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Geometri
Arbetsområdets Mål
Efter detta arbetsområde ska du:
1. kunna vad som menas med längdenhet och att grundenheten är meter.
2. kunna omvandla mellan m, dm, cm, mm.
3. kunna omvandla mellan mil km och m.
4. kunna vad som menas med prefix och kunna omvandla mellan tera, giga, mega, kilo,
hekto, deci, centi, milli, mikro och nano.
5. kunna vad som menas med en dimension, två dimensioner och tre dimensioner och
kunna ge exempel på de dimensionerna.
6. kunna vad som menas med längd, bredd, höjd, punkt, kurva, linje, rät linje, stråle,
sträcka, sammanfallande linjer, parallella räta linjer, linjer skär varandra,
skärningspunkt, korsande linjer, normal, diagonal.
7. kunna begrepp som vinklar, grader, vinkelben, vinkelbåge, vinkelspets.
8. kunna definiera vad en vinkel är.
9. kunna begrepp som ett helt varv, ett halvt varv, ett kvarts varv och hur många grader
dessa vinklar är.
10. kunna hur man läser av en gradskiva.
11. kunna vad som menas med spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel och rak vinkel.
12. kunna vad som menas med komplement vinklar, supplement vinklar, sidovinkel,
vertikal vinkel och bisektris.
13. kunna att summan av två sidovinklar alltid är180˚tillsammans.
14. kunna att vertikal vinklar är alltid lika stora.
15. kunna vad som menas med rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig
triangel.
16. kunna vad som menas med likbent triangel, liksidig triangel.
17. kunna vad som menas med triangelns bas och höjd.
18. kunna vad som menas med vinkelsumman och använda den för att beräkna vinklarna i
en triangel.
19. kunna att triangelns vinkelsumma alltid är180˚.
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20. kunna använda yttervinkelsatsen vid beräkning av yttervinkel eller de inre vinklarna av
en triangel.
21. kunna skillnaden på månghörning och regelbunden månghörning.
22. kunna vad som menas med månghörningar - polygon, triangel, fyrhörning, femhörning
- pentagon, sexhörnig - hexagon, sjuhörning - heptagon och åttahörning - oktagon.
23. hur man kan bestämma vinkelsumma i en månghörning.
24. kunna vad som menas med fyrhörningar, parallelltrapets, parallellogram, romb,
rektangel, kvadrat och kunna vilka som består av vilka.
25. kunna räkna ut omkrets av en månghörning, t. ex. trianglar, rektanglar, kvadrater,
parallellogram och romber.
26. kunna vad som menas med radie, diameter, omkrets, perimeter och medelpunkt.
27. kunna vad som menas med π, pi.
28. kunna värdet på π med två decimaler och att π är irrationellt.
29. kunna räkna ut omkretsen på en cirkel och tvärt om räkna ut diametern eller radien om
man vet omkretsen.
30. kunna vad en passare är och kunna rita en cirkel med en passare.

Sidor i boken
MatteDirekt åk 7, sidorna 86 - 89, 70 - 80 och 92 - 101.
Övningsuppgifter för en dimension delades ut som papperskopia.
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Fördiagnos - geometri
1. Ungefär hur högt är ett sexvåningshus?

7. Vilka påståenden stämmer?

a. 25m

a. En kurva kan vara rak eller böjd.

b. 50 m

b. En kurva kan både ha eller inte ha
en början och ett slut.

c. 100 m
2. Ett hus är 8 m brett och 10 m långt.
Hur långt är det runt huset?

c. En kurva har ingen dimension.
d. En kurva har en dimension.

a. 18 m

e. En kurva har två dimensioner.

b. 36 m

f.

c. 72 m

g. En linje kan vara böjd.

d. 80 m

h. En linje har ingen början eller slut.

3. I vilken enhet mäter man vinklar?
a. Liter
b. Grader
c. Meter
4. Om en penna är 20 cm lång kan man
även säga att den har längden…
a. 2 dm

En rät linje är en rak kurva.

i.

En rät linje har ingen början eller
slut.

j.

En sträcka kan vara böjd.

k. En sträcka är den kortaste vägen
mellan två punkter.
l.

En stråle saknar en början och ett
slut.

b. 2000 mm

m. En stråle har en början men inget
slut.

c. 2 m

n. En stråle har en början och ett slut.

