningar. Denna förberedande geometriundervisning har till uppgift att göra 
lärjungarna förtrogna med att använda graderad linjal, passare och gradskiva och att ge dem kunskap om de 
viktigaste geometriska begreppen (punkt, rät linje och plan, vinklar, trianglar, fyrhörningar och cirklar). Denna 
undervisning, som skall ha empirisk karaktär, bedrives även i form av laborationer.” (Sid.82).  
62

 ”I klass 7, alternativkurs 2, bör den systematiska geometriundervisningen börja och i följande klasser 
utbyggas. Den empiriska metoden utgör ett viktigt hjälpmedel, då definitioner införes och geometriska satser 
formuleras. Eleverna bör emellertid få en efter deras utvecklingsstadium avpassad uppfattning om geometrins 
uppbyggnad. De mera matematiskt inriktade eleverna göres förtrogna med hur en geometrisk sats kan bevisas 
med hjälp av andra satser och övas i att självständigt genomföra geometriska bevis. Av de övriga eleverna torde 
man endast kunna fordra kännedom om de viktigaste satsernas innehåll, vunnen genom huvudsakligen 
empirisk behandling.” (Sid. 83). 
63

 (Sid.80). Min kursivering. 
64

 Denna tveksamhet till införandet av kvadratrötter återfinns senare: ”Räkneregler  för behandling av 
kvadratrötter genomgås och övas endast med  mera matematiskt inriktade elever.” (sid. 83).   
65

 Sjöstedt,C.E. (1958). 
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de olika resultaten. Efter en diskussion av likformighet tar man till exempel upp Pythagoras 

sats som sedan bevisas på samma sätt som i den ovan nämnda boken av Sjöstedt. Men att 

satsen skulle kunna vara till nytta i praktiska livet, det är något som läsaren inte informeras 

om. 

 

Geometrin i skolan efter 1962 
 

Grundskolan 
 

Den första läroplanen för grundskolan kom 1962.66  Beskrivningen av matematiken i 

allmänhet och geometrin i synnerhet skiljer sig inte så mycket från tidigare läroplaner. Målet 

med undervisningen i matematik är att utveckla förmågan att handskas med kvantitativa 

begrepp medan geometrin skall hjälpa eleverna att få en precisare rumsföreställning och 

utveckla deras geometriska fantasi.67 Grundskolan består ju av samma tre stadier som 

enhetsskolan, och geometrin införs på mellanstadiet, förslagsvis i årskurs fyra. Här handlar 

det om ”åskådningsgeometri”, man skall lära sig känna igen de mest grundläggande 

geometriska objekten som linje, sträcka (observera distinktionen!), vinkel, rektangel etc. 

Som vanligt på detta stadium tas mätningar upp. I detta fall  ”med kvadratcentimeter och 

kvadratdecimeter”, enheter avpassade för elevernas verksamhet i klassrummet kan man 

förmoda. Idén att man bör utgå från kroppar och se ytor och sträckor som abstraherade 

delar av dessa som vi mött flera gånger tidigare finns inte kvar. 

Under årskurs fem sker bara det att man mer systematiskt också tar upp volymer men det 

verkar mest handla om sortförvandling. Under årskurs sex ägnar man sig till stor del åt 

ritövningar med linjal, passare, gradskiva och smygvinkel,68 en verksamhet som ligger nära 

tillämpningarna av geometrin i det praktiska yrkeslivet. Detta program fortsätter även under 

årskurs sju, med tillägget att nu skall man också ägna sig åt ”empirisk behandling av cirkeln 

omkrets och yta; talet π.”69 I årskurs åtta införs begreppet likformighet i samband med att 

man talar om längdskala och ytskala och i årskurs nio studeras och mäts ytterligare kroppar 

som cylindern, konen och klotet. 

Det som beskrivits ovan är innehållet i den allmänna kursen som i huvudsak handlar om 

problem som har med  studiet av olika former och med mätning att göra. Man ser inte några 

                                                           
66

 LGr 62. Läroplan för grundskolan 1962. 
67

 Lgr 62., sid 154. 
68

 Ett ställbart verktyg som man använder för att mäta vinklar eller för att överföra vinklar t.ex. mellan en 
ritning och ett föremål man arbetar med. Det används vid snickeri och metallarbete.  
69

 Lgr62, sid 168. Det har påpekats att denna läroplan utkom redan sju år efter den tidigare. ”Den kom med 
andra ord innan grundskolan i sin helhet hade genomförts i Sverige och innan en enda elev gått igenom hela 
grundskolan enligt Lgr62!” (Unenge 1999, sid. 46.) 
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spår av den euklidiska geometrin. I läroplanen skriver man om detta: ”övergången från 

empirisk till deduktiv metod görs mjuk och kan i stor utsträckning sparas till årskurserna åtta 

och nio.  Med hjälp av empiriskt härledda satser löses först enkla övningsuppgifter så att 

eleverna får någon vana vid logiska resonemang. Därefter härleds någon, ev. några nya 

satser med logisk bevismetod. Deduktiva moment införs sedan successivt under hela 

högstadietiden i den utsträckning eleverna syns vara mogna härför.”70 Vi kommer att se hur 

detta genomförs konkret vid granskningen av läroboken i nästa avsnitt. 

 Den särskilda kursen, som existerar från och med årskurs sju innehåller redan från början en 

mer teoretisk geometri. Förutom de ovan nämnda mätövningarna  får eleverna nu möta 

”viktigare geometriska satser och konstruktioner avseende vinklar, trianglar och 

parallellogrammer.”71 Detta utvidgas i årskurs åtta till ”några viktiga satser avseende cirkelns 

geometri; medelpunktsvinklar, periferivinklar, kordor, tangenter, in- och omskrivning”. Som 

vi får se nedan så tas i den lärobok jag behandlar den användbara periferivinkelsatsen (också 

kallad randvinkelsatsen) upp här. I årskurs nio, slutligen, tar man upp satser om likformighet 

samt i samband därmed Pythagoras sats. 

Om man skärskådar beskrivningen av Lgr 62 och dess behandling av geometrin ovan och 

jämför med vad som tidigare skrivits framgår det att den allmänna kursen i stort sett tar upp 

samma stoff som man behandlade i folkskolan. Det är endast begreppet likformighet som 

tillkommit. Här kan det vara på sin plats att hänvisa till vad Jan Unenge säger om den 

aktuella läroplanen: ”Min bestämda uppfattning är att de problem som skolmatematiken i 

grundskolan uppvisar till icke ringa del har sin grund i Lgr 62, denna första läroplan för 

grundskolan *…+ den legaliserade realskolans matematikinnehåll, detta som en gång 

konstruerats för att vara en grund för fortsatta studier i gymnasiet.”72 När det gäller 

geometrin så må detta vara sant när det gäller den särskilda kursen men knappast den 

allmänna. Unenges uppfattning gör att det blir särskilt intressant att granska den valda 

läroboken eftersom han själv är (del-) författare till den.   

