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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka kunskaperna i plangeometri hos elever på samhällsvetenskapliga 

och naturvetenskapliga programmen.  Elevernas kunskaper kartläggs med ett kunskapstest, och 

detta kunskapstest genomförs även i två gymnasieklasser i Finland. De finska eleverna inkluderas 

för att bidra med ett internationellt perspektiv på de svenska elevernas resultat. Elevsvaren 

bedöms med hjälp av van Hieles teori om kunskapsutveckling. Resultaten visar att eleverna klarar 

av att utföra de beräkningarna som krävs, men att det saknas en djupare förståelse för geometri, 

speciellt inom området area. Jämförelsen mellan de finska och de svenska eleverna visar att det 

inte finns någon större skillnad mellan eleverna.  
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Inledning 

 

Uppsatsens namn, Icke godkänt i matematik, är tagen från rubriken på en ledare publicerad i 

Uppsala Nya Tidning (31.08.2011), som är en av många publicerade skrifter om svenska elevers 

försämrade matematikkunskaper. Under de senaste åren har man kunnat läsa i tidskrifter och 

höra på nyheterna hur dåligt de svenska eleverna presterar i matematik. Internationella studier i 

matematik som PISA (Programme for International Student Assessment) och TIMMS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) bekräftar att svenska elevers kunskaper i 

matematik har försämrats. Ungefär en femtedel av 15-åringarna som deltog i den senaste PISA 

undersökningen 2009 når inte upp till den kunskapsnivå som anses vara nödvändig för att kunna 

klara av den matematik som behövs i vuxenlivet (Skolverket, s.7). Som matematiklärare anser jag 

detta mycket oroande, och viktigt att undersöka vad som skapar svårigheter. I studien TIMMS, 

som genomfördes 2007 för elever i årskurs 8, visade det sig att svenska elever har svårt för 

områdena geometri och algebra (Skolverket, s.15), och därför har jag valt att närmare studera 

svenska elevers kunskaper i just geometri. Geometri är ett område som jag har trott att eleverna 

skulle ha lätt för, eftersom geometri finns överallt. Man kan se former och geometriska objekt 

runt omkring oss, och geometri används ofta i praktiska sammanhang, t.ex. när man ska bygga 

något. Eleverna börjar alltså inte skolan utan förkunskaper. Dock påpekar Öberg (i Gran 1998, 

s.180) att förkunskaperna inte alltid gynnar eleverna. Hon menar att skolan borde ge namn åt 

elevernas förkunskaper istället för att låta eleverna ha kvar sin föreställning om geometri utanför 

skolan parallellt med den föreställning skolan bidrar med.  

      Studien kommer även att undersöka finska elevers kunskaper i geometri och jämföra dessa 

med de svenska elevernas. Det har utförts många tidigare jämförelser mellan dessa länder (många 

av dem baserade på resultaten av PISA-undersökningen), där Finland har hyllats för sina 

prestationer, men bland finska professorer finns oro för de finska elevernas matematikkunskaper. 

I en artikel publicerad i Helsingin Sanomat (17.5 2005), som är undertecknad av över 200 

matematiker, uttrycker de sin oro över finska gymnasieelevers kunskapsnivå i matematik. 

Matematikerna anser att resultaten i PISA är missvisande angående den matematiska 

kunskapsnivån i Finland, och de påpekar att man har fått sänka gränsen för godkänt på 

studentskrivningarna i Finland för att undvika att underkänna alltför många elever. Vissa år har 

det räckt med att få 6 poäng av 60 möjliga för att bli godkänd. Detta visar att det finns orsak för 

oro över kunskapsnivån även i Finland. Matematikerna tar upp området geometri som en av de 

finska elevernas svagheter. I PISA 2003 presterade både de svenska och finska eleverna sämst i 

området geometri utav de olika matematiska områden som studerades. Dock kan påpekas att 

finska elevers sämsta placering innebar en 5e plats, medan svenska elevernas placering i geometri 

var 20e plats i PISA 2003. 

      Genom en internationell jämförelse får man ett annat perspektiv på de svenska elevernas 

styrkor och svagheter. Husén (1973, s.9) menar att en orsak till omfattande internationella studier 
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är att man kan syna de skillnader som finns i resultaten mellan olika länders skolsystem och 

mellan skolor och elever inom systemen. Då har man alltså möjligheten att se på det svenska 

skolsystemet från en annan synvinkel, och man kan jämföra resultaten med t.ex. olika länders 

läro- och kursplaner, läromedel och attityder. Dock är denna studie begränsad och jag kommer 

inte att fördjupa mig i ländernas skolsystem, utan studiens syfte är att kartlägga de svenska 

elevernas kunskaper i geometri, avgränsat till plangeometri, och jämförelsen med de finska 

elevernas kunskaper kommer att bidra med ett internationellt perspektiv. 

       

 

Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att kartlägga de svenska gymnasieelevernas kunskaper i geometri, avgränsat till 

kunskaper i plangeometri samt jämföra de svenska elevernas kunskaper med de finska elevernas 

kunskaper.  

 

De konkreta frågorna studien ska besvara är 

 

Vilka är kunskaperna i plangeometri för eleverna på samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

programmet? 

Finns det skillnader mellan de svenska och finska elevernas kunskaper i geometri, och i sådana 

fall, vilka är skillnaderna mellan elevernas kunskaper från de olika länderna? 

 

 

Definitioner av centrala begrepp  

 

Nilsson (2005, s.68) menar att geometri handlar om ”rummets natur samt form, storlek och 

egenskaper hos figurer”. Geometri är ett område inom matematik som är mycket gammalt. Till 

en början användes geometri till lantmätning, och var troligen till karaktären ett icke-matematiskt 

område. Geometrin utvecklades och fick nya drag så att den kunde kallas matematisk (Ekedahl i 

Gennow & Wallby 2010, s.5). Även om man höll på med geometri långt innan den grekiska 

antiken har den moderna matematiken sitt ursprung i den grekiska geometrin. En stor del av den 

geometri som ingår i skolmatematiken fanns redan under den grekiska antiken (Kilborn 1992, 

s.56). I Euklides verk Elementa från 300 f.Kr. presenteras de flesta satser och begrepp som 

används i dagens geometriundervisning. Hellquist (i Larsson 2000, s.220) påstår att Elementa är 

den näst mest lästa boken i västvärlden efter Bibeln. Boken har använts som läromedel i Sverige 
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under hela 1700-talet och största delen av 1800-talet (Lundin 2008, s.227). Hellquist (i Larsson 

2000, s.220) menar att Elementa inte lämpar sig som lärobok längre eftersom innehållet är torrt 

och dogmatiskt. I boken radar Euklides upp axiom, alltså påståenden, som verkar uppenbara. Ett 

exempel är det axiom som säger att två punkter kan bilda exakt en rät linje. Euklides axiom 

används sedan i bevis, och inga andra påståenden får användas förutom de som är definierade 

(Ekedahl i Gennow & Wallby 2010, s.6).  

      Geometrin utvecklades, och det visade sig att den geometri som Euklides hade presenterat 

inte var fullständig. Det fanns tillfällen då Euklides axiom inte var sanna, vilket gjorde att synen 

på axiomen som självklara sanningar förändrades. Det tog ett tag för matematikerna att förstå 

detta. Eftersom axiomen inte var sanna för all typ av geometri utvecklades andra geometrier vid 

sidan av den euklidiska geometrin. Den första geometrin som utvecklades vid sidan av den 

euklidiska var den projektiva geometrin. Efterhand utvecklades flera olika geometrier, exempelvis 

den sfäriska och den hyperboliska geometrin. Det existerar alltså flera olika geometrier, och alla 

kan beskrivas med axiom som är olika för olika geometrier (Ekedahl i Gennow & Wallby 2010, 

s.10-11).  

      Den aktuella geometrin för denna studie är den klassiska geometrin, som behandlas i 

Euklides Elementa. Enligt Gennow och Wallby (2010, s.189) är det geometri som berör punkter, 

linjer, plan, kroppar samt vinklar och avstånd i planet och i rummet som tas upp i boken. 

Eftersom geometri är ett stort område kommer denna studie att endast behandla plangeometri. 

Nationalencyklopedin beskriver plangeometri som ”läran om geometriska figurer i planet”, vilket 

betyder att man studerar figurer i två dimensioner. Exempelvis studeras figurers omkrets och 

area, men inte volym, eftersom volymberäkning innefattar tre dimensioner. Plangeometri valdes 

för att det är området som ges mest utrymme i läroböckerna som presenteras nedan, nämligen 

det enda området som presenteras i böckerna och som inte hör till plangeometri är 

volymberäkning.     
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Bakgrund 

 

Geometrins roll i den svenska skolan 

 

Geometrins ställning inom den svenska skolan har förändrats genom åren (Wistedt & Johansson 

i Emanuelsson, Johansson & Ryding 1992, s. 15). År 1842, när den svenska folkskolan blev 

obligatorisk, såg man geometrin som en egen vetenskap och inte som ett område inom 

matematiken. På den tiden hade geometrin en stark ställning. Dock var det endast pojkarna som 

fick delta i geometriundervisningen (Hellquist i Larsson 2000, s.224). Hellquist (2000, s.224) 

menar att orsaken till att endast pojkarna studerade geometri var att det var pojkarna som 

behövde den typen av kunskap. Geometri studerades nämligen för att lära sig praktiska 

kunskaper. Lundin (2008, s.228) hänvisar till Alreiks lärobok i geometri från 1837, där Alreik 

säger att geometrikunskaper behövdes till lantmäteri, seglings- och byggnadskonsten samt bergs- 

och krigsväsendet. Tidigare var geometriundervisningens mål att lära ut systematiska kunskaper 

enligt Euklides principer (Hallgren i Nordström 2009, s.67). Den första motsvarigheten till våra 

läroplaner kom 1878, och kallades för normalplan. Från normalplanen framgår det att pojkarna 

började sin geometriundervisning i fjärde klass i folkskolan, vilket motsvarar dagens årskurs 6 i 

grundskolan. Kort efter sekelskiftet fick även flickorna undervisning i geometri (Hellquist i 

Larsson 2000, s.224-225). 

      Under 1900- talet förändrades geometrins ställning. Hellquist (i Larsson, s.225) menar att 

många ansåg att geometri är abstrakt och svårt, samtidigt som andra ifrågasatte den euklidiska 

geometrin. Detta ledde till att geometrin fick mindre plats i 1962 års läroplan, och ytterligare 

mindre plats i läroplanen 1969. Ekman (1968, s.18-19) påstår att orsaken till att geometrin fick 

mindre plats i läroplanen 1962 var att man ville anpassa matematiken till elevens mognadsnivå, 

och därför minskades och förenklades geometriundervisningen på lägre stadier. Det tog dock inte 

länge innan man insåg hur viktig geometriämnet är för utvecklandet av det logiska tänkandet och 

rumsuppfattningen. I slutet på 1970- talet började man arbeta för att ändra geometrins ställning, 

och till läroplanen 1980 och 1994 har geometrins forna ställning återställts (Hellquist i Larsson 

2000, s.225). 
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Vilken geometri har eleverna mött? 

 

För att ta reda på elevernas kunskaper i plangeometri ska eleverna svara på ett kunskapstest som 

konstruerats. Alla som deltar i undersökningen ska ha de rätta förkunskaperna för att klara av 

uppgifterna på kunskapstestet, och eftersom eleverna läser olika matematikkurser på gymnasiet 

ska uppgifterna basera sig på vad eleverna har lärt sig i tidigare kurser. För att ta reda på vad 

eleverna lärt sig studeras den svenska och finska kursplanen. Den kursplan som är relevant att 

redovisa är den för matematik A och B (Skolverket 2000) för de svenska eleverna, och 

geometrikursen (Utbildningsstyrelsen 2003) för de långa och korta matematikkurserna i Finland.  

       Den svenska kursplanen är inte uppdelad i olika matematiska områden, utan jag har valt 

ut målen som beskriver elevernas geometrikunskaper. I kursplanen för matematik A (Skolverket 

2000) står det att eleven ska ”ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna 

tillämpa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen”, och att eleven ska  

”vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han 

förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning”. I kursplanen för 

matematik B (Skolverket 2000) står det att eleverna ska efter avslutad kurs ”kunna förklara, bevisa 

och vid problemlösning använda några viktiga satser från klassisk geometri”. Kursplanerna 

lämnar mycket för tolkning och det är svårt att veta kursinnehållet utifrån dessa kursmål. För att 

ta reda på vilka begrepp och satser eleverna ska kunna, studeras den lärobok eleverna använt i 

matematik A och B.  

