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Abstrakt
Syftet med studien är att belysa hur geometriska objekt framställs i läroböcker för
matematik och hur olika representationsformer används i detta sammanhang. Syftet är
även att undersöka hur innehållet framställs utifrån variationsmönster och hur dessa kan
synliggöra kritiska aspekter. Två läroböcker används och dessa är riktade mot årskurs 1.
De geometriska objekten som behandlas är kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
Läroböckerna analyseras genom en innehållsanalys och utgår från variationsteorin samt
tidigare forskning om representationsformer och kritiska aspekter för geometriska
objekt.
Resultatet visar att läroböckerna använder olika representationsformer för att framställa
geometriska objekt och att bildmodell är den representation som används i störst
utsträckning. Representationsformerna används ofta separat från varandra, vilket inte
överensstämmer med tidigare forskning om att en integrerad användning gynnar
lärandet. Resultatet visar även att läroböckerna innehåller olika variationsmönster men
att graden av variation kan skilja sig åt mellan olika böcker. Den kritiska aspekten
rumsuppfattning synliggörs genom generalisering och begreppen sida, hörn och vinkel
synliggörs genom kontrastering.
Läromedelsanalysen medvetandegör hur kritiska aspekter kan synliggöras i innehållet
och vad som eventuellt bör kompletteras med i undervisningen. Studien bidrar därmed
till insikt om betydelsen av att verksamma lärare bör göra läromedelsgranskning.

Nyckelord
Geometriska objekt, kritiska aspekter, läromedelsanalys, representationsformer och
variationsteori
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1 Inledning
Grundskolans läroplan uttrycker att matematiska kunskaper är en central förmåga för
deltagande i samhällslivet (Skolverket, 2016). Kunskaperna ska ge “människor
förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och
öka[r] möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” (2016:55). Vidare ska
undervisningen i matematik möjliggöra att eleverna upplever “estetiska värden i möten
med matematiska mönster, former och samband”, vilket bland annat innebär att
identifiera geometriska objekt och hur de är uppbyggda (ibid.).
Studier gjorda av TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), som
vart fjärde år mäter matematiska och naturvetenskapliga kunskaper hos fjärde- och
åttondeklassare, visar att svenska elever har större svårigheter i området geometri än i
andra matematiska områden (TIMSS, 2016). Studien från 2011 visar bristande
geometriska kunskaper hos både fjärde- och åttondeklassare och den senaste studien
från 2015 visar att kunskaperna i geometri hos elever i årskurs 4 förbättrats men
fortfarande brister för elever i årskurs 8. Utöver kunskapsmätningar inom matematiska
områden så mäter TIMSS även elevernas kognitiva förmåga att lösa uppgifter.
Gemensamt för båda studierna är att svenska elever har störst svårigheter i fakta- och
begreppskunskap (a.a).
För att fullständigt kunna förstå geometriska objekt krävs det att eleverna tillägnar sig
grundläggande kunskaper om objektet (Löwing, 2011). Dessa kunskaper grundas redan
i de lägre åldrarna och det blir därför intressant för oss som blivande lågstadielärare att
undersöka den grund som läggs i lågstadiet. Genom att välja årskurs 1 som målgrupp får
vi möjlighet att undersöka elevernas tidiga möte med geometriska objekt.
En central framgångsfaktor för inlärning av matematik är mötet med varierad
undervisning i olika representationsformer. Forskning visar att fler representationer av
samma fenomen bidrar till vidare förståelse eftersom de bidrar med olika information
(Rau, Aleven & Rummel 2014; Ainsworth, 2006). Skolverket menar att matematik i
varierade former ska hjälpa eleverna att öka och fördjupa sin förståelse för att kunna se
och tillämpa matematiken i vardagen (Skolverket, 2016). Forskning visar även att
läroboken utgör en stor del av matematikundervisningen i skolan och att läroboken är
den form av läromedel som används i störst utsträckning (Lepik, 2015; Johansson,
2006). Det gäller oavsett om bokens syfte är att användas till individuellt arbete för
eleverna eller handledning för läraren. Innehållet i läroboken bör därmed vara varierat
för att eleverna ska ha möjlighet att möta matematik i varierade former.
Vi vill med studien belysa hur geometriska objekt framställs i läroböcker i årskurs 1 och
hur olika representationsformer används i detta sammanhang. Vi vill även undersöka
hur innehållet framställs utifrån variationsmönster. Syftet är att vidare kunna analysera
hur kritiska aspekter, vad gäller lärandeobjektet, synliggörs i variationen. Som lärare är
det av stor vikt att kunna identifiera kritiska aspekter och avgöra läroböckers kvalitet.
För att studien ska bli genomförbar har vi avgränsat oss till de geometriska objekten
kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
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1.1 Syfte
Syftet med studien är att belysa hur geometriska objekt framställs i läroböcker för
grundskolans årskurs 1 samt hur representationsformerna används och hur kritiska
aspekter synliggörs genom variationsmönster.

1.2 Frågeställning
•
•

Hur används representationsformer för att lyfta fram geometriska objekt i
läroböcker för årskurs 1?
Hur synliggörs kritiska aspekter genom variationsmönster?

1.3 Begreppsförklaring
Nedan följer en förklaring av begrepp som vi valt att utgå ifrån och använda oss av i
studien.
1.3.1 Geometri
Geometri betyder jordmätning och kan definieras som en “huvudgren av matematiken
som behandlar rummets natur och form, storlek och andra egenskaper hos figurer”
(Löwing, 2011:15). Användningen av geometri kan spåras tillbaka till människans
begynnelse då naturligt förekommande geometriska uppfattningar och begrepp, så som
avstånd och mönster har använts (Lindahl, 2004). I samband med samhällets framväxt
omvandlades de abstrakta tankarna utifrån nya behov till konkreta geometriska begrepp,
exempelvis vinklar, area och olika former. Idag används geometri som redskap till såväl
problemlösning som beslutsfattande i både vardagslivet och tanken, vilket kan ses som
ett av geometrins främsta nyttoområden (Löwing, 2011). Vidare motiverar Tengstrand
(2005) behovet av geometrin med att kunskaper i området kan öka förståelsen för andra
matematiska områden. Geometrin kan med fördel konkretisera abstrakta områden
genom bilder och därmed öka förståelsen för samband.
1.3.2 Geometri som del av ämnet matematik
I grundskolans läroplan (Skolverket, 2016) är kursplanen för matematik uppbyggd av
ämnets syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav. Syftet beskriver de förmågor som
eleverna genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla i ämnet och det centrala
innehållet anger vad undervisningen ska beröra i de olika årskurserna. Det centrala
innehållet är obligatoriskt och uppdelat i flera kunskapsområden. Kunskapskraven
beskriver förmågor och färdigheter som eleverna ska behärska i slutet av vardera stadie.
Konstruktionen innebär en progression av olika kunskapsområden från låg- till mellanoch vidare till högstadiet. Arbetet med delarna i det centrala innehållet ska ligga till
grund för att eleverna uppnår kraven för varje stadie. Centralt för årskurs 1-3 ska
området geometri behandla följande delar:
•

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar,
trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.
Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

•

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

•

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

•

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

•

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa,
volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter (Skolverket, 2016:56-57).
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1.3.3 Geometriska objekt
Kvadrat, rektangel, cirkel och triangel definieras i den här studien som geometriska
objekt. Vidare följer en definition av vardera objekt utifrån Nationalencyklopedin
(NE.se, 2017)
“[K]vadrat är en fyrhörnig plan geometrisk figur som har fyra räta vinklar i hörnen och
fyra lika långa [raka] sidor.”
“[R]ektangel är en fyrhörnig plan geometrisk figur [med raka sidor] som har fyra räta
vinklar i hörnen. De motstående sidorna är parallella.”
“[C]irkel är en geometrisk figur som har en rund omkrets kring en mittpunkt (centrum).
Från alla ställen (punkter) på omkretsen är det lika långt till mittpunkten.”
“[T]riangel är en plan geometrisk figur som har tre raka sidor och tre hörn.”
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2 Teoriavsnitt
Studien utgår ifrån variationsteorin som har sitt ursprung i fenomenografin (Lo, 2014).
Fenomenografin intresserar sig för hur människor upplever samma fenomen på olika
sätt. Tre centrala begrepp som används inom variationsteorin är lärandeobjekt,
variationsmönster och kritiska aspekter. Studien kommer utgå från Los definition av
begreppen.