 

Studium av en lärobok 
 

Jag har här valt böckerna Matematik för Grundskolan.73 Denna är uppbyggd på i princip 

samma sätt som Rydéns ovan nämnda text, dvs. som en samling problem (1357 stycken i 

boken för årskurs åtta). Serien består av sex böcker, två för varje årskurs: allmän respektive 

särskild kurs. I allmänhet är det litet mer resonerande text i de delar som är ämnade för 

specialkursen. 

                                                           
70

 Lgr62, sid. 186. 
71

 Lgr62, sid. 169. 
72

 Unenge (1999), sid. 49. 
73

 Ekman, Herman & Unenge, Jan (1963). 
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När geometrin börjar behandlas sker det på ett mer eller mindre traditionellt sätt genom 

med en diskussion av linjer och vinklar, inga definitioner utan bilder får illustrera begreppen. 

Den praktiska sidan av saken får sin beskärda del när smygvinkeln tas upp. Inte heller cirkeln 

får någon definition, utan vi läser istället: ”med en passare kan man rita en cirkel” varpå det 

följer en figur. Ett traditionellt moment dyker upp här, nämligen konstruktioner med passare 

och linjal. Här handlar det om att konstruera en triangel med sidor av given längd. Även 

metoden att dela en vinkel mitt itu (finna bisektrisen) och att finna en linje som är vinkelrät 

mot en given sträcka och delar den mitt itu (mittpunktsnormalen) gås igenom.  

Ett annat tema av traditionell natur är begreppet kongruens, som tas upp både i den 

allmänna kursen och i specialkursen. I den förra är diskussionen åskådlig och sker genom att 

man ritar figurer på genomskinlig papper (”smörpapper”) och flyttar det för att se att det 

stämmer överens med en underliggande figur. I den särskilda kursen går man vidare och 

bevisar satserna. Här finns också, i samband med satsen att sidovinklar är supplement- 

vinklar, ett ganska utförligt och i mitt tycke klargörande resonemang kring vad ett bevis är 

och hur de är uppbyggda med förutsättningar, påstående och slutligen beviset själv. Man tar 

även upp vad omvändningen till ett påstående är. Här finns också en diskussion av 

parallellitet och parallellaxiomet, ett klassiskt tema med stor historisk betydelse som verkar 

ha försvunnit efter detta.  

Areabegreppet införs via mycket konkreta överväganden. Man börjar med kvadrater, säger 

utan någon som helst motivering hur man får arean av en rektangel och en parallellogram 

men härleder triangelarean ur denna. När man så slutligen kommer till cirkeln  så sker 

bestämningen av dess omkrets genom att man utför några mätningar av förhållandet mellan 

omkrets och diameter varefter det konstateras att detta egentligen alltid är detsamma, att 

noggranna mätningar skulle ge ett värde på 3,14 och att det kallas pi och betecknas med π.74 

Man påpekar slutligen att det är ett tal med oändligt många decimaler som alltså inte kan 

uttryckas exakt. 

Därefter gäller det att komma fram till ett uttryck för cirkeln area och även detta sker 

experimentellt. Eleverna uppmanas att rita en cirkel på millimeterpapper och att beräkna 

ytan genom att räkna antalet millimeterrutor som ligger inuti cirkel. Sedan skall man rita en 

kvadrat vars sida är lika lång som cirkelns radie och mäta dess area på samma sätt. Vid 

division får man även denna gång ett tal som ligger nära 3,14 och som ”egentligen” skall bli 

samma tal π som ovan. 

I boken för årskurs åtta fortsätter den empiriska undersökningen med mer komplicerade 

figurer och sedan tas likformighet och skalbegreppet upp. Man kommer fram till att ytskalan 

är kvadraten på längdskalan. Bland de resultat som traditionellt ingår i geometrikurser på 

denna nivå kan man särskilt nämna periferivinkelsatsen.75 Denna säger ju att om man har en 

bestämd båge, en del av en cirkels  periferi, och dels drar två linjer från bågens ändpunkter 
                                                           
74

 Se a.a., sid. 144. 
75

 Även kallad randvinkelsatsen. 
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till cirkelns medelpunkt, dels drar två liknande linjer som möts i en punkt på periferin, så 

kommer vinkeln vid medelpunkten att vara dubbelt så stor som vinkeln vid punkten på 

periferin, var denna än är belägen. Ett specialfall är att en periferivinkel som ”står på” en 

diameter är rät. I den aktuella boken (allmän kurs) är detta slutresultatet av en lång serie 

delproblem där eleven gör ett antal mätningar med gradskiva. I den särskilda kursen 

genomförs att fullständigt bevis, som väsentligen bygger på att man vet vad vinkelsumman i 

en triangel är.76  I boken för den särskilda kursen diskuteras också tangentbegreppet och 

följs av en detaljerad beskrivning av hur man med hjälp av passare och linjal kan konstruera 

en tangent till en cirkel, som går genom en viss punkt utanför cirkeln. Denna konstruktion 

bygger på kännedom om periferivinkelsatsen och får väl sägas vara en av de mer 

komplicerade konstruktionerna av detta slag. 

En av de frågor denna undersökning handlar om är om det skett någon förändring i 

behandlingen av geometrin under den aktuella tidsperioden. Särskilt intressant är att 

studera närvaron eller frånvaron av deduktiva resonemang, där författarna resonerar sig 

fram till nya resultat utgående från vad som tidigare visats eller gjorts troligt. När jag 

kommer till boken för årskurs nio (allmän kurs) återfinns bra exempel på ett deduktivt 

resonemang när man återkommer till periferivinkelsatsen och denna gång ger ett bevis för 

den.77  

Man tar därefter upp likformighet och nämner, utan bevis, topptriangelsatsen.78 På detta 

följer ett antal resultat rörande volymen av till exempel pyramid och kon och slutklämmen 

blir i vanlig stil Pythagoras sats.79 Den praktiska nyttan betonas, avsnittet inleds med   ”Man 

kan finna längden utan att mäta den”. Därefter kommer man fram till resultatet genom att 

undersöka ett särskilt exempel, nämligen triangeln med sidor av längd tre, fyra och fem. 

Avslutningsvis kommer så en illustration av påståendet i titeln genom att man beräknar 

längden rymddiagonalen i ett rätblock. 

Den särskilda kursen behandlar Pythagoras sats annorlunda. Inget sägs om den praktiska 

betydelsen utan man genomför istället ett bevis som bygger på likformighet. Man tar också 

upp pythagoreiska tal80 med en tabell av de första uppsättningarna. Detta är ett ämne som 

spelat stor roll i matematikhistorien, men här nämns inget om detta. Överhuvudtaget sägs 

inget om att matematiken skall sättas in i ett historiskt eller socialt sammanhang i den 

läroplan som gällde vid författandet av boken.    
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 Se a.a., sid. 93. 
77

 Det handlar förvisso om ett specialfall, en periferivinkel som har ett särskilt läge, och beviset blir en aning 
enklare men ändå av samma karaktär som det mer allmänna resonemanget. 
78

 Se a.a., sid. 154. 
79

 Se a.a., sid. 186. 
80

 Det är uppsättningar av tre heltal, som 3, 4 och 5 eller 5, 12 och 13, så att en triangel med dessa sidlängder 
blir rätvinklig vilket betyder att summan av kvadraterna på de två första blir kvadraten på det tredje. 
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Lgr 69 
 