        Den aktuella boken för eleverna på Naturvetenskapliga programmet är Matematik 4000 

(Alfredsson 2008). I geometridelen för kurs A tar boken upp områden som area, omkrets och 

volym. Dessa kapitel inleds med att presentera formler för att beräkna olika figurers area eller 

volym, formlerna följs av uppgifter där eleverna ska använda formlerna för att beräkna arean eller 

volymen för olika figurer. Avslutningsvis finns det ett delmoment där eleverna ska ställa upp egna 

formler för att uttrycka olika figurers area. Andra områden som behandlas är vinklar, inklusive 

vinkelsumman i en triangel, Pythagoras sats, likformighet och en del trigonometri. I 

geometridelen för kurs B ligger fokus på geometriska satser, bland annat satser som 

yttervinkelsatsen, topptriangelsatsen, transversalsatsen och randvinkelsatsen. Boken som eleverna 

på samhällsvetenskapliga programmet använder är Matematik A till E (Holmström och 

Smedhamre 2007). I böckerna till kurs A och B återfinns alla de områden som nämnts ovan 

förutom randvinkelsatsen.   

       I Finland har de långa och korta matematikkurserna olika kursplaner, och kursplanerna är 

indelade i olika områden, varav geometri är ett av områdena. I den långa matematikkursen är det 

centrala innehållet i geometri likformighet, sinus- och cosinussatserna, cirkelns geometri och 

beräkning av längder, vinklar, areor och volymer av figurer och kroppar (Utbildningsstyrelsen 

2003). Målet med kursen är att eleverna ska öva sig att presentera information om rum och 

former i två och tre dimensioner. Eleverna ska även öva sig att formulera, motivera och använda 
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geometriska satser. Eleverna ska kunna lösa problem genom att använda figurers och kroppars 

egenskaper, likformighet, Pythagoras sats, och trigonometri för rät- och snedvinkliga trianglar 

(Utbildningsstyrelsen 2003). Det centrala innehållet för den korta matematikkursen är 

likformighet, Pythagoras sats, area och volym av figurer och kroppar, en rätvinklig triangels 

trigonometri och geometri i koordinatsystemet. Målet med kursen är att eleverna ska öva sig på 

att göra iakttagelser och dra slutsatser om geometriska egenskaper hos figurer och kroppar, bli 

bättre på att rita figurer och kroppar, och kunna lösa praktiska problem. Även om det inte står 

uttryckligen i kursplanen för den korta matematikkursen att eleverna ska kunna beräkna vinklar, 

kan man förvänta sig att eleverna kan det eftersom i kursplanen för åk 6-9 står det att eleverna 

ska känna till samband mellan vinklar (Utbildningsstyrelsen 2004). 

       Eleverna som deltar i undersökningen har inte alla exakt samma förkunskaper, men alla 

ska känna till geometriska figurers egenskaper, vinklar, Pythagoras sats och ska kunna beräkna 

area och omkrets av geometriska figurer. 

 

 

Förtjänster och brister med internationella jämförelser 

 

Intresset för internationella kunskapsjämförelser har vuxit under de senaste decennierna och en 

orsak till det växande intresset är att jämförelserna har använts som en metod för att försäkra att 

statens pengar används på ett effektivt sätt (Howson i Kaiser, Luna & Huntley 1999, s.165). I 

många länder spelar internationella kunskapsjämförelser en stor roll när politiker överväger hur 

de ska förbättra utbildningen (Keitel & Kilpatrick i Kaiser, Luna & Huntley 1999, s.241).  

Jämförelserna kan även söka svar på frågor som regeringen, lärare, undervisare och andra 

intressenter har. Detta behöver dock inte betyda att en kunskapsjämförelse ger direkta svar som 

kan appliceras i undervisningen, utan informationen kan användas vid planering och beslutande 

om undervisningen. Ingen kunskapsjämförelse kommer att förändra ett skolsystem över en natt, 

men en jämförelse kan ha stor betydelse lokalt eller kan sprida ut sig och så småningom påverka 

skolsystemet (Howson i Kaiser, Luna & Huntley 1999, s. 166-167). Internationella jämförelser 

kan alltså vara till stor nytta men det finns vissa aspekter som måste tas i beaktande för att 

resultaten ska vara giltiga. 

       Omfattande studier, som kräver ett stort finansiellt stöd, menar Howson (i Kaiser, Luna 

& Huntley 1999, s.167) kommer oundvikligen att vara partiska och söka svar på frågor som de 

finansierande parterna är intresserade av. Även Keitel och Kilpatrick (i Kaiser, Luna & Huntley 

1999, s.246) påpekar att internationella studier leds av experter från de finansierande länderna.  

Howson misstänker också att många författare tidigare har varit involverade i 

kunskapsjämförelser och detta har format deras synsätt. Howson fortsätter med att påpeka att det 

ökade antalet av deltagande länder i jämförelserna har gjort det svårare att få fram svar om hur 
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man ska gå till väga med det egna landets svagheter i utbildningssystemet. Ökningen av antalet 

deltagande länder har även gjort det svårt att analysera resultaten. 

       En vanlig typ av internationella jämförelser är undersökningar som försöker kartlägga 

elevers matematiska prestationer, och oftast för en viss åldersgrupp. Denna typ av jämförelser 

kommer att stöta på problem med att undersöka de deltagande ländernas läroplaner och 

kursplaner (Keitel & Kilpatrick i Kaiser, Luna & Huntley 1999, s.242). I omfattande 

internationella kunskapsjämförelser har man försökt att konstruera ett instrument för att kunna 

analysera studiernas resultat. Detta påstår Howson (1999, s.167) inte är möjligt eftersom det inte 

går att konstruera ett instrument som både är passande för alla deltagande länders läroplaner, och 

ger meningsfull information för de länder som har gemensamma mål och utbildningssystem. 

Keitel och Kilpatrick (i Kaiser, Luna & Huntley 1999, s. 243) menar att det inte är möjligt att 

utföra internationella kunskapsjämförelser utan ett internationellt likvärdigt instrument, och 

påstår att utan ett sådant instrument jämför man det ojämförliga.  

       Wolfe (i Kaiser, Luna & Huntley 1999, s.240) spekulerar i att världen nog är för heterogen 

för att kunna jämföras, och att forskningen kanske borde fokusera på mindre och avgränsade 

regioner där förutsättningarna är lika, vilket gör att jämförelserna är tolkningsbara. I denna studie 

deltar endast två länder och dessa länder är i många anseenden väldigt lika, vilket gör dem 

jämförbara.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Hur man lär ut geometri 

 

Ekman (1968) har studerat olika metoder att bedriva geometriundervisning i årskurs 4. Studien 

pågick i Uppsala, Gävle och Västerås under åren 1961-1966. Studien är indelad i olika delstudier. 

Den första delstudien undersöker om eleverna på årskurs 4 gynnas av att undervisningen i 

geometri inte innehåller några uträkningar, utan istället lägger fokus på mätningar. Eleverna ritar 

och klipper figurer som sedan kan jämföras och mätas, och på det sättet arbetar de praktiskt med 

geometri. Slutresultatet av den första delstudien visar att det inte finns några märkbara skillnader 

mellan de elever som utför uträkningar och de som inte räknar i årskurs 4. Resultaten visar också 

att varken de elever som inte räknat på geometrilektionerna eller de elever som hade utfört 

räkningar har några problem med att klara av geometriundervisningen i årskurs 5 (Ekman 1968, s. 

69).  

       Den andra delstudiens syfte är att belysa om elevernas utveckling gynnas av att 

geometriundervisningen är intensiv och bedrivs under en kort tid eller mer spridd över en längre 

tid. Eleverna delades in i fem grupper där alla grupperna fick lika mycket och samma 

undervisning, men utspridd över olika tidsperioder. Till exempel, grupp 1 fick all undervisning 

under en veckas tid, medan grupp 4 fick samma undervisning utspridd över fem veckor. Grupp 5 

är den enda gruppen som får geometriundervisningen i flera olika perioder, där en period är en 

vecka och det är fem veckor mellan perioderna. Resultaten visar att de elever som fått 

undervisningen distribuerad över tre veckors tid har den positivaste attityden till 

geometriundervisning. Ekman drar slutsatsen att elever som fått undervisningen under en kortare 

tid har något positivare attityd till geometriundervisning än de elever som fick undervisningen 

utspridd över en längre tid (1968, s. 197). Kunskapsmässigt kan man inte se några skillnader 

mellan de olika grupperna direkt efter att all undervisning är genomförd, dock visar testen som 

gjorts på grupperna i årskurs 5 att de grupper där undervisningen var utspridd över en längre tid 

gynnades av upplägget. Detta visar att kort och intensiv undervisning av ett kunskapsområde har 

negativa effekter för den optimala inlärningen. Om man kan generalisera resultatet gällande för 

högre årskurser borde det innebära att geometriundervisningen i Sverige är kunskapsmässigt till 

elevernas fördel jämfört med undervisningen i Finland.  

       Även Nilsson (2005) har studerat arbetsform vid geometriundervisning. I Nilssons studie 

ligger fokus på att studera lärarstudenters arbete med geometri. Lärarstudenterna ska leda 

elevlaborationer och även själva delta i lärarledda laborationer. Nilssons resultat (2005, s.270-271) 
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visar att laborationer kan leda till ett meningsfullt lärande och bidra till förståelse och motivera 

elever. Dock är detta ingen självklarhet utan vissa förutsättningar måste tas i beaktande. Lärarens 

sätt att leda kan bli avgörande. Till exempel måste läraren veta elevernas förkunskaper och kunna 

anpassa laborationen till dessa och även kunna organisera laborationen så att eleverna får 

möjlighet att ta initiativ. Det är alltså mycket upp till läraren vilken effekt laborationen har på 

eleverna. Nilsson (2005, s.301-302) drar slutsatsen att lärarutbildningen borde ägna tid åt 

laborationer eftersom laborationer kan ge positiva effekter för lärande, men ofta inte gör det. 

Detta menar Nilsson tyder på att kunskap saknas.  

       Löwing och Kilborn (2010,s.16) påpekar att elever i årskurs 1-3 borde få laborera i 

geometri så att de kan få en grundläggande förståelse som sedan kommer att hjälpa eleverna att 

förstå innebörden i geometriska problem. Vid Löwing och Kilborns (2010,s.11) kartläggning av 

elevers geometrikunskaper drar de slutsatsen att eleverna på högstadiet tycks sakna känsla för 

geometri. Författarna menar att en orsak till elevernas brister kan vara att eleverna inte fått 

laborera i geometri i tidigare ålder, och på det sättet byggt upp den grundläggande förståelsen för 

geometri. Detta har lett till att eleverna inte har det språk som krävs för att föra enkla 

resonemang om figurer och dess egenskaper. Löwing och Kilborn (2010, s.17) ger en förklaring 

till detta, och menar att det inte finns en aktuell terminologibok, vilket leder till att även lärarna 

saknar den terminologi som behövs. Även Holmberg påpekar vikten av ett undersökande 

arbetssätt. Holmberg (2011) har undersökt hur lärare undervisar i geometri och jämfört detta med 

forskning om geometriundervisning. I undersökningen ingår 40 lärare från förskoleklass till 

årskurs 9. Studien visar att endast några av lärarna arbetar med beskrivning av geometriska 

formers egenskaper och inbördes relationer, medan ingen av lärarna låter eleverna själva 

undersöka och ta reda på figurernas egenskaper och hur de förhåller sig till varandra (Holmberg 

2011, s. 12). Lärarna i årskurs 6-9 använder oftast läroboken eller uppgifter som de själva 

konstruerat. Holmberg (2011, s.12) menar att i de flesta läroböcker finns det inte uppgifter som 

är av undersökande karaktär, utan största delen av uppgifterna är av karaktären 

beräkningsprocedurer. Konsekvensen av detta blir att om man följer läroboken kommer inte 

eleverna att få möjligheten att analysera och undersöka geometriproblem. 