5. Vem har längst väg till skolan?
a. Kalle: Jag har 2,4 km till skolan.
b. Linda: Jag har 0,21 mil till skolan.
c. Jonas: Jag har 999 m till skolan.
6. Vad stämmer om en punkt?
a. En punkt har ett läge men ingen
storlek.

8. E4:an är Sveriges näst längsta väg. Den
går från Helsingborg till Haparanda.
Hur är den ritad på en karta? Som en...
a. Rät linje
b. Kurva
c. Stråle
d. Sträcka

b. En punkt har en dimension.
c. En punkt har två dimensioner.
d. En punkt markeras med en fylld
ring eller ett kryss.
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En dimension
Saknar dimension

En dimension

Två dimensioner, 2D

Tre dimensioner, 3D

En punkt kan ha en
bestämt läge, men
saknar både längd och
bredd och saknar därför
dimension.

En linje eller en kurva
kan ha en längd men
saknar en bredd. Man
kan mäta sträckan. Den
därför en dimension.

En yta, t ex ett papper
har både en längd och
en bredd, som man kan
mäta. Den har därför
två dimensioner.

Ett föremål som har en
volym, t ex en
pappersbok har en
längd, en bredd och en
höjd som man kan mäta.
Den har därför tre
dimensioner.

Begrepp

Bild

Definition/förklaring

Punkt

Varje punkt har ett bestämt lägen, men saknar storhet.
Man kan alltså beskriva var en punkt finns, men går inte att
mäta.

Kurva

En kurva kan vara rak (rät) eller böjd(krökt).
Den kan vara obegränsad eller ha en eller två ändpunkter.

Linje, rät linje

En linje är en kurva som är rak och ej begränsad åt båda
hållen. En linje är ett special fall av en kurva. För att förtydliga
att en linje är rak brukar man säga att det är en rät linje.

Stråle

En stråle är en rak kurva som är begränsad åt ett håll.

Sträcka

En sträcka är en rak kurva som är begränsad åt båda
hållen.

Sammanfaller

Två räta linjer som har alla punkter gemensamma sägs
sammanfalla.

Skär varandra

Två linjer har en eller flera gemensamma punkter, men inte alla

Skärningspunkt

punkter sägs skära varandra. De har minst en
skärningspunkt.

Parallella
linjer, //

Normal

Två räta linjer är parallella räta linjer om de är i samma
plan och aldrig skär varandra oavsett hur långt man förlänger
dem.
Ibland använder man symbolen // som utläses ”är parallell
med”.
Om två linjer i ett plan skär varandra med 90˚ så sägs de vara
vinkelräta mot varandra och varandras normaler.

Korsande linjer

Om två linjer i en rymd som inte skär varandra och som inte är
parallella sägs vara korsande linjer.
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Begrepp

Bild

Definition/förklaring

Längd, mätetal

En begränsad kurva eller sträcka har en längd som man kan

och enhet

mäta. Man anger ett mätetal och en enhet för längden, t
ex 5 cm. Där 5 är mätetalet och cm är enheten. Om man
glömmer att skriva ut enheten så vet inte läsaren om längden
är i t ex centimeter, meter eller kilometer.