Denna läroplan81 och dess tillhörande supplement82 skiljer sig radikalt från både tidigare och 
efterföljande motsvarigheter. De är mycket mer detaljerade än något annat liknande 
dokument, samtidigt som innehållet i kurserna förändrats på ett i det närmaste omvälvande 
sätt. När det gäller geometrin så kan man säga att den hade förlorat sin euklidiska karaktär. 
Ett av skälen till detta sägs vara att det teoretiska angreppssättet var för komplicerat och att 
diskussionen kring definitioner, satser och bevis aldrig ledde till verklig förståelse. Ett annat 
att de satser man bevisade var mer eller mindre självklara, inga ”spännande” eller slående 
resultat uppnåddes.83  
Det mest omtalade av de nya grepp som infördes i Lgr 69 är utan tvekan mängdläran. Denna 

matematiska begreppsbildning skapades under 1800-talets andra hälft av matematiker som 

Georg Cantor (1845-1918) och Richard Dedekind (1831-1916) och utvecklades successivt till 

att ”språk” för all matematik.84  Mängder, som ju helt enkelt är samlingar av vissa typer av 

objekt, kom att anses som de mest grundläggande matematiska objekten ur vilka allting kan 

byggas upp. De kom också att ses som grundläggande i pedagogisk mening, något som tog 

sin början i USA och blev till ”The New Math”.85 Detta uttrycks klart och tydligt i Lgr 69:  

”Eleverna bör tidigt göras uppmärksamma på de matematiska sammanhangen mellan olika 

delar av lärostoffet.*…+ Här kan begrepp ur mängdläran vara till hjälp. I den inledande 

undervisningen arbetar man med mängder av några få konkreta element, senare inom 

aritmetiken med mängder av tal, inom geometrin med mängder av punkter, ,…+ Elementära 

begrepp och symboler från mängdläran kan sålunda ge möjligheter att framställa stoffet 

enkelt och överskådligt och att påvisa sammanhanget mellan matematikens olika grenar.”86 

                                                           
81

LGr69. Läroplan för grundskolan 1969.   
82

 Läroplan för grundskolan 1969. Supplement Matematik.  
83

 Se Unenge (1988), sid. 86. Mot detta kan man påpeka att både periferivinkelsatsen (och dess konsekvens: att 
periferivinkeln på en diameter i en cirkel är rät) och Pythagoras sats knappast är självklara. 
84

 Se artikeln ”Mängdteori” i Nationalencyklopedin. 
85

 Ref. 
86

 Lgr69, sid. 138-139 (min kursivering). Litet senare i samma text läser vi: ”Relations- och funktionsbegreppen, 
vektorer och vissa enkla algebraiska strukturer är andra hjälpmedel som kan öka elevernas möjligheter att bli 
förtrogna med det viktiga verktyg som matematiken utgör.” Det rör sig här om begrepp som de flesta elever nu 
för tiden först kommer i kontakt med först på den inledande universitetsnivån! Det kan också nämnas att redan 
i Lgr62  sägs i ”Förslag till disposition av en studieplan” för årskurs 1: ”Begreppen mängd och antal 
åskådliggjorda med föremål och bilder inom talområdet 1-9.” (Lgr62, sid. 166).  Mängdbegreppet återkommer 
dock inte senare. 
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Samtidigt betonas på samma sätt som i de flesta tidigare och senare läroplaner att man skall 

ta stor hänsyn till elevernas egna erfarenheter och intressen, att undervisningen i matematik 

skall ha en praktisk karaktär och ta upp problem som man kan möta i hemmet och i 

arbetslivet.87  Samtidigt har man ambitioner att redan tidigt införa begrepp som tidigare 

överhuvudtaget inte behandlats i skolan. Det ser man särskilt vid studium av supplementet 

behandlande matematik.88 Redan på lågstadiet skall man förbereda den egentliga 

geometriundervisningen genom att på ett konkret och lekfullt sätt inför begrepp som rak, 

krokig, innanför och utanför, plan och buktig m.m. ”Med hjälp av t.ex. snören som eleverna 

lägger ut på sina bänkar åskådliggörs begreppen ”öppen” respektive ”sluten” kurva. Med 

hjälp av knappar som placeras på olika sätt i förhållande till dessa snörfigurer inlärs 

begreppen innanför och utanför. Så småningom lär de sig att en del slutna kurvor har 

speciella namn som triangel, fyrhörning, rektangel, kvadrat och cirkel.”89 Här har man 

tydligen lämnat det traditionellt euklidiska sättet att närma sig geometrin och istället tagit 

upp enkla men allmänna begrepp. Detta nya synsätt syns även när man litet senare talar om 

att man skall ta upp begrepp som ”kropp, yta, område, rand, hörna och sida.”   

Tidigare hade användandet av koordinatsystem och ekvationer inom geometrin inte tagits 

upp förrän relativt sent. Nu menar man däremot att90 ”principerna för användningen av 

koordinater vid lägesbestämningar kan upptas tidigt i undervisningen”. Användandet av 

koordinater är en förutsättning för att man skall kunna prata om vektorer, vilket enligt 

läroplanen bör ske under årskurs 7-8.  

  Avslutningsvis kan det också påpekas att, i likhet med den föregående läroplanen, inget 

sägs om att sätta matematiken i ett historiskt sammanhang. Det kan naturligtvis hänga 

samman med att man var medveten om att man skapat något nytt och radikalt, att historien 

så att säga började med mängdläran och att en beskrivning av tidigare matematik inte skulle 

hjälpa förståelsen av det nya. 

 

Studium av en lärobok 
 

Med hänsyn till det radikalt nya innehåll Lgr 69 beskriver är det särskilt intressant att se hur 

en lärobok är skriven och vilket innehåll den har. Den jag valt är serien Högstadiets 

matematik.91 Det är en reviderad upplaga av ett tidigare utgivet verk som modifierats på 

grund av att Lgr 69 är genomförd i hela grundskolan samt på grund av tre års erfarenheter. 

Mängdläran tas upp inledningsvis men det verkar mest vara för syns skull, men när sedan till 

                                                           
87

 Lgr69, sid. 139. 
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 Lgr69, Supplement Matematik. 
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Lgr69, Supplement Matematik, sid. 14. 
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 Lgr69, Supplement, matematik, sid.16. 
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 Alvin,Inga & Anderberg, Bengt, Högstadiets matematik.(1973). Den består av två böcker för varje årskurs, en 
för allmän kurs och en för specialkurs.  
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exempel addition och multiplikation beskrivs så sker det inte via den mängdteoretiska 

unionen utan på det traditionella sättet. 

När vi kommer in på geometrin92 så återfinner man mängdläran mest i beskrivning av de 

olika objekten. ”I geometrin arbetar vi med punkter och punktmängder. Kurvor och 

områden är punktmängder i ett plan. [---] Ett plan fortsätter obegränsat åt alla håll. Ett blad i 

en skrivbok, [---+ krittavlan, är exempel på plana ytor som kan representera plan.” Efter 

denna beskrivning av vad ett plan är93 kommer man in på studiet av de olika geometriska 

objekten i planet – det finns inte, som i en del av de tidigare läroböckerna, någon ambition 

att utgå från kroppar i rummet och se plan och linjer som delar av dessa. 