2.1 Variationsteorin
För att kunskaper ska fördjupas hos eleverna krävs en variation av innehållet i
undervisningen (Lo, 2014). Eleverna får därigenom förståelse för ett innehåll på ett
fullständigt sätt. Variationen gör att eleverna får möta innehållet på olika sätt och
upptäcka dess olika aspekter.
Ett lärandeobjekt bör urskiljas ur sitt sammanhang för att förstås. Det är genom
variation denna urskiljning uppnås (Magnusson & Maunula, 2013; Lo, 2014).
Magnusson och Maunula förklarar att lärandet inom variationsteorin ses som en
förändring i sättet att se på ett fenomen snarare än att mata in nya faktakunskaper.
Medvetenhet kring vad som skiljer ett lärandeobjekt från ett annat befäster förståelsen
för det specifika lärandeobjektet (Magnusson & Maunula, 2013). Även Marton och
Booth (2000) styrker att variation möjliggör att eleverna får syn på lärandeobjektet på
ytterligare sätt. Genom variation lär sig eleverna skilja aspekter från varandra och förstå
dess egenskaper.
2.1.1 Lärandeobjekt
Lärandeobjekt innefattar det som ska läras ut för att eleverna ska nå till ett lärandemål
(Lo, 2014). Lärandeobjektet fokuserar på starten av en lärandeprocess där läraren
funderar på hur undervisningen ska gå till för att eleverna ska nå till målet och ta till sig
ny kunskap. Läraren måste därför fundera över varför eleverna behöver kunskapen, vad
de kan använda kunskapen till och vilka färdigheter de kan utveckla genom att lära sig
lärandeobjektet. Lärandeobjektet kan förändras under lärandeprocessens gång och
anpassas efter elevernas behov (a.a).
2.1.2 Kritiska aspekter
Kritiska aspekter innebär de aspekter som måste synliggöras hos ett lärandeobjekt för
att kunna förstå det (Lo, 2014). För att eleverna ska kunna ta till sig kunskap och få
förståelse för den måste läraren hjälpa dem att identifiera kritiska aspekter av
lärandeobjektet. Ett lärandeobjekt kan ses på olika sätt beroende på vilka aspekter som
sätts i fokus. Genom att visa på och urskilja de olika kritiska aspekterna hos det
lärandeobjekt som ska förstås underlättas inlärningen (a.a).
2.1.3 Variationsmönster
Inom variationsteorin används de fyra variationsmönsterna separation, kontrast,
generalisering och fusion (Lo, 2014). Genom att använda dessa i undervisningen kan
skillnader belysas mellan olika aspekter. Variationsteorin menar att förståelse för vad
som gör aspekter lika inte räcker. Kunskap om vad som skiljer dem åt behövs också för
att få full förståelse. Förståelse av detta samband sker genom användning av
variationsmönster (a.a). I följande beskrivning kan objekt ses som olika geometriska
objekt.
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Separation handlar om förståelsen av att värden separeras från ett objekt när det sätts i
förhållande till ett annat objekt (Lo, 2014). Dessa värden kan vara egenskaper som liten
och stor eller rund och rak. Separation innebär att en aspekt varieras medan andra hålls
konstanta. Detta för att urskilja de kritiska aspekterna från helheten (a.a).
Kontrastering innebär förståelsen av skillnaden mellan två olika värden (Lo, 2014).
Genom att sätta ett objekt i kontrast med ett annat kan dess kritiska aspekter identifieras
och därmed synliggörs dess värden. Detta innebär att två objekt ställs mot varandra för
att visa på deras olikheter. För att förstå vad någonting är så kan det jämföras med något
som det inte är. Förståelse för skillnader mellan objekten är centralt för att förstå vad
något är (a.a).
Ett objekt kan anta olika former. Detta kallas för generalisering (Lo, 2014). En triangel
kan exempelvis vara rätvinklig eller likbent, vilket innebär att de är olika men ändå
trianglar. Triangeln kan alltså förekomma i olika former (a.a).
Fusion innebär förståelsen av ett objekt genom att förstå aspekternas förhållande till
varandra och till objektet som helhet (Lo, 2014). Ett objekt kan erhålla flera olika
värden och flera aspekter hos ett objekt kan varieras. Detta gör att aspekternas relation
till varandra synliggörs och även helheten som objekt (a.a).
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3 Litteraturbakgrund
Litteraturbakgrunden kommer att inrikta sig på representationsformerna i matematik,
vilka de är och varför de används i matematikundervisningen. Kritiska aspekter för
geometriska objekt ska även identifierats och presenteras. Detta görs genom granskning
av tidigare forskning inom området. Inledningsvis följer även en redogörelse för vilken
betydelse läroboken har i det matematiska klassrummet.

3.1 Lärobokens roll i matematikundervisningen
Läromedel beskrivs enligt Skolverket (2015) som ett multimodalt begrepp. Från att i
stort sett enbart syftat på den skrivna texten innefattar begreppet idag både text, ljud och
bild från olika informationskällor, som böcker, radio och film. Sammantaget kan
läromedel definieras som redskap för undervisning. Läroboken är en bok som är
utformad för undervisning i skolan. Boken har en central roll i undervisningen i
matematik eftersom läroboken är det redskap som lärare i störst utsträckning använder
sig av (a.a).
Valet av lärobok i matematik spelar en avgörande roll för utformningen av
undervisningen. För det första kan valet påverka vilken typ av lärande som sker i
klassrummet eftersom läroböcker ofta förmedlar en särskild syn på lärande (Johansson,
2006). En lärobok som förmedlar ett behavioristiskt perspektiv bidrar inte sällan till att
undervisningen genomsyras av ett lärandeperspektiv med fokus på rätta svar. För det
andra påverkar valet såväl lärarens genomgångar som de uppgifter eleverna kommer i
kontakt med vid individuellt arbete, eftersom läraren ofta utgår från innehållet i
läroboken (a.a). På grund av lärarens hängivenhet till läroboken möter eleverna ofta en
begränsad variation av läroböcker under sin skolgång. Detta menar Lepik (2015) kan bli
problematiskt om inte läroboken kvalitetsgranskas.
I skolan är det lärarens uppdrag att säkra kvaliteten i undervisningen (Skolverket, 2015).
Fram till år 1983 granskades samtliga läromedel i skolans undervisning i förväg av
staten. Detta för att bland annat kunna säkra kopplingen till kursplanen. År 1991
övergick möjligheten till Skolverket, men skillnaden var att granskningen först fick ske
i efterhand. Idag är uppdraget att kvalitetssäkra läromedel förlagt på lärarna ute på
skolorna, vilket medför att verksamma lärare behöver kompetens för att göra en
läromedelsgranskning och därmed säkra kvaliteten i undervisningen (a.a). Johansson
(2006) menar att det kan bli problematiskt då ansvaret kan bli för stort och hamna
utanför lärarens kompetens. Samtidigt kan komplikationer i lärandet uppstå om läraren
inte upptäcker aspekter som läroboken saknar.

3.2 Kritiska aspekter för geometriska objekt
För att eleverna ska kunna lära sig om geometriska objekt, vilket i det här fallet är
lärandeobjektet, bör läraren identifiera vilka svårigheter som finns för att förstå
lärandeobjektet. Läraren måste förstå vilka kritiska aspekter som hör geometriska objekt
till för att kunna synliggöra likheter och skillnader inom lärandeobjektet. Löwing (2004)
och Löwing (2011) identifierar kritiska aspekter med koppling till geometriska objekt.
De kritiska aspekterna är begreppen sida, hörn och vinkel samt rumsuppfattning och
entydigt språkbruk.
3.2.1 Sida, hörn och vinkel
För att kunna förstå vad geometriska objekt är krävs förståelse för begreppen sida, hörn
och vinkel. Begreppen blir därför kritiska aspekter (Löwing 2011; Marton & Tsui,
2004). Dessa begrepp kan användas för att synliggöra likheter och skillnader mellan
olika geometriska objekt för att belysa vad som exempelvis är och vad som inte är en
6