      Holmberg (2011, s.14) tror att en orsak till elevers svårigheter i geometri beror på att 

eleverna inte får möjligheten att empiriskt analysera formers egenskaper. 

Geometriundervisningen inleds med att eleverna lär sig känna igen former och kroppar, och 

därefter går man vidare till att beräkna och arbeta på en abstrakt nivå. Holmberg (2011, s.15) drar 

slutsatsen att låter man eleverna arbeta med undersökande och analyserande uppgifter innan man 

går vidare till beräknande uppgifter skulle eleverna få en större möjlighet att förstå geometri, 

vilket även påpekades ovan av Löwing och Kilborn.  

       I den svenska kursplanen (Skolverket 2000) står det inget om hur undervisningen ska 

genomföras, däremot står det i den finska kursplanen för kursen i kort matematik 

(Utbildningsstyrelsen 2003) att eleverna ska uppmuntras att lära sig genom experiment, 
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undersökningar och upptäckter. I kursplanen för den långa matematikkursen står det att eleverna 

ska ”uppmuntras till experimentell och undersökande verksamhet samt till att hitta och kritiskt 

bedöma lösningar”.  

 

 

Areabegreppet 

       Öberg (i Gran 1998) har studerat elevers uppfattning av area på låg- och mellanstadiet. Syftet 

med undersökningen är ta reda på hur eleverna uppfattar areabegreppet, ifall begreppet utvecklas 

under de sex första åren och hur uppfattningen är beroende av elevernas tidigare erfarenheter. 

Öberg (i Gran 1998, s.181) har en teori om att eleverna har en uppfattning om vad area är när de 

börjar skolan. När barnen börjar skolan lär de sig nya kunskaper som inte knyts samman med de 

tidigare kunskaperna. Således menar Öberg att eleverna har dubbla kunskaper, de tidigare 

begreppen som de inte har namn på, och namn på något som de inte har begrepp om. Öberg tror 

att skolan kan utveckla elevernas tidigare kunskaper genom att i undervisningen knyta an till 

vardagserfarenheterna.  

        Studiens resultat visar att areabegreppet inte utvecklats märkbart under de sex första 

åren. Öberg (i Gran 1998, s.186) finner att eleverna i årskurs 3 har utvecklat begreppet något mer 

än eleverna i årskurs 1, men Öberg menar att utvecklingen inte beror på undervisningen utan på 

att eleverna i årskurs 3 har fler vardagserfarenheter. I de äldre elevernas svar kan man se att 

eleverna har påverkats av undervisningen. Dock menar Öberg att undervisningen inte har 

utvecklat elevernas begreppsförståelse, utan eleverna motiverar sina svar på sätt som inte är 

korrekta. De äldre elevernas svar tyder på att de inte längre litar på sitt eget seende. Öberg drar 

slutsatsen att elevernas uppfattning av area är beroende av deras tidigare erfarenheter. En 

anledning till elevernas brister tror Öberg (i Gran 1998, s.191) beror på läroböckerna. I de flesta 

läroböcker tas area och omkrets upp under samma kapitel, vilket Öberg menar förvirrar eleverna. 

Eleverna tror att area och omkrets är beroende av varandra. Öberg påpekar också att de flesta 

läroböckerna inleder areakapitlet med en rektangel, där arean är sidan multiplicerad med den 

andra sidan, och då får eleverna inte reflektera över areabegreppet utan tror att arean är 

multiplikationen. Löwing och Kilborn (2010, s.13) menar att eleverna inte har problem med att 

räkna ut area när de använder formler, men när eleverna ställs inför situationer där de inte kan 

använda någon formel får de problem.  
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Analys av en internationell studie 

 

I inledningen nämndes den internationella studien TIMMS, vars resultat visat att de svenska 

elevernas matematikkunskaper försämrats. Adolfsson (1997) har analyserat resultaten av TIMMS- 

undersökningen 1995 i algebra och geometri för att se om det finns en förklaring till de svenska 

elevernas medelmåttiga prestationer. Adolfsson (1997, s.21-22) påpekar att i de flesta länderna 

börjar elevernas skolgång redan vid 6-års ålder medan eleverna börjar skolan vid 7-års ålder i 

Sverige, och därför analyserar Adolfsson resultaten av de elever som gått lika många år i skolan, 

istället för att jämföra samma åldersgrupp, vilket TIMMS har gjort. Adolfssons studie (1997, s.23) 

visar att de svenska eleverna får en betydligt bättre placering när jämförelsen inkluderar elever 

som gått lika många år i skolan, speciellt i områden algebra och geometri. Studien visar även att 

algebra och geometri är de områden som ges minst utrymme i svenska läroböcker och utgör 

möjligtvis endast en liten del av undervisningen. Vilket gör att de medelmåttiga resultaten inte är 

särskilt förvånande (Adolfsson 1997, s.24). Adolfssons resultat visar att man bör hålla ett kritiskt 

förhållningssätt mot internationella studier även om de ger mycket nyttig information.  

             

              

         

Teoretiska utgångspunkter  

 

Van Hiele (1986) har utarbetat en teori om hur eleverna utvecklar sin geometriuppfattning. 

Teorin är inspirerad av Piagets tankar om elevers utveckling, och mycket är lånat från 

Gestaltpsykologin. Van Hiele menar att teorin går att tillämpa på andra områden än geometri, 

även om det var som matematiklärare van Hiele konstruerade sin teori om elevernas lärande. När 

van Hiele arbetade som matematiklärare, uppmärksammade han stora svårigheter för eleverna, 

speciellt vid geometriundervisningen, och därför ville han studera vad som orsakade problem för 

eleverna. Van Hiele (1986, s.39) menar att elevernas problem i geometri beror på att läraren inte 

anpassar språket och undervisningen till elevernas nivå. Han menar att språket har en stor 

betydelse för elevernas utveckling. Efter denna upptäckt väcktes van Hieles intresse för olika 

nivåer av tänkande. I Structure and Insight (1986) beskrivs fem olika nivåer av tänkande.  

       På den första nivån ligger fokus på det visuella. Eleven känner igen olika figurer på deras 

utseende. Redan på den första nivån krävs det att eleven behärskar det språk som behövs, även 

om språket är begränsat på denna nivå. Ett exempel (van Hiele 1986, s.54) på det som eleven ska 

behärska på den första nivån är att läraren visar en romb, namnger figuren till en romb, och visar 

sedan flera figurer och låter eleven bestämma ifall de andra figurerna är romber. Eleven känner 

inte till något om figurens delar. Övergången från nivå 1 till nivå 2 kallas för period 1. I period 1 
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går eleven från en nivå där det inte funnits något nätverk av relationer till nivå 2 där det finns 

nätverk av relationer. Övergången till en högre nivå sker när eleven har accepterat nivåns nätverk 

av relationer. Van Hiele (1986, s. 50) menar att en lärare inte kan tvinga eleven att acceptera 

nätverk av relationer, utan eleven måste själv inse att argumenten är sanna. Undervisningen 

påverkar inte uppnåendet av följande nivå, men läraren kan hjälpa eleven att nå nivån genom att 

välja passande uppgifter åt eleven (van Hiele 1955 i van Hiele 1986, s. 39). Van Hiele (1986, s. 40) 

menar att eleven kan nå följande nivå genom att utföra vissa operationer. Vidare menar van Hiele 

(1986, s. 50) att det inte är möjligt att nå följande nivå om man inte lär sig ett nytt språk, det 

språket som hör till den nivån.  

       Nivå 2 är uppnådd när eleven känner till egenskaperna av olika geometriska figurer (van 

Hiele 1955 i van Hiele 1986, s. 41). Denna nivå kallas för den deskriptiva nivån. På den 

deskriptiva nivån ska geometriska figurer identifieras utifrån sina egenskaper och inte utifrån sitt 

utseende. Ett exempel (van Hiele 1986, s. 54) på vad eleven ska kunna på nivå 2 är att veta att 

rombens motstående sidor är parallella och även kunna konstatera något om rombens diagonal 

och vinklar. På denna nivå kan inte eleven se något samband mellan rektanglar eller kvadrater och 

rätvinkliga trianglar. Genast när eleven nått till den andra nivån påbörjas period 2 som avslutas 

när eleven når nivå 3. Under period 2 ligger fokus på ordnandet av figurernas egenskaper. I 

samband med ordnandet av egenskaperna får tidigare kända symboler nytt innehåll och vid slutet 

av period 2 ses geometriska figurer som en ordnad uppsättning av egenskaper. Även nya 

symboler föds under perioden, som kongruens, parallellitet och ”därav följer” (van Hiele 1986, s. 

63).  

       Nivå 3 innebär att eleven ska kunna resonera om bekanta figurers relationer, exempelvis 

ska eleverna kunna diskutera rombens egenskaper. Denna nivå kallas för den teoretiska nivån. På 

den andra nivån ska eleven kunna konstruera en kvadrat, och på den tredje nivån har lärandet 

utvecklats så att eleven kan motivera att denne har konstruerat en kvadrat (van Hiele 1986, s. 84).  

En elev som nått nivå 3 kan resonera sig fram till olika resultat än en elev som befinner sig på 

nivå 1 eller 2. Exempelvis, en elev som befinner sig på nivå 1 eller 2 tänker helt rätt när denne 

påstår att en fyrhörning som är en kvadrat inte kan vara en romb, medan en elev som nått den 

tredje nivån vet att om en fyrhörning är en kvadrat, är den även en romb eftersom kvadraten är 

en romb med vissa egenskaper (van Hiele 1986, s.50). Eleven kan alltså logiskt ordna figurer. 

Elever som inte har en välutvecklad förståelse av nätverken av relationer i nivå 2 eller använder 

dessa automatiskt, kommer inte att förstå den inre strukturen av nätverken vilket leder till att 

dessa elever inte kommer att nå det tänkandet som krävs på den tredje nivån (van Hiele 1986, s. 

50-51). Van Hiele (1986, s. 51) menar att alla nivåerna, inte endast den tredje nivån, är hierarkiskt 

uppbyggda och tänkandet på en viss nivå kan inte uppnås om inte de lägre nivåerna är uppnådda.  

       Van Hiele (1955 i van Hiele 1986, s. 44) menar att nästan alla elever når upp till den andra 

och tredje nivån av tänkande under sin utbildning. Han fortsätter med att påpeka att eleverna 

borde utveckla tänkandet ytterligare för att uppnå en fjärde nivå, men att många av eleverna inte 
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uppnår nivå 4. Van Hiele påstår att eleven kan uppnå goda resultat utan att klara av det tänkande 

som krävs på nivå 4. Den fjärde nivån fokuserar på formell logik, vilket innebär en studie av 

logikens lagar (van Hiele 1986, s. 53). Eleven försöker bevisa påståenden som denne använder, 

och ska kunna föra resonemang utan hjälp av förlängda satser och indirekta bevis (van Hiele 1955 

i van Hiele 1986, s. 44). Eleven ska även klara av att lösa problem som kan lösas på flera olika 

sätt, vilket betyder att eleven måste kunna hitta en egen lösningsmetod. Exempelvis, eleven ska 

kunna hitta den fjärde sidan i en likbent trapets där tre av sidorna är givna (van Hiele 1986, s. 54). 

Uppgiften har flera olika lösningsmetoder, och är därför ett exempel som kräver att eleven hittar 

sin egen lösningsmetod.   

       Van Hiele (1986, s. 47) nämner också en femte nivå av tänkande, men påpekar att man i 

skolan endast arbetar med uppgifter som hör till nivå 4. Därför kommer inte några högre nivåer 

av tänkande beskrivas här, utan endast nämna att den femte nivån innehåller de logiska lagarnas 

natur (Nyström 1998, s.30).   