När man sedan skall undersöka de olika typer av kurvor som finns i ett plan så sker det på ett 

mycket systematiskt sätt genom att man går från kurvor i allmänhet (och som vi såg vid 

genomgången av läroplanen ovan hade eleverna mött dessa i form av snören redan på 

lågstadiet) och en uppdelning av dessa i öppna (t.ex. en sträcka, alltså med två ändpunkter) 

och slutna (en cirkel t.ex., som inte har några ändpunkter), enkla (som inte skär sig själv) och 

sammansatta (t.ex. en åtta). Eleverna får sedan träna på att passa in en samling mer eller 

mindre krångliga kurvor i denna klassificering. 

När man senare går vidare och inför linjer, strålar och sträckor och polygoner så sker det 

med hjälp av klassificeringen ovan så att t.ex. en polygon beskrivs som en enkel sluten kurva 

sammansatt av sträckor.94 Efter varje avsnitt kommer en samling frågor för att testa 

elevernas förståelse av begreppen: 

”Bestäm för varje utsaga om den är sann eller falsk. 

- En sluten kurva är en polygon 

- En sträcka är en punktmängd som innehåller ett ändligt antal element 

- En union av sträckor är alltid en polygon 

- Man kan bilda en polygon av en sträcka.95 

Frågorna kan i många fall leda till intressanta diskussioner, den sista till exempel har att göra 

med om man får flytta runt en sträcka i planet. 

Man går sedan vidare till cirkeln som karakteriseras som enkel och sluten och i °samband 

införs begreppet område som en delmängd av ett plan. Man nämner att en enkel, sluten 

kurva delar planet i två områden, något som är lätt att tro på utgående från en bild. När man 

omedelbart därefter skall definiera vinklar sker det med användning av detta resultat: 
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 Alving och Anderberg (årskurs sju) 
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 Denna kan leda till missförstånd eftersom de beskrivna objekten ju bara kan sägas representera delar av ett 
plan. 
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 I Matematiktermer för skolan (2008)  beskrivs en polygon som ”ett antal sträckor som hänger ihop i sina 
ändpunkter”, den behöver alltså varken vara enkel eller sluten, medan en enkel, sluten polygon kallas en 
månghörning. (sid.210). 
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 Alvin & Anderberg, (årskurs sju), sid 101. 
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-Två strålar med gemensam ändpunkt delar planet i två områden som kallas vinklar. 

Med denna definition blir alltså en vinkel något mycket konkret, ett område i planet. När 

man sedan skall mäta vinklar så har mätningen inte mycket med området att göra utan sker 

med hjälp av den traditionella gradskivan.96 Vinkeln skall sedan användas vid undersökning 

av polygonområden (området innanför en polygon) och särskilt triangelområden.97  Vid 

undersökning av trianglar blir framställningen plötsligt mycket konkret, eleverna uppmanas 

att mäta vinklarna i tre trianglar och följden sägs vara ”vi har gjort följande sats trolig: 

vinkelsumman i en triangel är alltid 180°.”98 Därefter följer ”vi kan nu bevisa att 

vinkelsumman i en fyrhörning är 360°.” Såvitt jag kan se är detta det första beviset som 

förekommer i texten. Det sker genom att man drar en diagonal och alltså delar upp 

fyrhörningen i två trianglar.  

Ett intressant moment som tas upp här är geometriska konstruktioner med passare och 

linjal. Det har varit en central del av geometrin ända sedan Euklides Elementa, där satserna 

ofta följer följande modell. Först kommer ett påstående, t.ex. ”man kan konstruera en 

liksidig triangel på en given rät linje.”  Därefter följer själva konstruktionen: ”man drar en 

cirkel med medelpunkt i sträckans ena ände och radie lika med sträckans längd …” och 

slutligen kommer beviset för att konstruktionen verkligen fungerar, ett resonemang som i 

princip bygger på de inledande axiomen och tidigare bevisade satser. Detta var inte bara ett 

sätt att bygga upp geometrin på ett systematiskt, logiskt sammanhängande sätt utan man 

byggde upp en repertoar av elementära konstruktioner i stil med: att dela en vinkel mitt itu, 

att dela en sträcka mitt itu, att konstruera mittpunktsnormalen till en sträcka, osv. Därefter 

kunde man testa elevernas problemlösningsförmåga genom att ge dem mer komplicerade 

problem. Vi har sett detta moment i tidigare läroböcker och det finns rester kvar även i den 

här behandlade bokserien. I den volym som är ämnad för årskurs sju går man igenom 

konstruktionen av trianglar med sidor av given längd. Att övriga moment av 

konstruktionskaraktär försvunnit är inte överraskande, det har ju ersatts med en hel mängd 

nya begrepp och problemtyper.    

När vi sedan kommer till årskurs åtta så inleds det geometriska avsnittet med en 

undersökning av cirkeln.99 Eleverna uppmanas att mäta omkrets och diameter för några 

cirklar och sedan räkna ut förhållandet mellan dem, man gör på detta sätt troligt att 

förhållandet alltid är det samma och att det är ungefär 3,1. När det gäller cirkeln area så 

använder man metoden vi redan mött i årskurs sju, nämligen att gå från det allmänna till det 

speciella. Man påstår att ett område, som begränsas av en enkel sluten kurva, kan tilldelas 
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 I Matematiktermer för skolan (2008) är man överens med Alvin & Anderberg:  vinkel är ”område mellan två 
strålar eller sträckor som möts i en gemensam ändpunkt..” Man påpekar dock också ”Termen används också 
om vinkeln storlek.” (sid. 197). 
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 Man kan lätt föreställa sig att det kan leda till problem när man skall tala om vinkeln mellan två sidor i en 
triangel som ett område mellan sidorna; skall man mena området i triangeln (då blir alla vinklar lika) eller skall 
man bortse från den tredje sidan? 
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 Alvin & Anderberg, (årskurs sju), sid.85. 
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en area och detta görs troligt genom att man lägger ett rutnät över området och räknar 

arean av de rutor som ligger helt innanför kurvan samt arean av de som till mer än hälften 

ligger innanför.100 Detta används sedan på cirkeln och man kommer på detta sätt fram till att 

den bekanta formeln för dess area är rimlig. 

Sammanfattningsvis kan man säga att framställningen hittills har varit väldigt konsekvent, 

och i det avseendet helt i linje med vad som sägs i läroplanen,101  när det gäller att gå från 

den generella till det mer speciella, och att den i detta avseende påminner om vad som sker 

på högre nivå.  Äldre framställningar brukar istället göra tvärtom och starta med det 

speciella, linjer och cirklar, och tar inte alls upp allmänna begrepp som kurvor eller allmänna 

metoder för areabestämning liknande den vi nyss nämnde. Det är en givande läsning för den 

som redan studerat ämnet, frågan är hur lämplig den är för nybörjaren.  