rektangel. En triangel kan beskrivas genom att den har tre sidor, tre hörn och en
vinkelsumma på 180 grader. En rektangel däremot har fyra sidor, fyra hörn och fyra räta
vinklar. En cirkel har varken sida, hörn eller vinkel. Utifrån definitionerna kan objekten
jämföras med varandra och därmed synliggörs likheter och olikheter. Begrepp som
introduceras tidigt i matematikundervisningen kan senare ändra betydelse allt eftersom
att kunskapen fördjupas (Löwing, 2004). Det är därför viktigt att fundera över hur ett
begrepp generaliseras från början för att inte begränsa elevens förståelse.
3.2.2 Rumsuppfattning
En annan kritisk aspekt kopplad till geometriska objekt handlar om rumsuppfattning.
Det innebär i det här fallet att eleverna behöver kunna identifiera ett objekt oavsett dess
placering eller position. Löwing (2011) menar att eleverna bör lära sig att se objektet ur
olika perspektiv. Oavsett om objektet är stående eller liggande, vridet eller vänt upp och
ner så är det fortfarande samma objekt. Resnick et al. (2016) menar att det finns ett
samband mellan de geometriska objekten och rumsuppfattning och att arbete med
objekten främjar den spatiala, alltså den rumsliga, förståelsen. Samtidigt är
rumsuppfattning en kritisk aspekt för inlärning av de geometriska objekten och det kan
finnas svårigheter i att identifiera ett objekt när det exempelvis presenteras liggandes.
För att utvidga sin förståelse för ett objekt bör eleverna därför möta det ur olika
perspektiv. Ett möte med trianglar i olika former och positioner är därför mer värdefullt
för inlärningen av triangeln som helhet än ett möte med flera likadana (a.a).
3.2.3 Entydigt språkbruk
Lärande sker genom kommunikation via ett språk (Löwing, 2004). I undervisningen
möter eleven såväl lärarens som lärobokens språk, som dels kan skilja sig åt sinsemellan
och dels mot elevens egna språk. Ofta varieras även språket i klassrummet mellan det
matematiska fackspråket och det vardagliga, vilket enligt Löwing kan skapa förvirring
och missförstånd. Lo (2014) menar att eleverna inte möter undervisningen som blanka
blad utan har med sig tidigare erfarenheter och uppfattningar. Förståelse från tidigare
erfarenheter kan därför krocka med ny förståelse om ett begrepp får en ny betydelse i
undervisningen. Eleven behöver därför behärska språket som används i undervisningen
för att kunna tillägna sig kunskap och använda den till matematiska resonemang.
Läraren bör i undervisning använda ett entydigt språkbruk (Löwing, 2004). Eftersom
läroboken har en central roll för vilket innehåll läraren använder i undervisningen är det
även viktigt att boken innehåller ett entydigt och korrekt språk. Det innebär att använda
tydliga och korrekta benämningar av begrepp för att snarare översätta vardagsspråket
till matematiskt språk än att skilja språken åt. Det innebär exempelvis att använda
begreppet kvadrat och inte benämna objektet som fyrkant. Dels eftersom begreppet kan
syfta på olika geometriska objekt och dels innebär att objektet består av kanter, vilket ett
tvådimensionellt objekt inte gör (a.a).

3.3 Matematikens representationsformer
Represenationsformer är centrala för all matematik. Enligt Arcavi (2003) behöver
matematik representeras för att användaren ska kunna tänka och kommunicera den och
genom att visualisera den kan det osynliga bli synligt. Han menar att
representationsformerna spelar en komplementär roll som visualiserar matematikens
komplexa symbolik, vilket kan vara ett värdefullt redskap för de flesta användare av
matematik (a.a). Forskning kring representationsformer inom matematik visar att
inlärningen gynnas av användandet av flera representationsformer eftersom olika
representationer ger olika information (Rau, Aleven & Rummel, 2014; Ainsworth,
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2006). Detta blir ytterligare en form av komplement eftersom representationsformerna
även kompletterar varandra.
Användning av flera representationsformer är inte automatiskt synonymt med förbättrad
inlärning (Ainsworth, 2006). Det kan istället missgynna lärandet om eleverna inte lär
sig koppla ihop dem med varandra. För att uppnå en djupare förståelse krävs därför att
representationsformerna integreras och synliggörs i förhållande till varandra. Ainsworth
(2006) lyfter den integrerade användningen av representationsformer som fördelaktig
för lärandet jämfört med om matematiken synliggörs i flera separata former. Även Rau,
Aleven & Rummel (2014) betonar värdet av integrationen och menar att den
tillsammans med instruktioner av läraren framför allt gynnar förståelsen för begrepp.
Häggblom (2013) lyfter också fram betydelsen av representationsformer som redskap
för begreppsförståelse och menar att begreppsförmågan är en central del av
matematiken. Vidare definierar hon fem centrala representationsformer för
begreppsförståelse som används som inspiration i den här studien. De fem
representationsformerna är verklighet, konkret modell, bildmodell, språk och symboler.
3.3.1 Verklighet
Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna kan använda sig av sina förmågor
i vardagen. Genom att koppla innehållet i undervisningen till föremål eller situationer
som eleverna möter i sin vardag synliggörs matematiken i ett för eleverna bekant
sammanhang (Häggblom, 2013). I kursplanen för matematik är vardagsbegreppet inte
definierat eftersom begreppet varierar från individ till individ (Skolverket, 2017).
Därför är det viktigt att eleverna får möta matematiken i olika situationer och
sammanhang så att de i sin vardag kan göra motiverade val (a.a). Långtidsminnet lagrar
delar av den verbala och delar av den visuella informationen från arbetsminnet, vilket
sedan kan återkallas tillbaka till arbetsminnet (Atkinson & Shiffrin, 1968). Fler lagrade
situationer och sammanhang gynnar processen att återkalla relevant kunskap för att lösa
den unika situationen (a.a). Ett exempel på när matematiken representeras i verkligheten
är när eleverna ska identifiera geometriska objekt i sin omgivning eller på andra sätt
använda sig av föremål som är kopplade till verkligheten.
3.3.2 Konkret modell
För att nå en abstrakt förståelse av matematik krävs konkreta verktyg (Häggblom,
2013). Häggblom menar att användandet av konkreta modeller kan ge eleverna
ytterligare ett redskap att uttrycka matematiken med och beskriver laborativa aktiviteter
med konkret material som en brygga mellan abstraktion och konkretion. En konkret
modell är ett neutralt verktyg som fysiskt går att laborera med. Syftet är att representera
en verklig situation men det är inte ovanligt att materialet saknar direkt koppling till
vardagen (a.a). För att ge ett exempel som är kopplat till geometriska objekt så kan
konkret material innebära fysiska klossar, formade som geometriska objekt, som
eleverna kan laborera med. Klossarna möjliggör att eleverna även kan känna på
objekten.
3.3.3 Bildmodell
Ett sätt att visualisera matematiken är genom en bildmodell (Häggblom, 2013). En
bildmodell innebär att matematiken synliggörs genom en ritad bild. Bildmodeller
används både i uppgiftsbeskrivningar och som lösningsmetod och kan exempelvis
innebära att rita ett geometriskt objekt eller måla objekten i olika färger, beroende på
vilket objekt det är. I uppgiftsbeskrivningar kan bildmodeller exempelvis användas för
att komplettera eller tydliggöra språket (a.a). Enligt Rau, Aleven, Rummel (2014)
förbättras inlärningen genom att bild och text används tillsammans därför att
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arbetsminnet kodar verbal och visuell information på olika sätt. Förmågorna förstärker
även varandra.
3.3.4 Språk
En aktiv kommunikation i undervisningen mellan lärare och elev stimulerar elevernas
språkutveckling (Häggblom, 2013). Eleverna lär sig sätta ord på sina tankar och
utvecklar förmågan att formulera sin kunskap. När eleverna använder sig av språket för
att uttrycka vad de lärt sig blir kunskapen synlig för läraren och detta gör att läraren får
en bild av vad eleverna har förstått. Genom att använda sig av språket lär sig eleverna
att uttrycka sitt lärande, resonera matematiskt, göra antaganden, lösa problem, formulera
sig och att söka samband och tillämpningar (a.a). Ett exempel på hur språket kan
användas som representationsform för ett geometriskt objekt i läroböcker är genom
namnet på objektet.
3.3.5 Symbol
Inom matematiken används även symboler för att synliggöra och uttrycka begrepp
(Häggblom, 2013). Symboler blir ett redskap att skriftligen visa tankar och förståelse.
För att kunna använda en symbol behöver eleverna förstå vad symbolen står för, hur den
ska läsas och hur den ska användas (a.a). Till skillnad från exempelvis bråk, som kan
representeras av täljare, bråkstreck och nämnare, representeras inte geometriska objekt
med symboler. Däremot kan geometriska objekt beskrivas med hjälp av symboler,
exempelvis symbolerna för olika vinklar.