Enheter och prefix
Prefix

Förkortning Tal

Exempel

Tera

T

1 Tb hårddisk

Giga

B

Mega

M

Kilo

k

Hekto

h

100 Hundra

Deci

d

0,1 Tiondel

Centi

c

Milli

m

Mikro

µ

0,000001 Miljondel

Nano

n

0,000000001 Miljarder

1 000 000 000 000 Biljon
1 000 000 000 Miljard
1 000 000 Miljon
1 000 Tusen

0,01 hundradel
0,001 Tusendel

mil

km

m

1

10

10 000

0,1

1

1 000

0,0001

0,001

1

m

dm

cm

mm

1

10

100

1 000

0,1

1

10

100

0,01

0,1

1

10

0,001

0,01

0,1

1
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16 Gb minne
54 Mb ljud-fil
40 km mellan Göteborg och Alingsås
3 hg godis
2 dm lång penna
20 cm lång penna
200 mm lång penna
10 µm stor cell
µ uttalas my eller mikro.
3 guldatomer är 1nm långt.
En transistor i en modern
datorprocessor är 7nm stor.
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K o m m e n t a r o m d e fi n i t i o n a v e n l i n j e
Nationellt centrum för matematik, NCM, har utgivit boken Matematiktermer för
skolan(Kiselman&Mouwitz, 2008). Där skriver det att en linje är en synonym för en kurva
(sid.15), dvs att en linje kan vara böjd.
I Matematisk uppslagsbok(Karush, 1970, sid. 179) så står det att rät linje är synonym till
linje, dvs att en linje alltid är rak.
I Matematikterminologi i skolan (Skolöverstyrelsen, 1979, sid. 33) skriver de att en linje
alltid är rak och att man kan förtydliga detta från vardagsspråket genom att säga rät linje.
Euclides definition tolkas idag som att han menade att en linje är rät och obegränsad åt
båda hållen. Samma tolkning har man inom den engelskspråkiga matematik litteraturen
vad jag kan se.
Jag tolkar det som att det är ett misstag att NCM skrivit att en linje är en synonym till en
kurva och jag väljer därför att använda mig av definitionen att en linje är en rak kurva utan
begränsningar åt båda hållen, då det stämmer överens med hur begreppet använts
historiskt av Euclides m fl, traditionellt i Sverige och hur det används utomlands.
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Vinklar
Begrepp

Bild

Definition/förklaring

Vinkelben

Sidorna till en vinkel kallas vinkelben.
Det är två strålar med samma startpunkt.

Vinkelspets

Punkten där två strålar möts och bildar en vinkel.

Vinkel

Storleken på vridningen av två strålar med gemensam
startpunkt kallas för vinkel och mäts vanligtvis i grader. Där ett
helt varv är 360 grader.
Normalt markeras en vinkel med en liten vinkelbåge.

Vinkelbåge

Bågen som ritas ut mellan två strålar för att markera en vinkel.

Spetsig vinkel

Om en vinkel är mellan 0 och 90 grader så är det en spetsig
vinkel.

Trubbig vinkel

Om en vinkel är mellan 90 och 180 grader så är det en
trubbig vinkel.

Rät vinkel

När en vinkel är 90˚ så är det en rät vinkel.
Ofta markeras vinkel med symbolen för rät vinkel, se bilden.

Rak vinkel

När en vinkel är180 grader så är det en rak vinkel.

Yttervinkel

Den yttre vinkeln som bildas om man förlänger en sida på en
triangel och en andra sida på triangeln.

Komplementvin

Två vinklar som blir 90 grader tillsammans.

kel
Sidovinkel,
supplementvinkel

När två linjer skär varandra bildas fyra vinklar.
När två av dessa vinklar har ett vinkelben gemensamt kallas
vinklarna för sidovinklar och är alltid 180 grader tillsammans.
Supplementvinklar är två vinklar som tillsammans blir 180
grader (de måste inte bildas genom att linjer skär varandra.

Vertikalvinkel

När två linjer skär varandra bildas fyra vinklar.
Vertikal vinkel är de motsatta vinklar som bildas.
Dessa vinklar är parvis lika stora.

Helt varv,
Kvarts varv

Om ena vinkelbenet är vridet ett helt varv, så är den 360
grader.
Om ena vinkelbenet är vridet ett halvt varv så är det 180
grader.
Om ena vinkelbenet är vridet ett kvarts varv sär det 90
grader.

Bisektris

En bisektris är en stråle som delar en vinkel i två lika stora
vinklar.

Halvt varv,
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Va d ä r p o l yg o n e r

Olika polygoner
Polygon och månghörning är samma sak.
Du ska kunna vad skiljer månghörningar och regelbundna månghörningar.
Vad skiljer sig sidorna i en regelbunden polygon?
Vad skiljer vinklar i en regelbunden polygon?
Du ska kunna rita upp exempel på följande polygoner:

• triangel
• fyrhörning
• pentagon - femhörning
• hexagon - sexhörning
• heptagon - sjuhörning
• oktagon - åttahörning.
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Trianglar
Gradskiva
Du ska kunna hur man mäter med en gradskiva. Fråga din lärare om hjälp om du inte
redan kan detta eller om du har glömt.

Olika typer av trianglar
Man delar in vinklar i två olika typer av grupper:
1. Spetsvinklig triangel, rätvinklig triangel och trubbig triangel.

• Vad har de olika trianglarna för egenskaper?
2. Likbent triangel och liksidig triangel.

• Vad har de olika trianglarna för egenskaper?
• Vilken är ett specialfall av den andre?