I enlighet med läroplanen tar man sedan upp vektorer, även om namnet inte förekommer, 

istället handlar det om riktade sträckor.102 Framställningen är mycket konkret, det handlar 

om att jämföra pilar med avseende på längd och riktning.  Det görs inget försök att 

kvantifiera framställningen genom att införa koordinatsystem och beteckna vektorerna med 

(par av) tal, inte heller studerar man addition av vektorer. Här är man mindre ambitiös än 

läroplanen som anser att dessa moment mycket väl kan tas upp. Avslutningsvis tillämpas 

diskussionen kring riktade sträckor på hastighet (varvid man gör distinktionen mellan fart 

och hastighet) och kraft. Några bilder på olika farkoster med vidhängande hastighetspil ger 

säkert anledning till diskussion. En fiskebåt åtföljs av en pil som pekar snett nedåt; kommer 

den obönhörligen att gå i kvav? 

Under årskurs nio ägnar man sig åt rymdgeometri och framställningen är betydligt mindre 

teoretisk. Man talar om rätblock och cylindrar, deras area beskrivs med hjälp av utklippning 

och utbredning i planet medan man helt enkelt påstår att volymen är basyta gången höjd. 

Konen behandlas på samma sätt. Denna rätt ytliga framställning beror kanske helt enkelt på 

att det sägs mycket litet om rymdgeometri i läroplanen. Däremot står det att ”Pythagoras 

sats kan bevisas genom att utnyttja likformiga trianglar”.103  I läroboken tar man litet lättare 

på det hela. Man betraktar det vanliga fallet med en triangel med sidor av längd tre, fyra och 

fem längdenheter och skriver sedan direkt upp den allmänna satsen.104 Det finns heller ingen 

figur där man verkligen ritar upp de tre kvadraterna utan det handlar om tal och kvadrater 

på tal, inte om figurer och deras förhållande.  Den praktiska betydelsen av satsen illustreras 

på följande litet ovanliga och intressanta sätt: ”För att vara säker på att få räta vinklar då 

man lägger ut grunden till ett hus brukar man kontrollera diagonalens längd.” Här skulle det 

kunna bli plats för en diskussion av olika sätt att formulera att påstående, i detta fall att 
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Pythagoras sats också kan uttryckas som att ”om summan av kvadraterna på sidorna på 

huset inte är lika med kvadraten på diagonalen så är hörnet inte rätvinkligt.”  

Pythagoras sats avslutar denna bok på samma sätt som den avslutar första boken i Euklides 

Elementa och även Sjöstedts modernisering av den. Det finns dock även en serie böcker för 

särskild kurs. Där behandlas begreppet likformighet och likformighetsavbildningar både i 

materialet för årskurs åtta och i det för årskurs nio. Detta är helt i linje med 

rekommendationerna i läroplanen. Diskussionen är detaljerad och leder fram till 

transversalsatsen, som säger att en parallelltransversal delar två sidor i en triangel i samma 

förhållande och topptriangelsatsen, dvs.: en parallelltransversal i en triangel skär ut en 

topptriangel som är likformig med den ursprungliga. Dessa resultat är fundamentala för 

likformighetsteorin. Det kan slutligen påpekas att en av de satser som ofta dyker upp i 

grundläggande geometrikurser och som till skillnad från många andra är litet överraskande, 

nämligen randvinkelsatsen (periferivinkelsatsen) som säger att medelpunktsvinkeln och 

dubbelt så stor som en randvinkel på samma båge, inte finns med.  

 

Lgr80 
 

Inte oväntat kom snart en reaktion på den radikala nyordning som Lgr 69 ville införa, ett 

lösenord blev ”back to basics!”105  Man anar en reaktion mot den tidigare läroplanens 

betonande av det allmänna och abstrakta i orden ”undervisningen skall vara så konkret, att 

varje elev kan förankra begreppen och förstå användningen i praktiska situationer. När det 

gäller anvisningar av allmän natur så kan man nämna att under rubriken ”Huvudmoment”106 

tar man som ett särskilt sådant upp problemlösning och betonar att eleverna skall hjälpas till 

att förstå problemen, känna till de beräkningsmetoder som krävs för lösningen och slutligen 

kunna analysera och värdera resultatet.  

Undervisningen skall ”omfatta övningar i att diskutera och ta ställning till såväl problemets 

natur som lösningens rimlighet och får inte bli ett ensidigt övande av i förväg givna 

beräkningar. Att tala matematik är ett viktigt led i undervisningen.”107 Medan problemen på 

låg – och mellanstadiet skall vara konkreta och hämtas från för eleverna kända miljöer så kan 

de på högstadiet bli mer teoretiska och omfatta formler och till och med bevis. Det 

sistnämnda bör väl särskilt gälla geometrin.  
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 Diskussionen finns beskriven i Unenge (1999), sid. 55 ff. En utförlig och underhållande framställning finns i 
Morris Klines Why Johnny Can´t Add: The Failure of the New Math.(1973). Här behandlas den amerikanska 
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Geometrin behandlas på knappt två sidor och startar med en kort beskrivning av vad som 

kan tas upp på lågstadiet, nämligen enkla och konkreta mätningar samt införande av de 

grundläggande begreppen som sträcka, punkt, kvadrat och triangel. Ambitionen som 

återfanns i Lgr69, att utgå från generella begrepp som öppna och slutna kurvor finns inte 

kvar.  

Under mellanstadiet skall man diskutera begreppen area och volym i anslutning till konkreta 

problem som att mäta golv, mattor och fotbollsplaner. ”Beräkningar bör i dessa 

sammanhang endast göras för enkla figurer, såsom rektangel, triangel och rätblock.”108 

Begrepp som höjd, bas, kant och hörn tas upp. Som synes är geometrin på detta stadium 

fortfarande av praktisk natur. Detta fortsätter även under högstadiet, beskrivningen av vad 

som skall behandlas här inleds med ”tillämpningar och praktisk användning av geometri i 

vardagliga situationer vidareutvecklas. Stoffet väljs från omgivningen och från vardagliga 

sysselsättningar, t.ex. att sy, sticka, måla och snickra. ” 

Man skall även introducera en mer formaliserad geometri på högstadiet, något som bör ske 

med stor varsamhet: ”denna undervisning kräver stor urskiljning och hänsynstagande till 

elevens mognad.” Denna mer teoretiska geometri tar upp sådant som vinklar i trianglar och 

fyrhörningar samt deras samband. Cirkelns area och omkrets skall tas upp liksom beräkning 

av area och volym för de vanligaste rymdgeometriska kropparna. Slutligen säger man att 

några enkla geometriska satser, som till exempel Pythagoras sats och topptriangelsatsen bör 

ingå. Till skillnad från Lgr69, där man diskuterar dessa satsers bevis, sägs här inget om hur de 

skall motiveras. Koordinatsystem omnämns inte i geometriavsnittet utan under ”Algebra och 

funktionslära”, och handlar inte så mycket om att beskriva geometriska objekt och lösa 

geometriska problem utan snarare att åskådliggöra funktionsbegreppet. Vi ser också att 

vektorbegreppet inte omnämns alls.  