3.4 Sammanfattning
Läroboken är det läromedel som i störst utsträckning används i
matematikundervisningen. Lärobokens innehåll är ofta det som eleverna får möta,
genom lärarens undervisning eller eget arbete. Därför bör läroboken granskas gentemot
vad som krävs för att få förståelse för ett område. Det är lärarens uppgift att
kvalitetsgranska läromedel.
För att eleverna ska ta till sig kunskap om det matematiska innehållet, i det här fallet
geometriska objekt, är det viktigt att de kritiska aspekterna synliggörs. Läraren behöver
identifiera vilka svårigheter som finns med geometriska objekt som eleverna behöver
förstå. Därmed är det viktigt att som lärare identifiera dessa kritiska aspekter innan
undervisningen påbörjas.
Användning av olika representationsformer i matematikundervisningen fördjupar
förståelsen för innehållet eftersom representationsformerna synliggör innehållet ur olika
perspektiv. Att kombinera flera olika representationsformer är gynnsamt för lärandet
eftersom de kompletterar varandra men det krävs att de används samtidigt så att deras
förhållande synliggörs.
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4 Metod
Metoddelen kommer att behandla hur vi sökt tidigare forskning och hur vi gjort vårt
urval av läroböcker. Böckerna kommer även kort att presenteras. Vidare redogör vi för
den struktur som har använts för att analysera läroböckerna. Slutligen följer de
överväganden av etiska aspekter som vi har vidtagit.

4.1 Urval/Datainsamling
Vetenskaplig litteratur har samlats in genom granskning av tidigare gjorda studiers
referenslistor. Vi har tittat på vilken forskning som använts till studier inom samma
område och tagit del av den. Referenserna har kvalitetssäkrats genom sökning på
SwePub, ERIC och Libris. Ytterligare forskning har även sökts via de nämnda
söktjänsterna.
I studien har endast läroböckerna använts. Därmed har allt övrigt material ur
läromedelsserierna uteslutits. Urvalet av läroböcker för studien gjordes av två olika skäl.
Den ena boken valde vi utifrån ett stratifierat urval. Det innebär att göra ett
slumpmässigt urval efter bestämda avsikter (Denscombe, 2009). Vi kontaktade tio
grundskolor via mejl och ställde frågan om vilken lärobok som används i deras
matematikundervisning. Detta för att se vilken lärobok som faktiskt används i
verksamheten så att studien ska bli relevant. Fördelen med ett stratifierat urval är att vi
kan nå ut till en för studien relevant målgrupp. Resultatet av de inkomna svaren ledde
till att Prima matematik 1B (Brorsson, 2014) valdes. Den andra läroboken vi valde var
Singma matematik 1A (Agardh, Rejler & Yeap, 2016). Den valde vi utifrån ett
subjektivt urval. Det innebär att avsiktligen välja urval av skälet att urvalet kommer
vara relevant för studien (Denscombe, 2009). Fördelen med ett subjektivt urval är att vi
kan göra ett urval som vi tror kommer att ge variation åt vår studie. Generellt för att
göra resultatet generaliserbart krävs att flera källor av samma typ används. Genom att i
denna studie avgränsa materialet till två böcker kan en djupare och mer detaljerad
analys göras (a.a). Ett ytterligare krav var att läroböckerna var baserade på aktuell
läroplan.
Prima matematik (Brorsson, 2014) är ett läromedel för årskurs 1-3. Läromedlet består
av två läroböcker för varje årskurs som är uppdelade i A-bok respektive B-bok.
Böckerna innehåller sammanlagt tio kapitel för varje årskurs och de fungerar som en
progression där A-boken används på höstterminen och B-boken på vårterminen. I Prima
matematik 1B förekommer geometriska objekt i kapitel 7. Prima matematik 1B sätter
kommunikationen i centrum och varierar uppgifter med skrivuppgifter, laborativa
uppgifter med konkret material och muntlig argumentation (Gleerups, 2017). Innehållet
i läroboken är även individanpassat för att möta olika eleverna.
Singma matematik (Agardh, Rejler & Yeap, 2016) är ett läromedel som i skrivande
stund finns för årskurs 1 och halva årskurs 2. Likt Prima matematik är läroböckerna i
Singma matematik uppdelade i A-bok och B-bok, en bok för vardera termin. Singma
matematik 1A innehåller 7 kapitel och geometriska objekt behandlas i kapitel 4. Singma
matematik bygger på forskning som kallas singaporemodellen eller singaporematte
(Admera Education, 2017). Stor vikt läggs vid en djupare förståelse av matematikens
grunder, matematiken ska göras lekfull för eleverna och användning av konkret material
är centralt. Singapore är ett av de länder som visar starkast resultat i TIMSS och med
bakgrund av det har läromedlet Singma matematik tagits fram. Utmärkande för
singaporemodellen är att eleverna tidig ska lära sig grunderna i matematik (a.a).
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För att böckerna skulle vara relevanta för studien valdes B-boken i Prima matematik
samt A-boken i Singma matematik eftersom det var i de böckerna som de geometriska
objekten behandlades.

4.2 Genomförande
Läromedelsanalysen genomfördes genom en innehållsanalys. Innehållsanalys innebär en
granskning av innehållet i olika sorters texter, däribland läroböcker (Denscombe, 2009).
Genom att använda sig av innehållsanalys kan en kvantifiering av textens innehåll
genomföras. Att använda innehållsanalys gör att det framgår vad som faktiskt meddelas
genom texten objektivt från vad författaren har för egentliga avsikter med texten.
Analysen visar vad texten faktiskt förmedlar. Det blir tydligt vad texten presenterar som
relevant och vilka prioriteringar texten gör av innehållet (a.a).
Läromedelsanalysen gjordes utifrån en förutbestämd struktur som bestod av ett antal
frågor. För att öka resultatets trovärdighet valde vi att inledningsvis titta på böckerna
individuellt för att hålla våra åsikter oberoende av varandra. Frågorna vi valde att ställa
böckerna mot var:
1. Vilka geometriska objekt behandlas i boken?
2. Vilka representationsformer används för geometriska objekt i läroboken?
3. Finns det fler representationsformer i samma uppgift?
4. Vilka variationsmönster synliggörs i läroboken?
5. Vilka begrepp används i läroboken för att beskriva geometriska objekt?
6. Vilka kritiska aspekter finns det i läroboken när det gäller geometriska objekt?
Frågorna gav oss svar på hur läroböckerna framställer geometriska objekt utifrån
representationsformer och variationsmönster. När båda böckerna var granskade
jämförde vi våra uppfattningar av böckerna med varandra.
För att utesluta egna tolkningar definierade vi representationsformerna före analysen,
med inspiration från Häggbloms (2013) definitioner (se 2.3). Representationsformen
verklighet innebär att det geometriska objektet framställs med koppling till elevens
verklighet. Det kan exempelvis vara genom att objektet är avbildat som ett föremål från
elevens vardag. Konkret modell innebär att objektet framställs som ett konkret material
att laborera med. Om det geometriska objektet är avbildat i form av en bild
representeras den som en bildmodell. Förekommer objektets namn så representeras det
med språk. Den femte representationsformen innebär att matematiken representeras med
symboler, vilket inte förekommer när det gäller att representera geometriska objekt.
Därför har representationsformen uteslutits. Nedan visas en tabell över triangelns
representationsformer.

Representationsform

Verklighet

Konkret modell

Triangel
Tabell 1: Bild av Malin Brenning och Malin Carlsson (2017).
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Bildmodell

Språk

Symbol

triangel

-

I studien har vi valt att slå ihop variationsmönsterna separation och kontrast. Detta då
separation ingår som en del i kontrast. När ett värde kontrasteras mot ett annat värde har
en separation gjorts (Lo, 2014). Därmed kommer separation här efter att benämnas som
kontrast.
Eftersom representationsformer kan användas för att skapa variation i innehållet
analyserades resultatet utifrån representationsformer och variationsmönster. De kritiska
aspekterna som synliggörs genom variationsmönster har även analyserats. Resultatet har
sedan jämförts mot innehållet i litteraturbakgrunden och teoriavsnittet.