      Blixt och Wiker (2005) har studerat gymnasieelevers kunskaper i geometri med 

utgångspunkt i van Hieles teori. Syftet med studien är att se om det går att tillämpa van Hieles 

teori för att skapa en diagnos med syftet att nivåbestämma elevers kunskaper i geometri. Blixt 

och Wiker drar slutsatsen att det går att använda van Hieles teori för att skapa en fungerande 

diagnos, och kan konstatera att när eleverna börjar gymnasiet befinner de sig på nivå 1 eller 2 av 

de fem olika nivåerna. Även Nyström (1998) har studerat van Hieles teori. Nyström undersöker 

tre olika modeller som används för att bedöma kvaliteten av elevers matematiskkunskaper, varav 

van Hieles teori är en av modellerna. Nyström konstaterar att modellerna, inklusive van Hieles 

teori, kan användas för att analysera elevsvar och att de ger meningsfull information om elevernas 

kunskaper. Eftersom tidigare studier visar att van Hieles teori går att tillämpa för att 

nivåbestämma elevers kunskaper borde den även fungera för denna undersökning.  
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Metod 

 

För att ta reda på elevers kunskaper i plangeometri har ett kunskapstest konstruerats (se bilaga 1) 

som delats ut till eleverna. Denna metod valdes för att man har möjligheten att studera många 

elevers kunskaper på kort tid. Nackdelen är att man inte har möjlighet att ställa följdfrågor, så 

otydligt motiverade svar säger inte allt om elevens kunskapsnivå, utan bara skrapar på ytan av 

elevens tankegång. Vid en intervjustudie hade man kunnat studera elevens tankegångar närmare, 

dock är detta väldigt tidskrävande om man vill studera många elever, och i denna studie 

prioriterades antalet elever framför en djupare studie av elevens tankegångar.  

 

Procedur 

 

Innan kunskapstestet konstruerades studerades tidigare undersökningar om elevers 

matematikkunskaper, och utifrån dessa undersökningar valdes passande uppgifter. För att vara 

säker på att frågorna fungerar och är förståeliga valdes färdigt formulerade uppgifter. Totalt 11 

frågor valdes att ingå i kunskapstestet. Enligt Esaiasson (2003) består fördelarna med att använda 

redan formulerade frågor i att de har använts tidigare inom forskning, vilket visar det att det finns 

orsaker till att undersöka dessa frågor, och man har även något att jämföra sina svar med. 

Frågorna som ingår i kunskapstestet kan dock inte alltid jämföras med tidigare forskning, 

eftersom några av de valda uppgifterna är från nationella prov och läroböcker, där det inte finns 

information om hur elever klarat uppgifterna tidigare, och det är inte heller i denna studies 

intresse. Studien begränsades till att endast innehålla plangeometri, och områden som studerades 

är geometriska figurers egenskaper, areabegreppet, omkrets och vinklar. Dessa områden valdes 

utifrån läroböckernas och kursplanernas innehåll.  

       Esaiasson (2003, s.268-269) tar upp flera viktiga aspekter att tänka på vid planeringen av 

frågorna, bland annat att tänka på frågornas ordningsföljd, klara instruktioner och fördelen av att 

använda färdigt formulerade frågor. Esaiasson menar att en undersökning bör inledas med frågor 

som skapar positiva känslor hos den som svarar på frågorna, och att frågorna bör delas in i olika 

områden. Därför inleds kunskapstestet med en lättare fråga som de flesta borde klara av och det 

gör att de vill fortsätta, och sedan ökar frågornas svårighetsgrad succesivt. Frågorna försöktes att 

dela in i olika områden, t.ex. frågor om area kommer efter varandra. Ibland splittrades områden 

för att de svåraste frågorna skulle komma sist. 

        Kunskapstestet delades ut under ordinarie lektionstid. Ejlertsson (1996, s. 86) menar att ett 

högt bortfall kan förstöra undersökningens generaliserbarhet. För att undvika ett högt bortfall 
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besöktes eleverna vid de ordinarie lektionerna. Eleverna som deltar i studien fick all information 

om studien i samband med att kunskapstestet delades ut. Jag ville inte informera dem om studien 

längre i förväg eftersom det kan finnas elever som då förbereder sig inför kunskapstestet, och det 

skulle komma att påverka studiens resultat. Vid testtillfället informerades eleverna om de 

forskningsetiska principerna (se nedan).  Eleverna fick även veta att jag var mest intresserad av 

deras motiveringar och inte av svaret. För att alla elever skulle få exakt samma information 

besökte jag alla de deltagande klasserna vid skrivtillfället, och gav informationen och övervakade 

eleverna. Alla klasserna fick lika lång skrivtid för att besvara frågorna, 70 minuter.  

 

 

Forskningsetiska principer 

 

Det finns etiska krav på hur man bedriver god forskning. Vetenskapsrådets riktlinjer för 

forskningsetiska principer tar upp flera olika krav som ska beaktas vid forskning, dock kommer 

jag endast att redovisa dem som är relevanta för denna studie. Informationskravet är aktuellt för 

denna studie, eftersom eleverna som ska delta måste få veta vilka villkor som gäller för 

deltagandet. Innan eleverna gör kunskapstestet ska de få veta studiens syfte, hur uppgifterna 

publiceras och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att det behövs ett samtycke 

från deltagarna för att få tillåtelse att använda information om dem, och i detta fall är deltagarna 

över 15 år och inga föräldrar behöver informeras. Deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan 

utan att det får några negativa konsekvenser eller påtryckningar om att fortsätta som följd. 

Konfidentialitetskravet kommer att tas i beaktande och det insamlade materialet ska förvaras så 

att ingen obehörig får tillträde till uppgifterna, även om det inte finns några känsliga eller 

personliga uppgifter. Det insamlade materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. 

 

 

Urval av elever 

Kunskapstestet delades ut till två klasser från det naturvetenskapliga programmet med totalt 37 

elever, och en klass från det samhällsvetenskapliga programmet med 17 elever, alltså till totalt 54 

svenska gymnasieelever. I Finland delades kunskapstestet ut till en klass som läser den långa 

matematikkursen med 18 elever, och till en klass som läser den korta matematikkursen med 15 

elever, det vill säga totalt 33 finska gymnasieelever deltar i studien. Sammanlagt deltar 88 elever i 

undersökningen, samtliga elever är inne på deras andra år av den gymnasiala utbildningen. Ett 

tidigare examensarbete (Andersson & Åkerblom, 2001) visar att matematiken på 

Samhällsvetenskapliga programmet motsvarar ungefär den korta matematiken i Finland, och att 

matematiken man läser på Naturvetenskapliga programmet motsvarar ungefär den långa 

matematiken i Finland. Detta betyder att eleverna som deltar har ungefär samma 
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matematikutbildning, och man kan jämföra eleverna på samhällsvetenskapliga programmet med 

eleverna på den korta matematikkursen, och eleverna på naturvetenskapliga programmet med 

eleverna på den långa matematikkursen. 

       

 

Presentation av uppgifter 

Nedan följer en kort presentation av uppgifterna i kunskapstestet.  

 

Uppgifterna 1-5 behandlar geometriska figurers area. Syftet med de två första uppgifterna är att 

testa om eleverna klarar av att beräkna area utan en formel. I den tredje uppgiften ska eleverna 

visa att de kan härleda areaformeln för en triangel, medan den fjärde uppgiften testar elevernas 

förmåga att använda formeln samt elevernas kunskap om triangelns delar. Syftet med den femte 

uppgiften är att testa elevernas kunskaper i areaberäkning med en abstrakt uppgift där inga 

längder är givna och de finns flera svar som är korrekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Bestäm hjärtats ungefärliga 
area.  
En ruta= 0,25 cm² 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formeln för en triangels area är A= bas× höjd   2. Hur skulle du förklara för en annan elev att den är sann? 

 

 



20 
 

 

    4 

 

 

 
 
 
 
 
5. Betrakta en cirkel med arean A. Hur stor är arean av en kvadrat som omskriver cirkeln? 
Hur stor är arean av en kvadrat som är inskriven i cirkeln? 

 

Syftet med uppgift 6 är att studera elevernas kunskaper om beräkning av omkrets.  

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna 7-9 testar elevernas kunskaper om vinklar och triangelns egenskaper. I uppgift 7 

studeras elevernas kunskap om rätvinkliga trianglar och Pythagoras sats. Denna uppgift kan även 

lösas med hjälp av de trigonometriska funktionerna som inte studeras i denna undersökning. 

Syftet med uppgift 8 är att testa elevernas förmåga att beräkna vinklarna för en likbent triangel. 

Uppgift 9 innehåller beräkningar i flera steg där eleverna måste själv drar slutsatsen att en triangel 

är likbent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8. En av vinklarna i en likbent triangel är 130°. Hur stora är de andra två vinklarna? 
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Uppgift 10 och 11 är lite mer krävande än de övriga uppgifterna eftersom dessa är av 

problemlösningskaraktär, där det inte framgår direkt vilken metod man ska använda för att 

beräkna uppgifterna. I båda uppgifterna studeras elevernas kunskaper om omkrets och 

areaberäkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning av svar 

Nilsson (2005, s.150) påpekar att man måste sätta upp någon form av norm för att kunna jämföra 

elevsvaren. Denna norm ska kunna användas för att kvalitetsordna svaren. För att skapa en 

fungerande norm har jag följt Blixt och Wikers (2005) metod, det vill säga att använda van Hieles 

teori för att nivåbestämma elevernas geometrikunskaper. Författarna har konstruerat 

lösningsförslag på van Hieles olika nivåer, och de har utgått från sina lösningsförslag för att 

bedöma elevsvaren i deras studie. En uppgift har lösningar som befinner sig på olika nivå, och ju 

högre nivå elevens svar befinner sig på, desto längre har elevens geometriska tänkande utvecklats. 

        För att kunna sortera lösningsförslagen till de olika nivåerna för varje uppgift har jag utgått 

från tidigare studier baserade på van Hieles teori, nämligen ovannämnda studien av Blixt och 

Wiker (2005) och Nyström (1998). Dessa lösningsförslag (se bilaga 1) bidrar till att få en likvärdig 
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bedömning av uppgifterna. Elever som inte svarat på frågan eller vars svar är helt fel, placeras på 

nivå 0.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man verkligen undersöker det man tänkt att undersöka (Esaiasson 2003, 

s.63). Vill man veta elevernas kunskapsnivå inom ett område måste man se till så att det 

konstruerade kunskapstestet mäter det som man tänkt att det skall göra (Skolverket 2009, s.6). 

Innan kunskapstestet konstruerades studeras läroböcker och tidigare studier, så att relevanta 

uppgifter för området kunde väljas. En pilotstudie var inte nödvändig eftersom färdigt 

formulerade uppgifter användes. Uppgifterna var alltså redan testade och belyste det studerade 

området. Detta betyder att kunskapstestet håller en hög validitet. För att kunskapsmätningen ska 

hålla en hög validitet krävs också att mätningen är reliabel (Skolverket 2009, s.6). För att 

reliabiliteten ska vara hög krävs det att antalet slumpmässiga avvikelser är litet, vilket betyder att 

en undersökning ger samma svar om man utför den flera gånger (Skolverket 2009, s.7). För att 

reliabiliteten skulle vara så hög som möjligt gicks uppgifterna igenom flera gånger. 
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Resultat  

Resultatdelen presenterar elevernas svar, en uppgift åt gången. Först presenteras de svenska 

elevernas resultat, sedan jämförs de svenska elevernas prestationer med de finska elevernas 

resultat. Presentationen av de finska elevernas resultat kommer inte att vara lika omfattande som 

presentationen av de svenska elevernas resultat, eftersom fokus ligger på de svenska eleverna.  

 

 

Diagram 1 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 1 om areaberäkning 

 

 

 

På uppgift 1, där eleverna skulle beräkna arean av det oregelbundna området, svarade åtta av 

femton elever på Samhällsvetenskapliga programmet rätt, medan trettio av trettiosju elever på 

Naturvetenskapliga programmet svarade rätt. Eleverna på båda programmen gjorde samma typ 

av fel. Av de elever på Samhällsvetenskapliga programmet som svarade fel, var det tre elever som 

försökte räkna ut arean med hjälp av en formel, men inte lyckades få fram ett svar, två elever 

lämnade blankt, en elev skrev fel areaenhet, medan två elever skrev fel svar utan motivering. Av 

eleverna på Naturvetenskapliga programmet var det endast sju av trettiosju elever som svarade 

fel. Två elever försökte räkna arean med hjälp av en formel, två elever skrev fel svar utan 

motivering, två elever lämnade blankt och en elev svarade med fel areaenhet.  