 

 

 

Studium av en lärobok 
 

 Den bok jag har valt att titta på är ”Matematikboken”109 som därefter har utkommit i ett 

flertal utgåvor och fortfarande, i sin senaste manifestation, är mycket använd. Serien består 

av en volym för årskurs sju och två vardera för årskurs åtta och nio, en för allmän kurs och en  

för särskild kurs. Geometriavsnittet för årskurs sju110 inleds med en diskussion av vinklar: 

”Två strålar med gemensam ändpunkt bildar en vinkel eller rättare sagt två vinklar.” Därefter 
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vidtar direkt mätning av vinklar med gradskiva. Lite intressant är här att man uppmanas 

mäta en viss vinkel som är större än 180°. I själva verket kräver ju en beräkning av en sådan 

vinkel inte bara en mätning utan också en - om än enkel - beräkning, som kanske inte är 

självklar för alla elever. 

Man fortsätter med mätning av längder utan att säga något om räta linjer och sträckor och 

därefter följer en genomgång av trianglarnas grundläggande egenskaper. Om trianglar sägs 

inledningsvis: ”en triangel är en trehörning”. Denna något oprecisa definition, eller snarare 

beskrivning, kan jämföras med den systematiska och noggranna diskussionen i föregående 

lärobok. Vidare betraktar man en viss triangel och eleverna uppmanas mäta vinklarna i en 

triangel och resultatet föregrips i texten: man får 180° (inte ungefär), varefter man litet 

senare säger: ”du har redan konstaterat att vinkelsumman i en triangel är 180°”. 

Överhuvudtaget påstås en hel del utan någon argumentation. Det enda resonemanget är det 

som leder fram till att vinkelsumman i en fyrhörning är 360°, och som erhålls genom att man 

drar en diagonal i fyrhörningen och sedan använder det ovan nämnda resultatet om 

vinkelsumman i en triangel.  

Litet senare111 kommer man till en genomgång av area begreppet som i stort sett följer det 

vanliga mönstret. Startpunkten är kvadratmeter, en kvadratdecimeter uppritas och delas 

upp i hundra kvadratcentimeter. Rektangelns area påstås vara ”basen gången höjden” utan 

någon som helst motivering, inte ens uppdelning av en speciell rektangel i mindre delar. 

Parallellogrammens och triangelns areor härleds ur rektangeln via figurer. Därefter följer en 

uppsättning problem som handlar om mer komplicerade, sammansatta figurer.  

Nästa del i serien är ämnad för årskurs åtta,112 och den inleds med en diskussion av vinklar, 

där man nämner att vertikalvinklar - två motstående vinklar som uppstår när ett par räta 

linjer skär varandra - är lika utan något bevis. Jag nämner detta på grund av att det faktiskt är 

mycket lätt att ge ett argument för saken. När man sedan tar upp cirkeln så finner vi ingen 

som helst definition utan en bild av en cirkel beledsagad av orden ”bilden visar en cirkel”.113 

Omkretsen av cirkeln undersöks inte experimentellt utan man påstår bara att man alltid får 

samma kvot när man dividerar en cirkels omkrets med dess diameter, ”oavsett hur cirkeln 

ser ut”. Man får reda på att kvoten inte kan uttryckas exakt men att ett bra närmevärde är 

3,14.  Sedan beskrivs i anslutning till detta hur man bestämmer cirkelns area. Inga 

geometriska konstruktioner med passare och linjal tas upp. 

Den avslutande delens geometriavsnitt handlar om volymberäkning, först av kub och 

rätblock, därefter av prismor och pyramider, cylindrar och koner.114 Detta avsnitt är praktiskt 

taget identiskt i den allmänna och den särskilda kursen. I den senare kommer därefter ett 

avsnitt som heter ”Kvadratrötter och geometri”. Behandlingen av kvadratrötter är ganska 
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kortfattad, efter ett litet antal exempel i stil med ”bestäm kvadratroten ur 81”  där man 

uppmanas räkna ut kvadratrötter ”i huvudet” så följer beräkning med hjälp av miniräknare 

varvid man påpekar att det man erhåller är ett närmevärde.  Räknereglerna för kvadratrötter 

motiveras via exempel.  Därefter kommer man in på Pythagoras sats. Skälet till att man först 

behandlar kvadratrötter är att man vill använda satsen för att beräkna längden av till 

exempel av diagonaler och detta leder direkt till att man måste beräkna kvadratroten ur 

summan av kvadraterna på kateterna. 

Inget bevis ges för satsen utan man konstaterar bara att den gäller för en triangel med 

sidlängd tre, fyra och fem längdenheter och sedan följer det allmänna påståendet. 

Tillämpningarna inkluderar beräkningen av rymddiagonalens längd i ett rätblock. Ytterligare 

ett exempel på användning av algebra inom geometrin kommer därefter. Efter ett avsnitt 

om ekvationer följer en tillämpning av dem på likformighet. Här tas även transversalsatsen 

och topptriangelsatsen upp. 

Avslutningsvis kan här nämnas att samma författare gav ut en liknande serie med samma 

titel redan 1974, det vill säga då Lgr69 var vägledande. Här finner man avsnitt om logik och 

mängdlära, om kurvor och vinklar på samma sätt som i den text som behandlades ovan. 

Precisionen framgår till exempel av att man definierar en cirkel.  I texten ämnad för den 

särskilda kursen följer efter genomgången av kvadratrötter en behandling av 

andragradsekvationer inte bara av den enklaste typen utan även sådana som behöver 

kvadratkomplettering för sin lösning. Pythagoras sats tas upp och ges till och med ett bevis. 

Vi ser här på ett mycket konkret sätt att åtminstone geometrikursen har krympts i Lgr80 

jämfört med den som beskrivs i Lgr69. 

   

Lpo94 
 

Vi kommer nu till det styrdokument som fortfarande gäller.115 Det skiljer sig från de tidigare, 

inte minst genom att det är så kortfattat. Detta beror på att man endast anger mål att sträva 

efter och mål som alla elever skall uppnå. Man tar inte upp delmål eller metodiska 

anvisningar. Inledningsvis ges en del allmänna förhållningsorder och om geometri sägs kort 

och gott ”strävan skall också vara att eleven utvecklar sin förmåga att förstå och använda 

grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser. Senare sker en 

precisering vad gäller kursinnehållet för de olika årskurserna, eller snarare, eftersom det 

endast är årskurs tre, fem och nio som nämns, det stoff som är aktuellt vid de nationella 

proven. Det bör också påpekas att detta är den läroplan som för första gången nämner 

betydelsen av att eleverna får en känsla av ämnets historiska bakgrund, bland annat så att 

de inser att det handlar om ett ämne som fortfarande utvecklas. ”De flesta matematiska 
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begrepp och metoder som används i vårt vardagsliv har varit i bruk i många hundra år. Detta 

har bidragit till att många människor felaktigt uppfattar matematik som ett färdigutvecklat 

ämne. Mot denna bakgrund är det viktigt att utbildningen ger eleverna en grundläggande 

insikt i ämnets historiska utveckling samt i dess karaktär, betydelse och roll i vårt 

samhälle.”116 

Efter årskurs fem skall eleven ”ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna beskriva 

viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster.” Vidare nämner man det 

sedvanliga mätningsmomentet, man skall kunna uppskatta och mäta längder, areor och 

vinklar. Detta moment återkommer sedan när årskurs nio behandlas, men dessutom skall 

eleven kunna ”avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt 

kunna tolka och använda ritningar och kartor.” 