4.3 Etiska aspekter
I studien behöver ingen speciell hänsyn tas till någon individ då studien inte utgår från
någon fysisk person. Däremot finns det vissa forskningsetiska principer vi måste
förhålla oss till (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att vi måste
informera alla som berörs av vår studie. Därför har vi kontaktat läroböckernas förlag
Gleerups och Natur & Kultur för att säkerställa att vi har tillåtelse att använda oss av
deras bilder och uppgifter i studien. Samtyckeskravet innebär att de berörda av studien
har rätt att neka till deltagande. Därmed är det också viktigt att vi tillfrågat förlagen för
att ge dem en möjlighet att neka användning av deras läroböcker. Med nyttjandekravet
innefattar att vi inte får använda läroböckernas innehåll i annat syfte än vi delgivits eller
föra det vidare till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Därmed får bilderna i den här
studien inte användas utan förlagens tillåtelse. Då studien utgår från tidigare forskning
är det viktigt att vi visar på detta och håller oss objektiva vid analysen (Denscombe,
2013).

12

5 Resultat och analys
Den här delen kommer att redogöra för studiens resultat och analys. Inledningsvis
presenteras hur läroböckerna är uppbyggda och därefter följer en beskrivning av
innehållet som behandlar de geometriska objekten. Detta för att ge en överblick av hur
böckerna ser ut. Sedan följer en redogörelse för hur representationsformer,
variationsmönster och kritiska aspekter förekommer i böckerna. Slutligen analyseras
resultatet mot tidigare forskning.

5.1 Prima matematik 1B
Prima matematik 1B består av kapitel 6-10 och varje kapitel är uppdelat i fem delar.
Delarna är Mattelabbet, Övningssidor, Diagnos, Repetition och Utmaning. Boken
avslutas med fem sidor Tänk till och sex sidor Träna mer. I Mattelabbet tränar eleverna
problemlösning och uppmuntras använda konkret material. Övningssidorna innehåller
ett antal uppgifter som tränar specifika mål och dessa mål testas sedan blandat i
diagnosen. Sedan följer sidor med repetition och utmaningar. Behöver eleven repetera
innehållet från övningssidorna görs uppgifterna i Repetition och behöver eleven
utmanas görs istället Utmaning. På detta vis kan undervisningen individanpassas.
Sidorna Tänk till och Träna mer används som extrauppgifter i anslutning till bokens
kapitel.
Boken tar upp de geometriska objekten kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Dessa
behandlas i kapitel 7 och 8. Det som eleverna ska lära sig i kapitel 7 är att rita och kunna
namnen på de geometriska objekten kvadrat, rektangel, cirkel och triangel samt att måla
halva delen av geometriska objekt i kapitel 8. Boken innehåller totalt 20 uppgifter med
geometriska objekt. Nedan visas en tabell över frekvensen av förekommande geometriska
objekt i förhållande till antal uppgifter.
Kvadrat Rektangel Cirkel Triangel
Antal

12/20

12/20

11/20

12/20

Tabell 2: Bild av Malin Brenning och Malin Carlsson (2017).

Det är tio uppgifter som framställer samtliga geometriska objekt och sex uppgifter som
inte framställer något. Det finns en uppgift som innehåller kvadrat, cirkel och triangel,
en uppgift som endast innehåller kvadrat, två uppgifter som endast innehåller rektangel
och en uppgift som endast innehåller triangel.
5.1.1 Representationer i Prima matematik 1B
I Prima matematik 1B återfinns samtliga representationsformer. Nedan visas en tabell
över frekvensen av förekommande representationsformer i förhållande till antal
uppgifter.
Verklighet Konkret modell
Antal

2/20

1/20

Bildmodell

Språk

10/20

10/20

Tabell 3: Bild av Malin Brenning och Malin Carlsson (2017).

Uppgifterna är verklighetsanknutna i Mattelabbet då eleverna uppmanas använda
tandpetare för att bilda olika figurer. Tandpetare är något som eleverna kan möta i
vardagen och inte ett material som är speciellt framtaget för undervisning. Uppgiften är
även det enda tillfället som läroboken uppmanar till konkret material (se figur 1). En
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ytterligare verklighetsanknytning återfinns som bilder i en uppgift i delen Utmaning.
Eleverna ska utifrån förpackningar, avbildade utifrån sådana som kan återfinnas i
vardagen, urskilja vilka geometriska objekt de är uppbyggda av (se figur 2).

Figur 1: Brorsson (2014) 1B s. 30

Figur 2: Brorsson (2014) 1B s. 47

Bildmodell förekommer i hälften av alla uppgifter. Representationsformen används ofta
som komplement till text (se figur 3).

Figur 3: Brorsson (2014) 1B s. 32

De geometriska objekten är representerade med språk, alltså med namnen kvadrat,
rektangel, cirkel och triangel i hälften av uppgifterna. Ett exempel är när eleverna ska
rita de geometriska objekten (se figur 4).