       De finska eleverna som läser den långa matematikkursen presterade väldigt likt eleverna på 

naturvetenskapliga programmet, medan eleverna som läser den korta matematikkursen presterade 

märkbart bättre än eleverna på samhällsvetenskapliga programmet. De finska eleverna som 

placerades på nivå 0 hade gjort liknande fel som de svenska eleverna. 

 

0

20

40

60

80

100

Nivå 0 Nivå 1

Uppgift 1 

Sam Nat Kort Lång



24 
 

 

 

Diagram 2 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 2 om beräkning av area 

 

 

 

Alla elever på Samhällsvetenskapliga programmet klarade av att lösa uppgiften där man skulle 

beräkna arean av hjärtat i rutsystemet, dock var det två elever vars svar bedömdes att ligga på nivå 

1 eftersom eleverna kunde enkelt ha angett ett mer precist svar. Bland eleverna på 

Naturvetenskapliga programmet var svarsfrekvensen något lägre. Tre elever lämnade blankt och 

fyra elever bedömdes att ligga på nivå 1. Bland eleverna på nivå 1 försökte två elever dela in 

figuren i olika geometriska figurer, men misslyckades att räkna arean på dem, och två elever angav 

svaret i rutor och omvandlade inte till cm².  

        De finska eleverna på den långa matematikkursen presterade igen väldigt likt eleverna på 

naturvetenskapliga programmet. På denna uppgift finns en märkbar skillnad mellan eleverna på 

samhällsvetenskapliga programmet och eleverna på den korta matematikkursen, dock presterade 

eleverna på samhällsvetenskapliga programmet bättre denna gång än eleverna på den korta 

matematikkursen. De finska eleverna som placerades på nivå 1 försökte dela in figuren i områden 

så att de kunde använda kända areaformler, men misslyckades med beräkningarna, eller så angav 

de ett svar som enkelt skulle ha kunnat räknas mer precist.   
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Diagram 3 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 3 om härledning av triangelns areaformel 

 

Uppgift 3 innebar att eleverna skulle härleda areaformeln för en triangel. Majoriteten av eleverna 

på Samhällsvetenskapliga programmet löste uppgiften på nivå 2. Alla lösningar utgick från att 

triangeln är rätvinklig, ofta även likbent. Motiveringarna bestod av en figur, vilken bestod av en 

rektangel som delades in i två lika trianglar alternativt en kvadrat, och en förklaring till figuren. 

Ett svar bedömdes höra till nivå 1, eftersom eleven visade att denne klarar av att använda 

formeln, men motiveringen till formelns härledning var fel. Två av eleverna svarade inte på 

frågan, medan en elev angav fel svar. Eleverna på Naturvetenskapliga programmet har svar även 

på nivå 3. Fyra av eleverna härledde formeln för en godtycklig triangel. Resten av svaren är 

väldigt lika svaren som eleverna på Samhällsvetenskapliga linjen angav. 

        De finska elevernas resultat skiljer sig inte mycket från de svenska elevernas resultat. 

Majoriteten av eleverna ligger på nivå 2, då de flesta visade att formeln är giltig för en rätvinklig 

triangel.  
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Diagram 4 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 4 om areaberäkning för en triangel  

 

 

I uppgift 4 skulle eleverna visa att de klarar av att tillämpa areaformeln för en triangel. Elevernas 

svar på uppgiften är väldigt homogena. Nästan alla svar av eleverna på Samhällsvetenskapliga 

programmets befinner sig på nivå 2, där eleverna använde areaformeln korrekt. Två svar 

bedömdes höra till nivå 1, där en elev använde formeln rätt, men hittade inte triangelns rätta bas 

och höjd och en elev angav endast det rätta svaret utan motivering. Även de flesta av eleverna på 

Naturvetenskapliga linjen befinner sig på nivå 2, dock finns det två svar som ligger på nivå 3 där 

eleverna motiverade valet av triangelns bas och höjd. Två av eleverna befinner sig på nivå 1, med 

samma motiveringar som eleverna på Samhällsvetenskapliga programmet, en elev angav endast 

svar och en elev använde formeln rätt, men hittade inte triangelns bas och höjd. En elev svarade 

inte på uppgiften.  

       Även största delen av de finländska elevernas svar befann sig på nivå 2. Värt att nämna är att 

de finska eleverna på långa matematikkursen endast har svar på nivå 2 och 3, och därmed 

presterade lite bättre än eleverna på naturvetenskapliga programmet, medan eleverna på 

samhällsvetenskapliga programmet presterade aningen bättre än eleverna på korta 

matematikkursen. Den enda finska eleven som placerades på nivå 0 blandade in en modifierad 

version av Pythagoras sats i uträkningarna, vilket var konstigt med tanke på att denne hade i 

föregående uppgift bevisat triangelns areaformel. 
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Diagram 5 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 5 om areaberäkning med okänd areaenhet och inga 

längder givna 

 

 

Ingen av eleverna på Samhällsvetenskapliga programmet klarade av att lösa hela uppgift 5 där 

man skulle beräkna arean av kvadraterna utan några givna längder, där en omskriver cirkeln och 

en är inskriven i en cirkel. Två av eleverna svarade inte på uppgiften, och ytterligare åtta svar 

placerades på nivå 0, eftersom eleverna antingen gissade ett svar, eller försökte räkna ut arean på 

cirkeln och kvadraten, och subtraherade cirkelns area från kvadratens. Fem elever bedömdes ligga 

på nivå 1 eftersom eleverna ritade figurerna korrekt. Två av eleverna klarade av att räkna arean av 

den kvadrat som omskriver cirkeln och därför bedömts att befinna sig på nivå 2. Dessa två elever 

uttryckte kvadratens area med hjälp av cirkelns diameter.  

       Bland eleverna på Naturvetenskapliga programmet var spridningen stor. Åtta elever 

bedömdes befinna sig på nivå 0, varav två elever lämnade blankt på uppgiften och resterande 

försökte påbörja uppgiften, men lyckades inte komma på rätt spår. På nivå 1 finns åtta svar där 

eleverna ritade figurerna, subtraherade cirkelns area från den omskrivna kvadraten, och några 

försökte även uppskatta hur mycket större respektive mindre arean av kvadraten är jämfört med 

cirkeln. De 14 elever som befinner sig på nivå 2 klarade av att lösa arean av den kvadrat som 

omskriver cirkeln. Dock var deras uträkningar mer komplicerade än de uträkningar som eleverna 

på Samhällsvetenskapliga programmet skrev. Eleverna angav nämligen svaret med hjälp av 

cirkelns area, inte diametern. Sex svar av eleverna på naturvetenskapliga programmet placerades 

på nivå 3, och dessa lösningar följde lösningsförslaget (se bilaga 1).   

      Man skulle kunna dra slutsatsen att de finska eleverna presterade aningen bättre på denna 

uppgift eftersom betydligt fler svenska elever placerades på nivå 0 och hade ingen aning om hur 

man skulle lösa uppgiften, medan en betydligt större andel av de finska eleverna placerades på 

nivå 2. Dock var det aningen fler svenska elever som placerades på nivå 3, men skillnaden mellan 

de olika länderna på nivå 3 är väldigt liten. Alltså ser man till elevgruppernas svar i sin helhet har 

de finska eleverna klarat sig bättre, medan några få svenska elever utmärker sig bland de svenska 
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eleverna. De finska elevernas svar var väldigt lik de svenska elevernas svar. Eleverna på den långa 

matematikkursen angav svaret med hjälp av cirkelns area, medan eleverna på den korta 

matematikkursen angav svaret med hjälp av cirkelns diameter eller radie. Även de finska eleverna 

på nivå 1 och 0 försökte räkna ut arean av den kvadrat som omskriver cirkeln genom att 

subtrahera cirkelns area.  

 

 

 

Diagram 6 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 6 om beräkning av omkrets för en sammansatt figur 

 

 

På denna uppgift, där eleverna skulle beräkna femhörningens omkrets, finns det många elever 

vars svar befinner sig i period 1, och därför togs period 1 med i bedömningen av elevsvaren.  

       Sex elever på samhällsvetenskapliga programmet placerades på nivå 0 eftersom alla utom en 

elev valde fel svarsalternativ utan motivering. En elev motiverade sitt svar, men blandade in 

areaberäkning i uträkningen. Två elever bedömdes ligga på nivå 1, där båda eleverna följde 

lösningsförslaget. En elev adderade omkretsarna och subtraherade den gemensamma sidan, dock 

endast en gång, och bedömdes därför befinna sig i period 1. Nästan hälften av eleverna på 

samhällsvetenskapliga programmet kom på att subtrahera två gånger den gemensamma sidan, 

vilket innebär svar på nivå 2. Av eleverna på naturvetenskapliga programmet var det drygt hälften 

som placerades på nivå 2 med svar som följde lösningsförslaget. Även alla sju svaren som 

bedömdes ligga på nivå 1 följde lösningsförslaget. Fyra elever bedömdes befinna sig i period 1, då 

dessa adderade figurernas omkretsar och subtraherade den gemensamma sidan. Sex elever 

placerades på nivå 0, varav fem av eleverna valde svarsalternativ e) det beror på triangelns mått, 

utan motivering. 

       De finländska eleverna presterade betydligt sämre på denna uppgift än de svenska eleverna. 

Ungefär hälften av de svenska eleverna löste uppgiften korrekt, medan cirka 30 % av de finska 

eleverna löste uppgiften korrekt. De flesta av de finska eleverna som placerades till nivå 0 hade 

svarat alternativ e) det beror på triangelns mått.   
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Diagram 7 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 7 om triangelns egenskaper och Pythagoras sats 

 

 

I uppgift 7 skulle eleverna motivera att triangeln med givna sidor är rätvinklig. Bland eleverna på 

samhällsvetenskapliga programmet bedömdes sju elevers svar ligga på nivå 0, då två av eleverna 

lämnade blankt på uppgiften, medan de sex andra eleverna skrev felaktiga motiveringar. Exempel 

på två svar som användes för att motivera att triangeln inte är rätvinklig är att triangeln är större 

än 360°, och att måtten är olika. Till nivå 1 placerades fem svar, där eleverna motiverade att 

triangeln ser rätvinklig ut eller att den inte är rätvinklig eftersom den lilla kvadraten i ena hörnet, 

som används för att visa att en vinkel är rät, saknades. De resterande fem elever på 

samhällsvetenskapliga programmet bedömdes befinna sig på nivå 2, och deras svar följde 

lösningsförslaget.  

       Av eleverna på naturvetenskapliga programmet var det endast två elever som befinner sig på 

nivå 0. Båda eleverna lämnade blankt på uppgiften. Tre elever bedömdes ligga på nivå 1. Dessa 

var svårbedömda, eftersom eleverna visade att de har en del kunskap om trianglar, dock var deras 

motiveringar felaktiga. Sexton elever ansågs tillhöra nivå 2, varav sex elever visade kunskap om 

rätvinkliga trianglar och kunde beskriva triangelns egenskaper, men använde inte Pythagoras sats, 

vilken de tio andra eleverna på nivå 2 gjorde, dock utan motivering. Till nivå 3 placerades också 

sexton elever, där en elev använde sig av trigonometriska funktioner för att få fram vinklarna och 

resten konstaterade att Pythagoras sats gäller endast för rätvinkliga trianglar, och visade att 

Pythagoras sats gäller för denna triangel.  

       Jämför man de svenska elevernas resultat med de finska eleverna ser man att de finska 

elevernas prestation var starkare. Speciellt om man jämför eleverna på den korta 

matematikkursen med eleverna på samhällsvetenskapliga programmet, då ingen av eleverna på 

samhällsvetenskapliga programmet löste uppgiften på nivå 3 och närmare 30 % av eleverna på 
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den korta matematikkursen löste den på nivå 3. Men även eleverna på den långa matematikkursen 

hade en större andel lösningar på nivå 3 än eleverna på naturvetenskapliga programmet.  