Laboration - Triangels vinkelsumma
1. Rita upp en stor triangel på ett papper. Var noggrann med att alla linjer blir helt raka.
2. Klipp ut triangeln.
3. Markerar varje hörn med en vinkelbåge och skriv dit en namn som x, y och z.
4. Riv nu av hörnen, se till att det blir stora bitar.
5. Sätt alla hörnen mot varandra.
6. Vad blir summan av de tre hörnen tillsammans?
7.

Skriv en laborationsredogörelse med följande underrubriker

• Metod - vad vi gjorde
• Resultat - vad som hände
• Förklaring - slutsats - vad du lärt dig

Laboration - yttervinkelsatsen
1. Rita en triangel och sätt ut en yttervinkel.
2. Mät de två vinklarna som är på motsatta siden av triangeln till yttervinkeln.
3. Vad blir dessa två vinklar tillsamman?
4. Räkna ut hur stor den tredje vinkeln måste vara.
5. Räkna ut hur stor yttervinkeln måste vara.
6. Jämför resultatet av punkt 3 och 5.
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7. Gör om laborationen med en helt annorlunda triangel och se om du får fram samma
resultat.
8. Det du bör ha upptäkt kallas för yttervinkelsatsen.
9. Skriv en laborationsredogörelse med följande underrubriker

• Metod - vad vi gjorde
• Resultat - vad som hände
• Tabellen ska vara med under denna rubriken.
• Förklaring - slutsats - vad du lärt dig
• Här bör du ha med en förklaring på vad som menas med yttervinkelsatsen.

Fyrhörningar
1. Rita upp följande fyrhörningar:

• parallelltrapets
• parallellogram
• rektangel
• romb
• kvadrat
2. Vad har ovanstående fyrhörningar för egenskaper?
3. Vilka är specialfall av vilka?
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Polygoners vinkelsummor
Begrepp

Bild

Definition/förklaring

Diagonal

En diagonal är en sträcka som sammanbinder två ej
närliggande hörn i en månghörning.

1. Se tabellen nedan. Utgå från ett av hörnen i respektive månghörning och rita in
diagonaler ifrån det hörnet. Hur många diagonaler kunde du rita in?
2. Hur många trianglar bildades?
3. Vad blir trianglarnas vinkelsummorna tillsammans?
4. Om man förvränger månghörningen kommer dess vinkelsumma ändras?
5. Skriv en laborationsredogörelse med följande underrubriker

• Metod - vad vi gjorde
• Resultat - vad som hände
• Tabellen ska vara med under denna rubriken.
• Förklaring - slutsats - vad du lärt dig
Månghörning
Triangel

Antal
diagonaler

Antal trianglar
som bildas

Beräkning
(trianglar*180°)

Vinkelsumma

0

1

1•180

180

Fyrhörning

Femhörning
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Sexhörning
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Cirkeln
Laboration
1. Mät diametern och omkretsen på ett antal cirkelrunda föremål i klassrummet, t ex en
väggklockan, en blomkruka och en papperskorg.
2. Skriv in dem i en tabell som har följande kolumner:

• namn på föremålet
• omkretsen
• diametern
• beräkning av omkretsen/diametern
3. Skriv en laborationsredogörelse med följande underrubriker

• Metod - vad vi gjorde
• Resultat - vad som hände
• Tabellen ska vara med under denna rubriken.
• Förklaring - slutsats - vad du lärt dig
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20
Decimalsystemet:

=

Tusental
Hundratal
Tiotal
Ental
Tiondelar
Hundradelar
Tusendelar

19
18

≈

1 2 3 4, 5 6 7
Heltal

"lika med",
"är lika mycket som"
"ungefär lika med",
används när man
avrundar

17

>

"större än"

15

<

"mindre än"

π

≈ 3,14
uttalas "pi"

Decimaler

16

14
13
12
11

Prioritering

Addition:
20 + 10 = 30
term

term

10

1. ()
2. • /
3. + –

summa

9
8
7

Subtraktion:

6

20 – 10 = 10

5

Förkorta
term

term

differens
3•5
15
=
=
2•5
10

Multiplikation:

3
2

1

produkt

0
Förlänga

Division:
täljare

3•5
3
15
=
=
2•5
2
10

20
=2
10

nämnare

3
2

20 • 10 = 200
faktor faktor

4

kvot

-1
-2
-3
-4
-5

2

1
5

Blandad form

-6

11
= 2,2 = 220%
5

=

-7

Bråkform Decimalform Procentform

-8
-9

Negativa tal
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
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Origo
0

Positiva tal
1

2

3

4

5

6
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