Figur 4: Brorsson (2014) 1B s. 33

Representationsformerna som i störst utsträckning integreras är språk och bildmodell.
Kombinationen förekommer i sex uppgifter. Verklighet kombineras med konkret
modell i en uppgift och med språk i en uppgift.
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5.1.2 Variationsmönster i Prima matematik 1B
I Prima matematik 1B återfinns två variationsmönster. Kontrast är det variationsmönster
som förekommer i störst utsträckning. Fusion förekommer i en uppgift. Generalisering
förekommer inte.
Kontrastering sker genom att kvadraten, rektangeln, cirkeln och triangeln separeras från
varandra och även helheten, som i det här fallet är geometriska objekt. Ett exempel på
sådan uppgift är när eleverna ska måla de geometriska objekten i rätt färg. Objekten är
målade i olika färger och ställs därför i kontrast till varandra (se figur 3).
Fusion innebär att flera aspekter varieras samtidigt. En uppgift där fusion förekommer
är då eleven ska identifiera olika geometriska objekt och ange antal som krävs för att
bygga en förpackning. Här sätts flera aspekter i förhållande till varandra när objektens
olika egenskaper sätts i relation till varandra (se figur 2).
5.1.3 Kritiska aspekter i Prima matematik 1B
Kritiska aspekter är som tidigare nämnt aspekter som behöver förstås för att eleverna
ska kunna ta till sig kunskap eller aspekter som gynnar förståelsen av ett innehåll. Sida,
hörn och vinkel förekommer inte för att beskriva de geometriska objekten. Det återfinns
inte heller andra matematiska begrepp för att beskriva dem.
De geometriska objekten förekommer till stor del i samma position och ändrar inte läge.
Rektangeln presenteras ståendes och liggandes och triangeln ställs vid ett tillfälle upp
och ner. Detta innebär att eleverna inte får möta de geometriska objekten ur olika
perspektiv i större utsträckning.
Boken använder sig av ett entydigt språk i den bemärkelsen att tydliga och korrekta
benämningar av begrepp används. Två avvikelser har dock identifierats. Inledningsvis
används begreppet figurer i Mattelabbet i kapitel 7 men fortsättningsvis används
geometriska objekt. Ordet geometriska och ordet objekt används tillsammans i alla
uppgifter utom en då ordet objekt står för sig själv.
5.1.4 Analys av representationer och variationsmönster i Prima matematik 1B
Prima matematik 1B använder olika representationsformer för att framställa de
geometriska objekten. Bildmodell och språk är de representationer som förekommer i
störst utsträckning och verklighet samt konkret modell används endast i ett fåtal
uppgifter. Representationsformerna integreras inte i någon större omfattning och
kompletterar därför inte varandra. Därmed får eleverna inte tillgång till olika
information, som Rau, Aleven & Rummel (2014) och Ainsworth (2006) menar att
integration av representationsformer möjliggör. Förhållandet mellan representationerna
bör synliggöras för att uppnå en djupare förståelse (a.a).
Innehållet i boken har liten verklighetsanknytning eftersom de geometriska objekten vid
få tillfällen kopplas till vardagen. Det innebär att eleverna inte får möjlighet att i större
utsträckning koppla de geometriska objekten till situationer i sin vardag (Häggblom,
2013). Att kunna förankra matematiken i vardagens sammanhang är ett av
matematikämnets syften och därmed behöver innehållet synliggöras i verkliga
situationer (Skolverket, 2017).
De geometriska objekten representeras i liten utsträckning av konkreta
modeller. Uppgifterna i boken uppmuntrar inte heller till att använda konkret material
för att representera dem. Det är till stor fördel att använda konkreta modeller för att
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konkretisera det abstrakta eftersom konkreta modeller fungerar som ett redskap att
uttrycka matematiken med (Häggblom, 2013).
Boken representerar de geometriska objekten med bild i stor uträckning. Bild är ett
hjälpmedel som ger eleverna en förståelse för det geometriska objektets egenskaper och
vad begreppet innebär. I uppgifterna kombineras ofta bild och språk tillsammans och
kompletterar varandra. Bilden gör att eleven kan visualisera texten och texten kan ge
bilden en förklaring. Denna kombination av bild och språk ger eleverna en djupare
förståelse för de geometriska objekten (Rau, Aleven & Rummel, 2014). Språk används
alltså i uppgifterna för att sätta ord på de olika geometriska objekten. Namnen nämns
ofta och eleverna får också träna på att sätta ord på sin kunskap inom området. Att
kunna sätta ord på sin kunskap gör att eleverna får ett verktyg att uttrycka och visa sin
kunskap med (Häggblom, 2013).
En analys av variationsmönster visar att uppgifter med kontrast och fusion förekommer
i boken. Innehållet i uppgifterna varierar inte i någon större utsträckning utan förhåller
sig väl till kapitlets mål som innebär att lära sig rita de geometriska objekten. Variation
används för att synliggöra lärandeobjektet på olika sätt och på så vis uppnå full
förståelse för det (Marton & Booth, 2000). Genom variation kan innehållet mötas ur
olika synvinklar och därmed kan dess olika aspekter upptäckas (Lo, 2014).
Kontrast förekommer i boken då de geometriska objekten visas tillsammans och ställs
mot varandra. I uppgifterna används och representeras alla geometriska objekten och
därmed synliggörs skillnaden dem emellan. Detta gör att de olika geometriska objekten
sätts i kontrast till varandra. Därmed synliggörs vad som gör de geometriska objekten
specifika och vad som skiljer dem åt (Lo, 2014).
Generalisering används för att belysa likheter inom samma geometriska objekt för att få
en djupare förståelse för det specifika objektet. Detta kan synliggöras genom att visa att
en triangel kan anta olika former men ändå fortfarande vara en triangel (Lo, 2014).
Generalisering förekommer inte i boken då de olika geometriska objekten används
tillsammans. Användning av generalisering skulle innebära att elevernas förståelse för
det specifika geometriska objektet skulle fördjupas.
När flera värden och aspekter varierar hos ett objekt samtidigt så skapas fusion (Lo,
2014). I boken handlar det om att identifiera olika geometriska objekt i förhållande till
varandra samtidigt som aspekter hos objekten varierar. Eleverna får därmed syn på
variationen av det enskilda objektet och mellan olika objekt. Att belysa likheter hos de
geometriska objekten är inte tillräckligt för att uppnå full förståelse. Även kunskaper om
dess skillnader är nödvändigt (Lo, 2014).
Begreppen sida, hörn och vinkel används inte i boken, vilket innebär att boken inte
lyfter en av de kritiska aspekterna som hör geometriska objekt till. Dessa är nödvändiga
för att få förståelse för de geometriska objekten (Löwing, 2011). Att utesluta begreppen
innebär att det saknas språkliga verktyg för att belysa likheter och skillnader mellan de
geometriska objekten (a.a). Därmed behöver undervisningen kompletteras med dessa
verktyg. Att boken använder ett entydigt språk gör att missförstånd undviks och att
förståelsen inte påverkas av olika typer av språkanvändning (Löwing, 2004). Ett
missförstånd kan dock uppstå på grund av förekomsten av olika benämningar av
geometriska objekt som samtliga syftar på samma begrepp. Eftersom boken
genomgående använder ett entydigt språk synliggörs det såväl i uppgifter med eller utan
variationsmönster. Kontrast eller fusion bidrar inte till att den kritiska aspekten
synliggörs tydligare.
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Möte med de geometriska objekten i en och samma position bidrar inte till att eleverna
får möta dem ur olika perspektiv. Att möta objekten i olika former och positioner,
exempelvis liggande eller stående, gör att förståelsen kan utvidgas (Resnick et al. 2016).
I boken förekommer de geometriska objekten i samma position förutom vid några fåtal
tillfällen. Det innebär att eleverna inte tränar på att identifiera objekten oavsett dess
placering.

5.2 Singma matematik 1A
Singma matematik 1A består av kapitel 1-7. Varje kapitel består av mellan fem och nio
lektioner som vardera behandlar olika delar inom ett område. Varje lektion är uppdelad i
fyra delar. Delarna är Vi utforskar, Vi lär, Vi övar och Aktivitet. Aktivitet förekommer
dock inte i samtliga lektioner. Varje kapitel avslutas med en Kunskapslogg som
återkopplar till kapitlets innehåll. Vi utforskar består av en startuppgift som eleverna
tillsammans med läraren diskuterar. Vi lär innehåller exempel på lösningar som
gemensamt diskuteras och reflekteras över. Vidare tränar eleverna i Vi övar på uppgifter
som är kopplade till lektionens innehåll och även det sker gemensamt. Uppgiften i
Aktivitet sker i par eller grupp och handlar om att färdighetsträna och samarbeta.
Boken tar upp de geometriska objekten kvadrat, rektangel, cirkel, triangel samt
månghörning. Månghörningar förekommer i sex uppgifter. De geometriska objekten
behandlas i kapitel 4 som heter Former och mönster. Kapitlets fokus är att namnge och
beskriva geometriska former, jämföra och sortera former, beskriva och fortsätta mönster
samt skapa mönster. Boken innehåller totalt 17 uppgifter om geometriska objekt. Nedan
visas en tabell över frekvensen av förekommande geometriska objekt, som är relevanta
för studien, i förhållande till antal uppgifter.
Kvadrat Rektangel Cirkel Triangel
Antal

15/17

14/17

11/17

15/17

Tabell 4: Bild av Malin Brenning och Malin Carlsson (2017).

Boken innehåller åtta uppgifter som framställer samtliga geometriska objekt och en
uppgift som inte framställer något. Det finns fyra uppgifter som innehåller kvadrat,
rektangel och triangel, en uppgift som innehåller kvadrat, rektangel och cirkel, en
uppgift som innehåller kvadrat, cirkel och triangel, en uppgift som innehåller kvadrat
och triangel och en uppgift som innehåller rektangel, cirkel och triangel.
5.2.1 Representationer i Singma matematik 1A
I Singma matematik 1A återfinns samtliga representationsformer. Nedan visas en tabell
över frekvensen av förekommande representationsformer i förhållande till antal
uppgifter.
Verklighet Konkret modell Bildmodell
Antal

2/17

3/17

14/17

Tabell 5: Bild av Malin Brenning och Malin Carlsson (2017).
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Språk
4/17

Verklighet representeras i boken då uppgifter använder sig av föremål som finns i
elevens vardag. Ett exempel på sådan uppgift är när geometriska objekt ska identifieras
och förklaras från föremål i klassrummet (se figur 5).

Figur 5: Agardh, Rejler & Yeap (2016) 1A s. 74

I boken representeras de geometriska objekten som konkret modell när eleverna
uppmuntras använda klossar och material som finns i klassrummet. Exempel på en
sådan uppgift är när geometriska objekt ska sorteras med klossar som är formade som
olika geometriska objekt (se figur 6).

Figur 6: Agardh, Rejler & Yeap (2016) 1A s. 83

Bildmodeller av de geometriska objekten förekommer i stor utsträckning i Singma
matematik 1A och återfinns i nästan alla uppgifter. Bildmodellerna är genomgående
helfärgade i en färg. Exempel på en uppgift då de geometriska objekten representeras av
en bildmodell är då de delats upp i olika rutor efter deras egenskaper (se figur 7).

Figur 7: Agardh, Rejler & Yeap (2016) 1A s.78

Språk är en representationsform som inte används i särskilt stor utsträckning. Då de
geometriska objekten representeras med språk görs det ofta i kombination med
bildmodell. Exempel på en uppgift där språket representerar de geometriska objekten är
då objekten synliggörs i olika former och positioner (se figur 8).