 

 

Diagram 8 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 8 om vinklar och triangelns egenskaper 

 

Uppgift 8 testade elevernas kunskap om beräkning av vinklar i en likbent triangel. Två av de 

sjutton eleverna på samhällsvetenskapliga programmet bedömdes befinna sig på nivå 1 eftersom 

de visade en del kunskap om tringeln medan viktiga egenskaper förbisågs. T.ex. en av eleverna 

svarade att den likbenta triangelns vinklar är 130°, 130° och 100°, alltså visste eleven att två 

vinklar är lika i en likbent triangel men tog inte i beaktande att vinkelsumman i en triangel är 

180°. Majoriteten av eleverna på samhällsprogrammet bedömdes höra till nivå 2, där alla utom en 

elev utförde de korrekta beräkningarna och gav ett svar, medan en elev menade att uppgiften är 

olösbar eftersom denne antog att basvinklarna är 130°. Två svar ansågs tillhöra nivå 3, då 

eleverna följde lösningsförslaget.  

       Av eleverna på naturvetenskapliga programmet placerades en elev på nivå 0 eftersom eleven 

bara angav fel svar utan motivering. Tre elever bedömdes befinna sig på nivå 1, då de angav lika 

basvinklar, dock blev vinkelsumman i trianglarna större än 180°, vilket ingen av eleverna 

kommenterade. Även bland eleverna på naturvetenskapliga programmet placerades majoriteten 

av svaren på nivå 2, där alla svar följde lösningsförslaget. De resterande nio svaren bedömdes 

tillhöra nivå 3, vilka alla följde lösningsförslaget.  

        På denna uppgift var de svenska eleverna aningen starkare än de finska eleverna. Bland 

eleverna på samhällsvetenskapliga programmet placerades en större andel elever på både nivå 1 

och 2 än bland eleverna på korta matematikkursen. Eleverna på naturvetenskapliga programmet 

och de finska eleverna på den långa matematikkursen kan sägas ha presterat ungefär lika eftersom 

eleverna på den långa matematikkursen har en större andel elever på nivå 2, medan en större 

andel av eleverna på naturvetenskapliga programmet placerades på nivå 1 och 3.  
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Diagram 9 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 9 om vinklar och triangelns egenskaper 

 

 

Uppgift 9 innehöll beräkning av vinklar i en fyrhörning, där eleverna skulle komma fram till att 

fyrhörningen är indelad i två likbenta trianglar. Denna uppgift har många av eleverna misstolkat 

eller möjligen förenklat uppgiften medvetet, vilket, är omöjligt att veta. Detta har gjort att 

lösningsförslagen inte har kunnat följas, utan varje svar har bedömts utifrån elevens tolkning av 

uppgiften.  

       Ingen av eleverna på samhällsvetenskapliga programmet löste uppgiften som det var tänkt. 

Åtta av eleverna placerades på nivå 0, varav fem av eleverna lämnade blankt och tre elever skrev 

endast ett svar. Även åtta elever bedömdes tillhöra nivå 2, där hälften av eleverna antog att 

vinkeln DAC = BAC, vilket gjorde att eleverna fick lätt ut vinkeln ABC. De fyra övriga eleverna 

på nivå 2 använde olika metoder som tydde på kunskap om triangelns egenskaper. En elev ansågs 

ligga på nivå 3 då denne kom på att den högra triangeln är likbent, och konstaterade att den 

vänstra triangeln måste också vara likbent, dock drog eleven fel slutsats att basvinklarna är 70°, 

vilket inte stämmer.  

      Fem av eleverna på naturvetenskapliga programmet placerades på nivå 0 eftersom eleverna 

lämnade in blankt eller skrev endast ett svar. En stor del av eleverna bedömdes befinna sig på 

nivå 2, där eleverna visade kunskap om triangelns och fyrhörningens egenskaper, dock ingen 

tolkade uppgiften som det var tänkt. Eleverna använde sig av många olika metoder och 

tolkningar för att lösa uppgiften. Exempelvis, några tolkade uppgiften på samma sätt som 

eleverna på samhällsvetenskapliga programmet, och några antog att vinkeln A är 90°, vilket 

förenklade uppgiften något. Totalt placerades elva svar på nivå 3, varav tre av svaren följde 

lösningsförslaget, och åtta av svaren liknade det enda svaret på nivå 3 bland eleverna på 

samhällsvetenskapliga programmet. 
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       På denna uppgift presterade eleverna på samhällsvetenskapliga programmet exakt lika som 

de finska eleverna på den korta matematikkursen, och eleverna på naturvetenskapliga 

programmets prestation var starkare än de finska elevernas på den långa matematikkursen. Även 

de finska eleverna misstolkade uppgiften, vilket gjorde det svårt att nivåbestämma svaren. 

        

       

Diagram 10 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 10 om rektangelns och kvadratens area och omkrets 

 

 

I uppgift 10 skulle eleverna beräkna summan av de 18 rektanglarnas areor, vilket även är samma 

som kvadratens area. Ingen av eleverna på samhällsvetenskapliga programmet löste uppgiften 

korrekt. De flesta av eleverna placerades på nivå 0, då sju elever lämnade blankt och fem elever 

svarade fel och vars motiveringar var obegripliga. Två exempel på svar är att en elev räknade 

roten ur 36, och en annan elev på nivå 0 räknade 18 gånger 36. Fem elever placerades på nivå 1, 

där de alla räknade med att kvadratens och rektanglarnas omkrets är lika, alltså de hade endast 

tagit de yttersta rektanglarnas yttersta sidor i beaktande, vilket förenklade uppgiften avsevärt.  

        Drygt hälften av eleverna på naturvetenskapliga programmet bedömdes höra till nivå 0. 

Nästan alla elever som placerades på nivå 0 hade lämnat blankt, endast två elever försökte räkna 

ut arean. Den ena eleven räknade roten ur 36, medan den andra elevens svar var obegripligt. Till 

nivå 1 placerades åtta svar. Fem av svaren följde lösningsförslaget och använde att kvadratens 

omkrets är 36 cm. En elev använde att rektanglarnas sidor var 3cm och 6 cm, vilket inte är 

möjligt för figuren som finns på bilden, en annan elev på nivå 1 räknade den genomsnittliga 

längden på en rektangels sida, men angav inget svar, och den sista eleven som svarade på nivå 1 

beskrev rektanglarnas storlek tydligt, men utförde inga uträkningar och kunde inte ange ett svar. 

Sju elever placerades till nivå 2, där alla utom en räknade ut den genomsnittliga arean för 

kvadraten. En elev började på samma sätt och räknade ut den genomsnittliga omkretsen för en 

rektangel, men sedan räknade ut den minsta och största arean som kvadraten kan antas ha. Två 
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elever på naturvetenskapliga programmet löste uppgiften korrekt och bedömdes tillhöra nivå 3. 

Elevernas svar följde lösningsförslaget.  

        De finska eleverna hade en större andel elever på nivåerna 2 och 3 än de svenska, dock var 

det ingen av eleverna på den korta matematikkursen som klarade av att lösa uppgiften korrekt för 

att placeras på nivå 3, utan endast elever på den långa matematikkursen.   

 

 

 

Diagram 11 Lösningsprocenten på de olika nivåerna för uppgift 11 om area, omkrets och samband mellan dessa 

 

 

Ingen av eleverna på samhällsvetenskapliga programmet lyckades lösa uppgift 11, där eleverna 

skulle beräkna triangelns area, och förklara hur arean och omkretsen förändras om en av 

triangelns sidor förändras. Två elever försökte att beskriva hur triangelns area och omkrets 

förändras när punkten R förflyttas, dock felaktigt. Bland eleverna på naturvetenskapliga 

programmet var spridningen större, då det fanns svar placerade på nivåerna 0-3. Elva elever 

bedömdes tillhöra nivå 0, då tio elever lämnade blankt och en elev angav endast ett felaktigt svar. 

Sex svar bedömdes tillhöra nivå 1, där tre elever försökte räkna arean av triangeln, men 

misslyckades, och tre elever konstaterade att triangelns area och omkrets förändras på samma sätt 

när R rör sig. Till nivå 2 placerades tretton svar. Sex av eleverna på nivå 2 hittade triangelns bas 

och höjd, och kunde använda areaformeln för trianglar, men visste inte hur triangelns area och 

omkrets förändras när R flyttas, de flesta antog att triangelns area förändras också. Två av 

eleverna på nivå 2 räknade triangelns area genom att bilda en rektangel runt den givna triangeln, 

sedan subtrahera två rätvinkliga trianglar från rektangelns area. De resterande fem eleverna på 

nivå 2 klarade inte av att hitta triangelns bas och höjd, men visste att triangelns omkrets förändras 

när R rör sig och att arean förblir densamma. Sju elever bedömdes tillhöra nivå 3, och de hade 

alla löst uppgiften enligt lösningsförslaget. 
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        På denna uppgift klarade sig de finska eleverna på den korta matematikkursen bättre än de 

svenska eleverna på samhällsvetenskapliga programmet, då det var flera elever som klarade av att 

räkna ut arean på triangeln, dock var det ingen som klarade av att räkna ut triangelns area och 

beskriva hur arean och omkretsen förändras när punkten R rör sig. Däremot visar diagrammet att 

de svenska eleverna på naturvetenskapliga programmet var aningen starkare än de finska eleverna 

på den långa matematikkursen, då de hade en större andel elever på nivå 3. Dock var det många 

av de finska eleverna på nivå 2 som var väldigt nära att placeras på nivå 3. Eleverna räknade 

triangelns omkrets korrekt och konstaterade att arean hålls konstant, men att omkretsen växer när 

punkten R rör sig, vilket inte stämmer hela tiden.   

 

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningen delas in i de olika geometriska områden som kunskapstestet tog upp. 

Areaberäkning är det första området, och även det område som tog upp mest plats i 

kunskapstestet, nämligen hälften av uppgifterna innehöll areaberäkning. Uppgift 1 orsakade 

problem för en del elever troligen på grund av att areaenheten var obekant. I läroboken används 

oftast de bekanta areaenheterna cm², m² och km². Även avsaknaden av en tidigare känd 

areaformel skapade en del svårigheter, vilket också var ett problem för en del i uppgift 2. Dock 

skapade inte uppgift 2 några större problem för de svenska eleverna, utan det var de finska 

eleverna på den korta matematikkursen som hade mest problem med uppgiften, och då var det 

elever som försökte dela in figuren för att kunna använda kända areaformler, men misslyckats.  

        I uppgift 4 bevisade eleverna att de inte har några större svårigheter med att använda en 

bekant areaformel, då största delen av eleverna beräknade triangelns area korrekt. De flesta elever 

kunde även motivera att areaformeln för en rätvinklig triangel är sann. Men det var inte många 

elever som motiverade att formeln gäller för en godtycklig triangel. Det kan tyckas lite märkligt, 

eftersom i boken för eleverna på samhällsvetenskapliga programmet visas hur man använder 

areaformeln för spetsvinkliga trianglar och trubbvinkliga trianglar, inte rätvinkliga trianglar.  

       Även i uppgift 11 visade det sig att eleverna hade svårt med trianglar som inte är 

rätvinkliga. Eleverna skulle beräkna arean för den trubbvinkliga triangeln, och det visade sig vara 

svårt för eleverna att hitta triangelns bas och höjd. Detta kan bero på att i lärobokens uppgifter 

där man ska beräkna triangelns area angavs triangelns bas och höjd. Det var inte endast eleverna 

på nivå 0 och 1 som hade problem med att tillämpa areaformeln direkt på triangeln, utan flera av 

eleverna som placerades på de högre nivåerna 2 och 3 hade beräknat triangelns area genom att 

dela in i figurer så att de fick rätvinkliga trianglar. Detta var något som både de finska och 

svenska eleverna hade problem med. Utöver areaberäkning testade uppgift 11 även elevernas 
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kunskaper om sambandet mellan omkrets och area. Väldigt många elever antog att omkretsen 

och arean förändras på samma sätt.  En annan uppgift som visade sig vara mycket svår för 

eleverna var uppgift 5. Många av eleverna hade inga problem med att rita figurerna, men att 

beräkna arean var problemet. Detta berodde nog på att uppgiften var mycket abstrakt, inga 

längder var givna och eleverna visste inte vilken areaenhet de skulle använda.  