 Visserligen är texten kortfattad, men det tycks ändå som om geometridelen har krympt 

ordentligt, och särskilt dess teoretiska delar. Kanske är det här relevant att citera Viggo 

Kilborn som kopplar samman geometrins minskade roll med de alltför stora teoretiska 

ambitionerna i Lgr69. Han säger: ”På grund av att avbildningsgeometrin kopplades till den 

s.k. mängdläran, dels till gruppteori, blev den inte hanterbar för lärarkåren. Detta ledde till 

att geometrin här i Sverige alltmer sattes på undantag och i praktiken var på väg att helt 

försvinna ur skolan, speciellt från gymnasieskolan.”117 Samtidigt bör det påpekas att ett 

annat skäl till den minskning av stoffet som ägt rum kan beskrivas i mer positiva ordalag. Jan 

Unenge anser att det tidigare upplägget ledda till att eleverna fick lära sig ”litet om mycket” 

men att en sanering nu skett så att det tack vare Lpo94 istället blir ”mycket om litet”.118 

Detta skrevs innan läroplanen ”slagit igenom” och Unenge undrar om läroboksförfattarna 

verkligen kommer att visa ambitionen att plocka bort tillräckligt med ”traditionellt dödkött”. 

Som vi såg ovan så hade en sådan bortplockning redan ägt rum. Vi skall nu se hur den 

fortsatta utvecklingen såg ut.    

 

 

Studium av en lärobok 
 

Jag kommer här att behandla en nyutgåva av den ovan nämnda Matematikboken,119 

intressant därför att det kan vara illustrativt att se hur förändringar i kursplanen leder till 

modifikationer av vad som kan ses som ”samma” bok. Samtidigt är det ju så att eftersom 

läroplanen inte specificerar vad som skall behandlas i detalj, så bör det finnas en hel del 
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frihet för läroboksförfattarna och lärarna att välja vad som skall tas upp och hur det skall 

behandlas.  

Geometriavsnittet i Matematikboken X handlar inledningsvis om mätning av längder och om 

begreppet skala. Därefter introduceras de vanliga geometriska figurerna: triangel, 

fyrhörning, kvadrat, parallellogram etc. och deras omkrets. Det senare beskrivs:”Med 

omkrets menas hur långt det är runt om”, alltså med användning av ett i högsta grad ledigt 

språk. Att dessa figurer skulle vara uppbyggda av enklare byggstenar nämligen sträckor är 

inget som tas upp. Samtidigt kan man väl säga att det helt enkelt handlar om att tillämpa 

begreppet längd på lite mer komplicerade figurer och alltså får anses som ett relativt 

lättsmält moment i kursen. 

Värre är det med areabegreppet som vi ju inte kan mäta direkt på samma sätt som längder 

utan som kräver en mer teoretisk behandling. Någon djupare analys gör man inte – och 

detta är väl knappast heller platsen för en sådan – utan man säger helt enkelt att en ytas 

storlek är dess area. Detta konkretiseras sedan genom att man går igenom grundenheten för 

area, en kvadratmeter, ritar upp en kvadratdecimeter som i sin tur är uppdelad i hundra 

kvadratcentimeter. Därefter påstås utan motivering att arean av en rektangel fås som 

produkten av längden och bredden, medan metoden att beräkna parallellogrammens area, 

nämligen genom att multiplicera bas och höjd, motiveras med en figur. Triangelns area 

behandlas på motsvarande sätt. En mängd problem följer där dessa resultat tillämpas i olika 

mer eller mindre vardagliga situationer. 

Sedan, efter en diskussion om vad linjer, sträckor och strålar är, kommer man till det 

besvärliga begreppet vinkel. Här sägs helt enkelt: ”Två strålar med samma ändpunkt bildar 

en vinkel.”120 Denna beskrivning åtföljs som tur är av figurer med markerade bågar vilket 

både har som effekt att man förstår att det egentligen finns två vinklar och att det inte är 

strålarna själva som är vinkeln utan att denna har att göra med hur de ligger i förhållande till 

varandra. Mätning av vinklar med gradskiva följer sedan, det kan här nämnas att en rät 

vinkel helt enkelt beskrivs som en som är 90°, inte via någon geometrisk egenskap. 

Litet senare uppmanas eleven att mäta vinklarna i en given triangel och få dem till att 

tillsammans bli 180°, varefter satsen om vinkelsumman i en triangel formuleras utan vidare 

motivering. Övningar följer, bland annat sådana som visar att vinkelsumman i en fyrhörning 

är 360°, och så är geometriavsnittet i den första delen av serien avslutat. 

Boken för årskurs åtta börjar där den föregående slutar: med vinklar.121 Först kommer dock 

en kort passus om Arkimedes som visar att man, om än i mycket begränsad skala, tagit fasta 

på vad som sägs i läroplanen om historisk förankring.  Man introducerar sidovinklar och 

vertikalvinklar och påstår att vertikalvinklarna är lika, men missar det enkla resonemanget 

som leder till denna slutsats. Man kan jämföra detta med  resonemanget hos Borgström vars 
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bok nämndes ovan: ”vertikalvinklar är lika stora ty de äro supplementvinklar till samma 

vinkel”.122  Den därpå följande genomgången av cirkelns geometri påminner i hög grad om 

den vi mötte i den tidigare nämnda upplagan.  Här finns ingen uppmaning till experimentella 

undersökningar, och det finns det inte heller när man därefter ger formeln för cirkelns area. 

Så kommer vi slutligen till den del som är ägnad matematiken för årskurs nio.123 Det första 

geometriska momentet här är Pythagoras sats och precis som i författarnas tidigare verk så 

kommer detta direkt efter en genomgång av kvadratrötter och andragradsekvationer.124 

Resonemanget är det kortast möjliga, efter omnämnande av den vanliga triangeln med 

sidlängd tre, fyra och fem längdenheter kommer satsen. Den ses som ett rent numeriskt 

samband mellan triangelns sidor, inte som ett uttalande om areor av kvadrater. Det sägs 

heller inget uttalat om nyttan av satsen även om några av exemplen kan ses som 

illustrationer av detta. Efter ett avsnitt om ekvationer kommer som förut topptriangelsatsen. 

Den resterande delen av geometridelen handlar om rymdgeometri.125 Volymen av ett 

rätblock härleds via ett exempel, prismat och pyramiden kommer sedan, följda av cylinder, 

kon och klot. Formeln för volymerna omnämns utan motivering. 

   

    

Diskussion 
 

Till att börja med så kan man med utgångspunkt från genomgången av läroplaner och 

läroböcker se att geometrin fram till och med Lgr 62 behandlades på två sätt i skolan. Man 

hade i realskolan en framställning enligt den euklidiska modellen. Man startar med de 

enklaste objekten, punkter och linjer.  Sedan bygger man upp geometrin från dessa med 

axiom, satser och bevis, med geometriska konstruktioner med passare och linjal som en 

viktig problemform och med area – och volymsberäkningar antingen helt frånvarande (som 

hos Sjöstedt) eller genomförda med hjälp av teoretiska resonemang av rätt komplicerad 

natur (som hos Borgström). 