Figur 8: Agardh, Rejler & Yeap (2016) 1A s.72

Representationsformerna integreras i liten utsträckning. Kombinationen språk och
bildmodell förekommer i tre uppgifter. Verklighet, konkret modell och språk integreras
en gång och verklighet och bildmodell en gång.
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5.2.2 Variationsmönster i Singma matematik 1A
Kontrast synliggörs i flera uppgifter i Singma matematik 1A. Kontrastering innebär att
olika geometriska objekt ställs mot varandra för att de aspekter som skiljer dem åt ska
kunna urskiljas. Ett exempel på en uppgift där kontrast synliggörs är då de geometriska
objekten har delats upp efter de aspekter som skiljer dem åt (se figur 7).
Generalisering förekommer likt kontrast i flera uppgifter. Vid generalisering synliggörs
de geometriska objektens likheter. Ett exempel på en uppgift med generalisering är då
eleven ska identifiera olika trianglar bland flera olika geometriska objekt. Trots att det
är olika sorters trianglar måste eleven förstå att objekten fortfarande tillhör trianglar,
trots att vissa aspekter har varierats (se figur 9). Generalisering används alltså för att
kategorisera objekten och förstå vilka aspekter som gör objekten lika.

Figur 9: Agardh, Rejler & Yeap (2016) 1A s.73

Fusion förekommer ett fåtal gånger i boken. Genom fusion synliggörs olika aspekter
hos de olika geometriska objekten samtidigt. Detta sker i en uppgift där eleven ska
namnge och beskriva de geometriska objekten som är symboliserade av bilder (se figur
10).

Figur 10: Agardh, Rejler & Yeap (2016) 1A s.72

Ytterligare ett exempel på hur fusion synliggörs i läroboken är då olika geometriska
objekt visas samtidigt och flera aspekter varieras på samma gång. Eleven ska sortera
objekten och måste därmed kunna identifiera dem trots att flera aspekter varieras hos
alla objekt (se figur 11).

Figur 11: Agardh, Rejler & Yeap (2016) 1A s.78

5.2.3 Kritiska aspekter i Singma Matematik 1A
Begreppen sida och hörn används för att beskriva och jämföra de geometriska objekten.
De synliggörs genom att antal hörn och sidor av en kvadrat, en triangel och en
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månghörning visas och jämförs. Vidare används begreppen för att sortera objekt efter
egenskaper. Begreppet vinkel förekommer inte.
Rumsuppfattning behandlas i flera uppgifter i läroboken. Detta innebär att de
geometriska objekten vrids och ställs på sin höjd och sin bredd. Att använda sig av
rumsuppfattning gör att eleverna får förståelse för objektet trots att det ändrar läge.
Läroboken använder sig genomgående av ett entydigt språk i kapitlet och även inom
varje lektion. Boken presenterar de geometriska objekten som former och detta
fortsätter genom hela kapitlet. Samma ordval används och upprepas i uppgifterna i varje
lektion. Ord och begrepp som tidigt presenteras förändras inte efter att sidorna byggs på.
5.2.4 Analys av representationer och variationsmönster i Singma Matematik 1A
Samtliga representationsformer används för att representera geometriska objekt i
Singma matematik 1A. Bildmodell är den representationsform som används i stor
utsträckning medan övriga används i mycket liten utsträckning. Vid de tillfällen när
språk används så förekommer det integrerat med bildmodell, vilket innebär att
representationsformerna kompletterar varandra. Därmed kan verbal och visuell
information tolkas samtidigt och förstärka varandra, vilket enligt Rau, Aleven &
Rummel (2014) gynnar inlärningen. Verklighet och konkret modell används separat
från andra representationsformer. Eftersom eleverna till störst del får möta de
geometriska objekten representerade som bildmodeller får de inte möjlighet att koppla
ihop de olika representationsformerna med varandra, som är en förutsättning vid arbete
med ett lärandeobjekt i flera representationsformer (Ainsworth, 2006). Dock är inte
förbättrad inlärning synonymt med fler representationsformer. Ska de däremot användas
tillsammans bör de synliggöras i förhållande till varandra (a.a).
Verklighet är den representationsform som förekommer i minst utsträckning i boken.
Då verklighet förekommer är uppgiften kopplad till laborativa övningar där
verklighetsanknutna föremål ska användas. I övriga uppgifter i boken är de geometriska
objekten aldrig representerade av föremål som kan kopplas till elevens vardag. Att
koppla uppgifterna till verklighetsanknutna föremål gör att matematiken synliggörs i ett
sammanhang eleverna är bekanta med (Häggblom, 2013). Det gör att eleverna får en
koppling mellan matematiken och hur de kan använda sig av den i sin vardag. Då
vardagsbegreppet skiljer sig eleverna emellan skulle de gynnas av att möta
verklighetsanknutna uppgifter i större utsträckning i boken (Skolverket, 2017).
Konkret modell förekommer i en liten utsträckning bland bokens uppgifter. Konkret
modell används i de uppgifter som kallas för Aktivitet och återfinns inte i de övriga
delarna i lektionen. Konkret material möjliggör att matematiken kan gå från det
abstrakta till det konkreta och göra att eleverna förstår kopplingen däremellan
(Häggblom, 2013).
De geometriska objekten representeras till störst del av bildmodeller. Bildmodell
förekommer i alla uppgifter förutom när uppgiften syftar på konkret modell eller
verklighet. Bildmodell används framgångsrikt tillsammans med språk eftersom
representationerna kompletterar varandra (Rau, Aleven & Rummel, 2014). I boken
förekommer dock integrationen mellan bildmodell och språk endast i tre uppgifter.
Därmed kopplas namn och bildmodell av de geometriska objekten inte ihop i någon
större utsträckning.
Analysen av variationsmönster visar att kontrast, generalisering och fusion förekommer
i boken. Innehållet varieras i lika stor utsträckning genom kontrast och generalisering