        Uppgifterna som handlade om figurers omkrets var lite klurigare än vanliga 

rutinuppgifter, ändå visade majoriteten av de svenska eleverna i uppgift 6 att de klarar av att 

beräkna geometriska figurers omkrets, till skillnad från de finska eleverna, som klarade sig 

betydligt sämre på denna uppgift. I uppgift 10 testades också elevernas kunskaper om figurers 

omkrets, men denna uppgift var det väldigt få elever som klarade av att lösa. Dock verkar inte 

problemet vara att eleverna inte vet hur man beräknar omkretsen, utan hur man ska gå tillväga 

när inga längder är givna.  

       Förutom area och omkrets behandlades vinklar och triangelns egenskaper i 

kunskapstestet. I uppgift 7 testades elevernas kunskaper om rätvinkliga trianglar. Eleverna på 

naturvetenskapliga programmet hade inga större problem med att visa att triangeln är rätvinklig, 

men eleverna på samhällsvetenskapliga programmet hade svårt med att motivera att triangeln är 

rätvinklig, endast 30 % av eleverna använde Pythagoras sats. Många av eleverna på 

samhällsvetenskapliga programmet hade antagit att sidornas längd betecknar vinklarnas storlek, 

eller antagit att man kan räkna ut vinklarnas storlek med hjälp av sidornas längder, utan 

trigonometriska funktioner. Jämför man eleverna på samhällsvetenskapliga programmet med de 

finska eleverna på den korta matematikkursen, klarade sig de finska eleverna mycket bättre när 

närmare 70 % använde Pythagoras sats.  

        I uppgift 8 och 9 testades elevernas kunskaper om vinkelsumman i en triangel och 

likbenta trianglar. Det visade sig att eleverna inte har problem med att räkna ut basvinklarna i 

uppgift 8 när de vet att triangeln är likbent, dock visar uppgift 9 att de flesta elever inte klarar av 

att dra slutsatsen att trianglar är likbenta om de beräknar att två vinklar är lika i en triangel eller 

om det visar sig att två sidor är lika långa. Dock var det många som hade missuppfattat uppgiften 

eller medvetet förenklat den.  

       Jämförelsen mellan de finska och svenska eleverna visade att det inte finns någon större 

skillnad mellan elevgrupperna. På några få uppgifter fanns en märkbar skillnad mellan eleverna, 

trots detta går det inte att dra en slutsats om att någon grupp presterade bättre respektive sämre 

än en annan grupp, eftersom det var bara på några uppgifter som skillnader fanns, och dessa går 

inte att generalisera till ett visst område inom plangeometri.  

     Van Hieles teori bidrog med en metod för att få en likvärdig bedömning av elevernas 

provsvar, men teorin bidrar även med intressanta anmärkningar angående elevernas 

geometriutveckling. Ingen av eleverna i studien har nått upp till nivå 4, och det menar van Hiele 

är vanligt, och påpekar att de flesta eleverna når upp till den andra och tredje nivån av tänkade 

(1955 i van Hiele 1986,s.44). Majoriteten av elevsvaren befinner sig på nivå 2, den deskriptiva 
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nivån där eleverna känner till egenskaperna av de olika geometriska figurerna. Eleverna har tydligt 

visat att de känner till figurers egenskaper, t.ex. vinkelsumman i en triangel och kvadratens 

egenskaper.  Eleverna klarar av att utföra beräkningarna med area och omkrets, men ser inte 

sambandet mellan area och omkrets, vilket hör till nivå 3. Detta bekräftar att majoriteten av 

eleverna hör till nivå 2. Även uppgifterna som behandlade likbenta trianglar bekräftar elevernas 

placering på nivå 2 då eleverna klarar av att beräkna uppgiften när det vet att en triangel är 

likbent, men inte uppgiften då eleverna ska själva dra slutsatsen att triangeln är likbent. Enligt van 

Hiele hör ”därav följer”, alltså förmågan att dra slutsatser från viss information, till period 2, och 

borde alltså behärskas av elever på nivå 3. Jämför man resultatet med Blixt och Wikers (2005) 

studie som visade att eleverna befinner sig på nivå 1 eller 2 när de börjar gymnasiet, har eleverna i 

denna studie utvecklat sitt geometriska tänkande aningen mer. Vissa av eleverna i denna studie är 

kvar på nivå 1, men majoriteten av eleverna befinner sig på nivå 2 och många av dem befinner sig 

i period 2 på väg mot nivå 3, och några av eleverna på naturvetenskapliga programmet och den 

långa matematikkursen befinner sig på nivå 3.  
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur kunskaperna i plangeometri ser ut för elever på 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet. Dessa resultat skulle sedan jämföras 

med finska gymnasieelevernas resultat för att se vilka skillnader finns mellan elevernas kunskaper. 

       Resultaten visar att det inte finns någon större skillnad mellan de deltagande finska och 

svenska elevernas kunskaper i plangeometri, dock kan man inte dra slutsatsen att det inte finns 

några skillnader mellan finska och svenska elevers kunskaper i geometri, detta borde undersökas 

med en mer omfattande studie. Eleverna i undersökningen hade i stort gjort samma typ av fel. 

Den största skillnaden mellan elevgrupper är mellan eleverna på samhällsvetenskapliga 

programmet och eleverna på naturvetenskapliga programmet respektive eleverna på den korta 

matematikkursen och eleverna på den långa matematikkursen. Att eleverna hade problem med 

samma uppgifter och gjorde likadana fel är också ett viktigt resultat eftersom detta visar att det 

inte endast är svenska elever som har svårt för vissa områden.  

Rutinuppgifter som uppgift 1,4 och 8 har eleverna inga större problem att beräkna, men 

uppgifter som kräver en djupare geometrisk förståelse skapade problem. De flesta elevsvaren 

nådde inte upp till lösningar på nivå 3 som kräver en god geometrisk förståelse. Detta kan bero 

på att eleverna inte har haft möjligheten att arbeta på ett undersökande sätt i geometri, vilket 

Löwing och Kilborn (2010) och Holmberg (2011) menar att bidrar till en god geometrisk 

förståelse. Eftersom ingen intervju har genomförts med lärarna kan ej slutsatsen dras att lärarna 

inte använt ett undersökande arbetssätt i undervisningen. 

Det område som skapade mest problem för eleverna innehöll areaberäkning. Ett moment som 

visade sig vara svårt för eleverna var att beräkna arean och motivera areaformeln för en triangel 

som inte är rätvinklig. Ingen av den tidigare forskning ovan har nämnt detta, och resultatet är 

förvånande med tanke på att läroböckerna innehåller uppgifter där eleverna ska beräkna arean av 

godtyckliga trianglar, dock är triangelns bas och höjd utskrivna i böckerna. Problemet verkar vara 

att hitta triangelns bas och höjd. En möjlig orsak till detta kan vara att eleverna inte har fått 

laborera och analysera geometriska figurer. Holmberg (2011) menar att geometriundervisningen 

ofta går ut på att lära känna igen figurer och sedan går man över till att arbeta på en abstrakt nivå. 

I detta fall skulle eleverna ha lärt sig att känna igen en triangel och sedan lärt sig att använda 

areaformeln, men inte att analysera triangelns delar.  Areaberäkning med hjälp av en formel, 

vållade inga problem för eleverna när de skulle beräkna arean för en rätvinklig triangel, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning av Löwing och Kilborn (2010), då de konstaterade att 

areaberäkning med formel inte skapar problem för eleverna. Att flera elever försökte klura ut en 

formel för att beräkna arean i uppgift 1 och 2 bekräftar att eleverna känner sig säkra med att 

använda en formel.  
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Öberg (1998) anser att eleverna tror att omkrets och area är beroende av varandra, och detta 

kunde tydligt ses i resultatet av uppgift 11 då många elever tror att arean och omkretsen av 

triangeln förändras på samma sätt. Öberg menar att en orsak till detta är böckernas framställning 

av area och omkrets, då dessa områden tas upp i samma kapitel. Detta är fallet även i böckerna 

som är aktuella för de svenska eleverna i denna undersökning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna på samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

programmet klarar av att utföra beräkningarna som krävs för att svara på uppgifterna, men det 

saknas en djupare förståelse för geometri.  

 

 

Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång dök det upp flera frågor som vore intressanta att studera närmare. Bland 

annat vore det intressant att undersöka mer om förståelsen av areabegreppet. Denna studie visar 

att fortfarande på gymnasiet har eleverna svårt för att greppa areabegreppet, så det finns alltså 

orsak till att studera detta. Det intressanta vore att studera hur elever löser uppgifter som löses på 

ett mer intuitivt sätt, att eleverna klarar av att använda en areaformel är klart. Öberg (1998) påstår 

i sin studie att elevernas svar visar tecken på att de inte längre litar på sitt eget seende. Detta 

menar Öberg kan bero på läroböckerna och undervisningen, så det vore passande att inkludera 

en läroboksanalys om hur böckerna presenterar ämnet alternativt studera hur förståelsen för 

areabegreppet testats i proven.   

 

 



39 
 

Referenslista 

Adolfsson, Lena (1997). Är svenska elever dåliga i algebra och geometri. Nämnaren, 1, s.21-26. 

 

Alfredsson, Lena (2008). Matematik 4000. Kurs A&B blå, Lärobok. 1. uppl. Stockholm: Natur & 

kultur 

 

Anderberg, Bengt (1992). Begrepp och termer i geometri. I Geometri och statistik. Emanuelsson, 

Göran, Johansson, Bengt & Ryding, Ronnie (red.), s.99-112. Lund: Studentlitteratur 

 

Andersson, Johanna & Åkerblom, Elin (2001). Vem lär sig mest? En jämförelse mellan Sveriges och 

Finlands, speciellt Ålands, matematik på gymnasiet. Uppsala: Uppsala universitet 

 

Astala, Kari et al (2005, 17 februari). The PISA survey tells us only a partial truth of Finnish 

children´s mathematical skills. Helsingin Sanomat. 

 

Blixt, Andreas& Wiker, Sarah (2005). Diagnostisering av elever i geometri – en studie med utgångspunkt i 

van Hieles teori. Högskolan Dalarna 

 

Ejlertsson, Göran (1996). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Ekedahl, Torsten (2010). Geometrier- från en till många. I Geometri och rumsuppfattning: med 

Känguruproblem. Gennow, Susanne & Wallby, Karin (red), s.5-17. Göteborg: Nationellt centrum 

för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet 

 

Ekman, Bengt (1968). Teaching geometry in grade four: three experimental studies carried out in a practical 

educational situation. Diss. Uppsala : Univ. 

 

Esaiasson, Peter (2003). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 2., [rev.] 

uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

 

Hallgren, Eric (2009). Matematikundervisningen vid den statliga realskolan för gossar. I 

Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan: redovisningar från folkskole- till universitetsnivå. 

Nordström, Stig G. (red.), s.65-68. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria 

 

Hamawi, Aref (2007). Kvadraten, cirkeln,kuben och sfären. Nämnaren, 2, s.51-53. 

 



40 
 

Hedrén, Rolf (1992). Van Hiele- nivåer och deras betydelse för geometriundervisningen. I 

Geometri och statistik. Emanuelsson, Göran, Johansson, Bengt & Ryding, Ronnie (red.), s.27- 36. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Hellquist, Björn (2000). Geometri i den svenska skolan. I Den reflekterande medborgaren. Larsson, 

Hans Albin (red), s.217-231. Jönköping: Jönköping Univ. Press 

 

Holmberg, Britt (2011). Analysera mera i geometri. Nämnaren, 4, s.10-15.  

 

Holmström, Martin & Smedhamre, Eva (2000). Matematik från A till E: för komvux och 

gymnasieskolan. Gymnasiets matematik kurs A. 2. uppl. Stockholm: Liber utbildning 

 

Holmström, Martin & Smedhamre, Eva (2001). Matematik från A till E: för komvux och 

gymnasieskolan. Gymnasiets matematik kurs B. 2. uppl. Stockholm: Liber utbildning 

 

Howson, Geoffrey (1999). The Value of Comparative Studies. I International comparisons in 

mathematics education. Kaiser, Gabriele, Luna, Eduardo & Huntley, Ian (red.), s.165-188. London: 

Falmer Press 

 

Husén, Torsten & Hansson, Gunnar (1973). Svensk skola i internationell belysning. 1, Naturorienterande 

ämnen. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 

Keitel, Christine & Kilpatrick, Jeremy (1999). Rationality and Irrationality of International 

Comparisons. . I International comparisons in mathematics education. Kaiser, Gabriele, Luna, Eduardo & 

Huntley, Ian (red.), s.165-188. London: Falmer Press 

 

Kilborn, Wiggo (1992). Didaktisk ämnesteori i matematik. D. 3, Mätning, geometri, funktioner, 

sannolikhetslära och statistik. 1. uppl. Stockholm: Utbildningsförl. 