Ett alternativ är det vi först finner i läroböckerna för folkskolan. Här ligger tyngdpunkten i 

beräkning av areor och volymer, motiveringen för de olika formlerna fås oftast genom att 

man utgår från experiment och mätningar och från dessa drar generella slutsatser. Kanske 

kan man säga att om det euklidiska alternativet skall träna förmågan till logiska resonemang 

så handlar det andra om att utveckla den rumsliga åskådningen.  
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Med Lgr 69 gjordes ett försök att skapa ett nytt sätt att närma sig geometrin. Man utgick, 

inspirerad av mängdläran som ett matematikens språk, från allmänna begrepp, till exempel 

kurvor, och gick sedan till olika typer av specialfall, exempelvis sträckor. Om man funderar 

över vilket som är bäst, att beskriva en cirkel som en enkel, sluten kurva som är lika mycket 

”krökt” överallt,  som en kurva bestående av punkter som alla har samma avstånd till en 

given punkt, eller helt enkelt med hjälp av en figur, så är det inte helt klart vilken beskrivning 

som är effektivast. En definition av detta slag är ju till för att användas vid teoretiska 

resonemang och vid problemlösning, och det är svårt att se hur man via problem skulle 

kunna testa förståelsen av de generella begrepp som Lgr 69 tar upp. 

En problemställning som jag haft i bakhuvudet hela tiden, men som jag inte kan behandla i 

detalj i detta arbete gäller om didaktisk forskning och särskilt om nya rön inom den 

matematiska didaktiken påverkar skrivandet av läroplaner och läroböcker. Det kan till 

exempel vara meningsfullt att se vad man anser om de olika stadier ett barn genomgår när 

det gäller just förhållandet till rumsliga ting och särskilt förmågan att särskilja och analysera 

olika geometriska former. Ett exempel på detta finns hos Piaget,126 som har kommit fram till 

att när barnet bygger upp sin känsla för former i rummet så börjar det inte med sådant som 

linjer, vinklar och avstånd utan istället handlar det om ”topologiska”127 egenskaper som 

närhet, separation och sammanhang. Var det kanske denna typ av tankar som inspirerade 

dem som skrev ihop Lgr 69? 

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att nämna ett annat sätt att beskriva de olika 

stadierna i undervisningen i geometri. Det handlar om Van Hieles  taxonomi .128 Enligt denna 

kan man arbeta på fem olika nivåer inom geometrin. 

Nivå 1.   Den första nivån handlar om visualisering.  Eleverna får lära sig känna igen och ge 

namn åt olika objekt som rektanglar, kvadrater och rektanglar.  Figurerna bryts inte ned i 

delar utan betraktas som helheter. 

Nivå 2.  Nu börjar man studera figurernas delar, man undersöker och benämner sidor och 

vinklar och det hela sker fortfarande experimentellt utan någon formell behandling. 

Nivå 3. På detta stadium blir terminologin mer precis, man inför definitioner och resonerar 

utgående från dessa. Eleven är mottagare, läraren eller läroboken leder diskussionen. 

Nivå 4. En helhetsbild börjar växa fram. Ett ramverk av definitioner och axiom skapas och 

bevis genomförs. Eleverna inser att man kan bygga upp en teori på olika sätt, utifrån skilda 

system av axiom. 
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Nivå 5. Medan de tidigare nivåerna bygger på en konkret bakgrund av erfarenheter så har 

man nu slutligen kommit till ett stadium då man kan konstruera en abstrakt teori utan varje 

förankring i verkligheten. 

 För att uppnå en viss nivå är det nödvändigt att ha erfarenhet av de tidigare, samtidigt som 

varje nivå är en nystart.  

Som kommentar kan man väl påpeka att nivå 5 knappast hör hemma i grundskolan idag. 

Detsamma gäller nivå 4.  När det gäller nivå 3 så ser man, som framgår av genomgången av 

läroböcker ovan, spår av den i de ofta mycket korta resonemang som utförs i de läroböcker 

som är ämnade för allmän kurs. Man bör dock observera att kritiska röster ofta höjts mot 

det faktum att alltför mycket av elevernas lärande sker som ”eget arbete”. I taxonomin ovan 

betonar man tvärtom att det är läraren som skall styra genomgången när man når en högre 

nivå.  

Taxonomin väcker också frågan om inte ett annat skäl till nedgången i kunskaper i geometri 

kan vara att man befinner sig på flera olika nivåer samtidigt. Istället borde man kunna 

behandla de olika nivåerna riktigt grundligt innan man går vidare och på så sätt uppnå ett 

slags mognad. Kanske är det också så som Kilborn påpekar att även om geometrin återfått 

litet av sin gamla betydelse så saknas en väl genomtänkt och fungerande 

geometrididaktik.129 

Ett annat exempel på tendensen att inte vara tillräckligt konsekvent och grundlig har visat sig 

på de praktiska yrkeslinjerna. Kursledarna i Diamantprojektet menar att inte heller blivande 

plåtslagare och bagare har tillräckliga förkunskaper i praktisk geometri, vilket försvårar deras 

vidare utbildning. 

Unenge påstod att det efter Lpo 94 blivit undervisning av karaktären ”mycket om litet”, jag 

tänker att det snarare blivit alltför litet om litet. Jag tycker det framgår klart av mina 

genomgångar av läroböckerna att det geometriska innehållet har blivit förtunnat, både vad 

gäller omfattning och teoretiskt djup. I de tidigare läroböckerna tycker jag mig ha sett en 

helhetssyn på geometrin t.ex. delade de inte upp ämnet i plan geometri och rymdgeometri 

vilket sker idag. Tidigare ansågs också eleverna kunna klara av hantering av tredimensionella 

figurer i årskurs fyra medan man idag tar upp detta först på högstadiet. 

  

 Dessutom har de många förändringarna i läroplaner och kursplaner med all säkerhet 

försvårat för lärarna att ta till sig den djupa erfarenhet av stoffet som krävs för att kunna 

anpassa undervisningen till elevernas mycket skiftande kunskaper, bakgrund och 

engagemang. Debatten som förs idag, med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen, 

handlar bland annat om att matematiken inte längre skall vara ett ”tyst ämne”, att eleverna 

inte skall sitta och räkna själva ur böckerna utan att läraren tydligt skall hålla i 
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undervisningen. Jag tror att detta som också hänger ihop med att det funnits alltför många  

obehöriga lärare också har bidragit till att elevernas kunskaper i geometri har försämrats. 

Förhoppningsvis blir implementeringen av Lgr 11 mer framgångsrik än vid tidigare 

införanden av nya kursplaner. 

 

 

 

 Som förslag till fortsatt forskning skulle jag vilja föreslå en internationell jämförelse där man 

undersöker hur det ligger till i andra länder med frekventa förändringar i läroplaner. Det vore 

också intressant att se hur förståelsen av geometrin påverkas av de problem man möter 

inom området. Granskningen av läroböckerna visade till exempel att geometriska 

konstruktionsuppgifter mer eller mindre försvunnit. De flesta geometriska problem eleverna 

möter handlar om olika beräkningar. Även här skulle en internationell jämförelse, där man 

till exempel studerar hur det gått för respektive lands representanter i olika tävlingar, kunna 

vara av värde.   
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