20

men något mindre av fusion. Variationen innebär att eleverna får möta de geometriska
objekten i förhållande till varandra men även möta olika aspekter av samma objekt.
Dessutom möter de uppgifter där flera aspekter varierar samtidigt. Detta gör att eleverna
möter en varierad undervisning, vilket enligt Lo (2014) krävs för att få fullständig
förståelse för ett innehåll.
Kontrast förekommer i boken då de olika geometriska objekten ställs mot varandra.
Detta sker genom att de ställs mot varandra i form av bildmodeller, vilket gör att
eleverna får syn på hur de skiljer sig från varandra. Kontrasteringen sker även genom att
de olika geometriska objekten beskrivs med begreppen sida och hörn vilket gör att
objektens olika värden synliggörs. Genom att använda kontrastering och visa vad ett
objekt inte är får eleverna en djupare förståelse för det specifika geometriska objektet
(Lo, 2014).
Likheter mellan de olika geometriska objekten sker genom generalisering. Med hjälp av
bildmodeller visas likheter mellan olika geometriska objekt och de olika egenskaperna
inom samma objekt. Här visas att trots att flera aspekter hos ett geometriskt objekt har
varierats så är det fortfarande samma geometriska objekt. Här synliggörs alltså att ett
objekt kan anta olika former men fortfarande tillhöra samma geometriska objekt (Lo,
2014). Detta kan hjälpa eleverna att få en djupare förståelse för det geometriska objektet
och kunna identifiera det i olika former.
Variationsmönstret fusion gör att eleverna får se flera geometriska objekt där flera
aspekter varieras samtidigt. Detta ger en djupare förståelse för de enskilda geometriska
objekten då eleverna behöver kunna identifiera dem och urskilja dem från varandra trots
att flera aspekter varierar på samma gång. Fusion hjälper eleverna att både identifiera de
olika geometriska objektens egenskaper och deras koppling till helheten som
geometriskt objekt (Lo, 2014).
Begreppen sida och hörn används i boken för att beskriva de geometriska objektens
egenskaper. Därmed synliggörs två begrepp ur en av de kritiska aspekterna för inlärning
av geometriska objekt. Användning av begreppen sida och hörn gör att eleverna får
verktyg för att förstå vilka egenskaper som definierar de olika geometriska objekten och
vad som skiljer dem åt (Löwing, 2011). Den kritiska aspekten synliggörs genom
variationsmönstret kontrast som ställer de geometriska objekten mot varandra. Språket i
boken är entydigt i den avsikten att det inte förekommer olika begrepp för samma ord.
Det används ett tydligt matematiskt språk och begreppen återupprepas ofta. Genom
upprepningar lär sig eleverna att behärska språket, vilket enligt Lo (2014) är viktigt för
att inte det matematiska språket ska krocka med tidigare erfarenheter. Det entydiga
språket används genomgående i boken och därmed i samtliga uppgifter där olika
variationsmönster förekommer.
De geometriska objekten förekommer i olika positioner i nästan alla uppgifter. Det
innebär att objekten inte presenteras likadant utan ur olika perspektiv. På detta sätt får
eleverna möjlighet att identifiera objekten oavsett dess placering, vilket Löwing (2011)
menar är nödvändig kunskap. Att möta uppgifter där de geometriska objekten
synliggörs ur olika perspektiv leder till att eleverna får förståelse för att de behåller sina
egenskaper trots att placering eller position förändras. Detta sätt att arbeta med de
geometriska objekten är mer gynnsamt för inlärningen än om de skulle presenteras i
enbart en position (Resnick et al. 2016). Genom generalisering som lyfter fram likheter
inom ett geometriskt objekt kan den kritiska aspekten rumsuppfattning synliggöras.
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6 Diskussion
Nedan följer en diskussion kring resultatet och metoden. Därefter presenteras förslag till
fortsatt forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med studien är att belysa hur geometriska objekt, genom representationsformer
och variationsmönster, framställs i läroböcker för att analysera hur kritiska aspekter
synliggörs. Resultatet bidrar med en insikt om lärobokens kvalitet gentemot kursplanens
mål, vad boken behandlar och vad som behöver kompletteras.
Resultatet av läromedelsanalysen visar att båda böckerna använder olika
representationsformer och variationsmönster för att framställa de geometriska objekten.
Graden av variation skiljer sig dock åt mellan böckerna. Prima matematik 1B använder
samtliga representationsformer. De används främst i flera separata former, åtskilda från
varandra. För att nå en djupare förståelse behöver representationsformerna integreras
och synliggöras i förhållande till varandra (Rau, Aleven & Rummel, 2014; Ainsworth,
2006). Därmed skulle inlärningen gynnas om de geometriska objekten representerades
på flera sätt tillsammans i boken. Bildmodell och språk används mycket men boken
uppmuntrar i liten utsträckning till konkreta modeller. Denna representationsform skulle
med fördel kunna användas mer för att visualisera och konkretisera matematiken från
det abstrakta (Arcavi, 2003; Häggblom, 2013). Konkreta modeller skulle i boken kunna
förekomma som bilder på konkreta verktyg eller som uppmuntran att använda dessa
verktyg i undervisningen. En representationsform som till stor del saknas är verklighet
eftersom bokens innehåll vid få tillfällen kopplas till elevernas vardag. Bildmodellerna
av de geometriska objekten skulle även kunna avbildas som verklighetsanknutna
föremål. Det är relevant att alla representationsformerna återfinns i boken eftersom
läroboken har en central roll i matematikundervisningen och dess innehåll ofta styr
vilket lärande som sker i klassrummet (Johansson, 2006; Skolverket, 2015; Lepik,
2015).
Analysen visar även att variationsmönsterna kontrast och fusion förekommer i boken.
Den kritiska aspekten sida, hörn och vinkel används inte för att beskriva de geometriska
objekten och rumsuppfattning återfinns i liten utsträckning. Däremot används
genomgående ett entydigt språkbruk med tydliga och korrekta begrepp. De kritiska
aspekterna synliggörs inte genom variationsmönster. Boken saknar därmed en, och till
stor del två, av tre kritiska aspekter som med fördel bör användas tillsammans med
lärandeobjektet. Den kritiska aspekten rumsuppfattning skulle kunna synliggöras genom
generalisering, då objektet framställs i olika positioner för att synliggöra att det är
samma objekt trots ändrat läge (Lo, 2014). Den rumsliga förståelsen främjas genom
arbete med de geometriska objekten i olika positioner och sambandet skulle därmed
synliggöras (Löwing, 2001; Resnick et al. 2016).
Singma matematik 1A använder likt Prima matematik 1B samtliga
representationsformer. Bildmodeller används i de flesta uppgifter medan de övriga
används i mycket liten utsträckning. När de geometriska objekten representeras av språk
görs det integrerat med bildmodell och när konkret modell och verklighet förekommer
görs det separat från andra representationsformer. Som tidigare nämnt bör
representationsformerna användas integrerat för att uppnå en fördjupad förståelse, vilket
boken med fördel skulle kunna göra. Språk, konkreta modeller och verklighet är de
representationsformer som behöver kompletteras i undervisningen.
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Boken använder samtliga variationsmönster. Den kritiska aspekten sida, hörn och vinkel
synliggörs genom kontrast då olika geometriska objekts egenskaper ställs mot varandra
för att belysa skillnader. När de geometriska objekten framställs ur olika lägen och
positioner sker generalisering och därmed synliggörs den kritiska aspekten
rumsuppfattning. Boken innehåller ett entydigt språkbruk som syns i alla uppgifter
oberoende av variationsmönster. För att benämna de geometriska objekten använder
boken ordet former, vilket inte överensstämmer med läroplanens definition. I det
centrala innehållet i kursplanen för matematik ska området geometri behandla
“Grundläggande geometriska objekt [...]” (Skolverket, 2016). Ordvalet i läroboken kan
skapa förvirring eftersom de använder en annan benämning. Språkbruket och
introduktionen av begrepp bör vara entydigt för att skapa ett matematiskt språk i
undervisningen (Löwing, 2004).
Genom läromedelsanalysen har det blivit tydligt att innehållet i läroböcker kan skilja sig
åt vad gäller framställningen av geometriska objekt. Skillnaden kan ha betydelse för
vilka begrepp och vilken variation av innehållet eleverna får möta samt om kritiska
aspekter synliggörs. Eftersom skillnaderna blir av betydande roll är det viktigt att
granska de läroböcker som används i undervisningen.

6.2 Metoddiskussion
Studiens syfte var att analysera hur läroböcker framställer de geometriska objekten.
Därför valdes innehållsanalys som metod för att granska innehållet. Genom en
innehållsanalys synliggörs vad som framställs i läroboken oberoende av författarens
avsikter. Valet av läroböcker gjordes tidigt i studien och första urvalet gjordes genom
att verksamma lärare på lågstadiet kontaktades angående vilken lärobok som användes i
deras undervisning. På det viset blev studien mer relevant då läroböcker som används i
verksamheten analyserades. Svarsfrekvensen var dock låg och skulle kunna ökas om
fler lärare kontaktades på fler sätt, exempelvis via telefon eller fysiska besök. Det andra
urvalet baserades på vad som skulle kunna vara intressant för studien. Valet gav
variation åt studien då böckerna var uppbyggda på olika sätt. Eftersom endast två
läroböcker har analyserats kan resultatet inte ses som generellt för läroböcker i
verksamheten. För att studien skulle vara generaliserbar hade fler böcker behövts
analyseras.
Böckerna analyserades individuellt efter en förutbestämd struktur, vilket gjorde att det
blev tydligt vad som skulle analyseras. Att böckerna analyserades individuellt gjorde att
uppfattningarna inte påverkades av den andres och kunde kompletteras. Däremot
uppkom ett problem huruvida uppgifterna tolkades gentemot frågorna i strukturen. Det
innebar att en gemensam definition av hur representationsformerna och
variationsmönsterna syntes i läroböckerna behövde göras. Sedan genomfördes analysen
gemensamt. Definitionerna gjorde att det blev tydligare vad som faktiskt skulle
analyseras.
Forskning om geometriska objekt och dess koppling till representationsformer,
variationsmönster och kritiska aspekter var svårt att hitta. Därför har tidigare studiers
referenslistor använts till stor del för att söka litteratur. De studier som valts är studier
som gjort läromedelsanalyser eller forskat om geometriska objekt eller någon av de
ovan nämnda kopplingarna.
Variationsteorin valdes eftersom många av de studier som gjort läromedelsanalys
använt sig av just variationsteorin. Därför kändes teorin lämplig att använda. Tidigare
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studier har påvisat att läromedelsanalys med variationsteorin har en viss överförbarhet
till övriga matematiska områden, vilket ytterligare får teorin att kännas lämplig.

6.3 Förslag till fortsatt forskning
I studien har endast det synliga i läroböckernas uppgifter analyserats. Under arbetets
gång har flera synvinklar om hur uppgifter kan studeras identifierats. Därför vore det
intressant att i en fortsatt studie byta perspektiv och analysera läroböcker från en annan
synvinkel. Exempel på synvinkel kan vara att analysera vad som krävs av eleverna för
att lösa uppgifterna och vilka representationsformer de får träna på genom att lösa dem.
Ett annat förslag är att analysera läroböckerna tillsammans med respektive
lärarhandledning och övriga delar av dess läromedelsserie för att få en djupare insikt av
läromedlets helhet.
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