 

Lundin, Sverker (2008). Skolans matematik: en kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, 

uppkomst och utveckling = The mathematics of schooling : a critical analysis of the prehistory, birth and 

development of Swedish mathematics education. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008 

 

Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2002). Baskunskaper i matematik: för skola, hem och samhälle. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2010). Elevers kunskaper i mätning och geometri. 

Nämnaren, 1, s.10-17. 



41 
 

 

Nilsson, Gunnar (2005). Att äga π: praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer. 

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2005 

 

Nyström, Peter (1998). Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper: en jämförelse mellan Skolverkets 

betygskriterier, SOLO-taxonomin och van Hieles nivåer av tänkande. Umeå: Univ. 

 

Plangeometri. http://www.ne.se/sve/plangeometri, Nationalencyklopedin (hämtad 2012-05-12). 

 

Skolverket (2010). Rustad att möta framtiden?: PISA 2009 om 15 åringars läsförståelse och kunskaper i 

matematik och naturvetenskap). Stockholm: Skolverket 

 
Skolverket (2009). Bedömaröverensstämmelse vid bedömning av nationella prov. Stockholm: Skolverket 
 
Skolverket (2000). Kursplan för matematik B. Stockholm: Skolverket 
 
Skolverket (2000). Kursplan för matematik C. Stockholm: Skolverket 

 

Uppsala Nya Tidning (31.08.2011). Icke godkänt i matematik. http://www.unt.se/ledare/icke-

godkant-i-matematik-1441882.aspx (Hämtad 08.11.2011) 

 

Utbildningsstyrelsen (2003). Grunderna för gymnasiets läroplan. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen 

 

Van Hiele, Pierre M. (1986). Structure and insight: A theory of mathematics education. London: 

Academic Press 

 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 07.11.2011) 

 

Wistedt, Inger & Johansson, Bengt (1992). Undervisning om geometri och statistik- ett historiskt 

perspektiv. I Geometri och statistik. Emanuelsson, Göran, Johansson, Bengt & Ryding, Ronnie 

(red.), s.15-25. Lund: Studentlitteratur 

 

Wolfe, Richard G (1999). Measurement Obstacles to International Comparisons. I International 

comparisons in mathematics education. Kaiser, Gabriele, Luna, Eduardo & Huntley, Ian (red.), s.165-

188. London: Falmer Press  

 

Öberg, Ulla (1998). Elevers uppfattning av area. I Matematik på elevens villkor: i förskola, grundskola 

och gymnasieskola. Gran, Bertil (red.), s.179-194. Lund: Studentlitteratur  

 

http://www.unt.se/ledare/icke-godkant-i-matematik-1441882.aspx
http://www.unt.se/ledare/icke-godkant-i-matematik-1441882.aspx


42 
 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift 1 är tagen från Anderberg (i Emanuelsson, Johansson & Ryding 1992, s.107). Uppgiften 

kräver inte några motiveringar och har endast lösningar på nivå 1. 

 

 

2. Bestäm hjärtats ungefärliga 

area.  

En ruta= 0,25 cm² 

 

 

 

 

 

 

Uppgift 2 är inspirerad av författaren ovan, Anderberg (i Emanuelsson, Johansson & Ryding 

1992, s.107). Denna uppgift har lösningar på nivå 1 och 2. Tabellen nedan visar förslag på 

lösningar på nivåerna. 

 

 

Nivå 1 2 

Lösning Eleven räknar rutor, och anger 

svaret i rutor. Alternativt räknar 

arean för hela rektangeln som 

omger figuren. 

Räknar ut antalet rutor som 

utgör figuren, och sedan 

omvandlar till cm². 
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3. Formeln för en triangels area är A= bas× höjd   2. Hur skulle du förklara för en annan elev 

att den är sann? 

 

Uppgift 3 är tagen från Nilsson (2007). Uppgiften har svar på nivåerna 1,2,3 och 4. I tabellen 

nedan presenteras lösningsförslagen till de olika nivåerna. 

 

 

Nivå 1 2 3 4 

Lösning Motiverar endast 

med en figur. 

Eleven motiverar 

att en rätvinklig 

triangel är 

hälften av en 

rektangel. 

Rektangelns area 

är basen gånger 

höjden. 

På denna nivå 

ska eleven kunna 

visa att formeln 

gäller för en 

godtycklig 

triangel, t.ex. 

genom att rita in 

två kongruenta 

trianglar i en 

parallellogram. 

Eleven bevisar 

att rektangelns 

area är basen 

gånger höjden, 

bevisar därefter 

att triangelns 

area utgör 

hälften av 

rektangelns area. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiften är tagen från Löwing och Kilborn (2002). För fullständig lösning krävs inte att eleven 

motiverar areaformeln eftersom det ingick i uppgift 3. Uppgiften har lösningar på nivå 1,2 och 3. 

I tabellen nedan redogörs lösningsförslagen på de olika nivåerna. 
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Nivå 1 2 3 

Lösning Använder areaformeln, 

dock felaktigt, eller anger 

endast ett svar. 

Använder areaformeln 

korrekt, vilket betyder att eleven 

har hittat triangelns bas och 

höjd. 

Eleven motiverar val av bas 

och höjd, använder sedan 

areaformeln för korrekt svar. 

 

 

 
5. Betrakta en cirkel med arean A. Hur stor är arean av en kvadrat som omskriver cirkeln?  
Hur stor är arean av en kvadrat som är inskriven i cirkeln? 

 

Uppgiften är inspirerad av Hamawi (2007), och har lösningar på nivå 1,2,3 och 4. 

Lösningsförslagen redovisas i tabellen nedan. 

 

Nivå  1 2 3 4 

Lösning På denna nivå 

klarar eleven 

inte av att lösa 

uppgiften. 

Ritar endast 

figurerna. 

Eleven klarar av att rita 

figurerna, och beräkna 

arean för den kvadrat 

som omskriver cirkeln, 

men inte för den 

inskrivna kvadraten, 

alternativt konstaterar 

något om sambandet 

mellan kvadraterna. 

Eleven klarar av att lösa 

uppgiften. Konstaterar att den 

omskrivna kvadratens sidor är 

lika med två gånger cirkelns 

radie, och den inskrivna 

kvadraten bildar fyra likbenta 

trianglar med sidan lika med 

cirkelns radie, alternativt 

använder Pythagoras sats, och 

kan då använda areaformeln 

för att räkna ut trianglarnas 

area.  

Löser uppgiften 

på ett korrekt 

sätt, motiverar 

lösningen, samt 

bevisar alla 

antaganden som 

eleven gör.  
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Uppgiften är tagen från Känguruproblem (2010), och har lösningar på nivå 1 och 2. I tabellen 

nedan redovisas lösningsförslagen. 

 

Nivå 1 2 

Lösning Eleven adderar tillsammans båda 

figurernas omkrets, utan att ta i 

beaktande triangelns och 

kvadratens gemensamma sida, 

som inte ska räknas med i 

femhörningens omkrets. 

Eleven räknar ut kvadratens 

omkrets och triangelns omkrets 

och subtraherar den 

gemensamma sidan från båda 

figurerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiften har lösningar på nivåerna 1-4. 

 

 

Nivå 1 2 3 4 

Lösning En elev som 

befinner sig på 

denna nivå kan 

inte lösa 

uppgiften, 

eftersom eleven 

inte känner till 

triangelns 

egenskaper. Kan 

på utseendet ha 

lärt sig känna igen 

en rätvinklig 

triangel. 

Motiverar att 

triangeln är 

rätvinklig eftersom 

en av vinklarna är 

90°. Alternativt 

ställer upp 

Pythagoras sats 

utan motivering. 

Ställer upp 

Pythagoras sats, 

och konstaterar 

om den gäller så 

medför det att 

triangeln är 

rätvinklig, 

alternativt tar fram 

vinklarna med 

hjälp av 

trigonometri. 

Löser den med 

Pythagoras sats, 

men på denna nivå 

måste eleven även 

motivera varför 

den gäller, t.ex. 

med ett enklare 

bevis av satsen. 
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8. En av vinklarna i en likbent triangel är 130°. Hur stora är de andra två vinklarna? 

 

Denna uppgift är inspirerad av Blixt och Wiker (2005). Uppgiften har lösningar på nivå 1,2,3 och 

4. I tabellen nedan redovisas lösningsförslag på de olika nivåerna. 

 

Nivå 1 2 3 4 

Lösning På denna nivå 

vet eleven inget 

om triangelns 

egenskaper, och 

klara inte av att 

lösa uppgiften 

korrekt. 

Eleven vet att 

två vinklar är 

lika stora i en 

likbent triangel, 

men inte varför. 

Kan ge ett svar, 

dock utan 

förklaring. 

På den tredje nivån vet 

eleven att benen i en 

likbent triangel är lika 

långa och därmed är 

basvinklarna lika stora. 

Eleven konstaterar 

även att i detta fall 

finns det endast en 

möjlig lösning.  

Eleven använder sig av 

basvinkelsatsen, om benen är 

lika, så är basvinklarna lika. I 

detta fall vet vi att den givna 

vinkeln måste vara 

toppvinkeln. Lösningen ska 

också innehålla ett bevis för 

vinkelsumman i en triangel 

eller hänvisning till en sats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiften är från Känguruproblem (2010) och har lösningar på nivåerna 1,2,3 och 4. 
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Nivå 1 2 3 4 

Lösning Eleven klarar ej av 

att lösa uppgiften. 

Eleven klarar av 

att klura ut vinkeln 

ADC, men får ej 

ut vinkeln ABC. 

Eleven beräknar 

vinkeln ADC med 

hjälp av 

vinkelsumman i en 

triangel, 

konstaterar att 

båda trianglarna är 

likbenta, och 

därmed kan lösa ut 

vinkeln ABC. 

Eleven bevisar att 

vinkelsumman i en 

triangel är 180°, 

och får därmed ut 

vinkeln ADC, 

visar att triangeln 

ADC är likbent, 

och därefter 

samma för ABC, 

och visar att 

vinkeln ABC är en 

av basvinklarna. 

 

 

 

 

Uppgiften har lösningar på nivå 1,2 och 3. 

 

Nivå 1 2 3 

Lösning Känner igen figurerna på deras 

utseende, vet att kvadraten har 

lika långa sidor, medan 

rektanglarna har olika längd på 

sidorna, men kan inte lösa 

uppgiften korrekt utan använder 

att kvadratens omkrets är 36 cm. 

Eleven utför 

beräkningarna 

korrekt men räknar 

med att alla 

rektanglar är lika 

stora. 

Eleven konstaterar att omkretsen 

för rektanglarna är 18 gånger sidan 

på kvadraten, vilket ger kvadratens 

sida. Kan då använda areaformeln 

basen gånger höjden, eftersom 

kvadratens area är ju arean av alla 

rektanglarna. 
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Uppgiften är från Känguruproblem (2010) och har lösningar på nivåerna 1,2,3 och 4. 

 

 

 

Nivå 1 2 3 4 

Lösning Eleven kan inte 

lösa uppgiften. 

På denna nivå 

klarar eleven av att 

bestämma 

triangelns bas och 

höjd och därmed 

använda 

areaformeln för 

trianglar. 

Eleven räknar ut 

triangelns area 

korrekt, och vet att 

arean förblir 

densamma oavsett 

var R befinner sig, 

eftersom höjden 

och basen är 

densamma hela 

tiden. Vet även att 

omkretsen blir 

större om R flyttas 

till vänster och 

mindre om R 

flyttas till höger. 

Beräknar arean, 

bevisar att arean är 

inte är beroende 

av Rs placering, 

men att omkretsen 

påverkas av R. 

Visar att 

omkretsen blir 

större om R rör sig 

vänster och 

mindre om R rör 

sig höger, tills 

vinkeln PQR är 

90°, sen blir 

omkretsen större 

igen. 

 

 

 

 


