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Abstract  

The purpose of this study is to examine what role the teachers give to the textbooks 

in their geometry-teaching in third grade. A triangulation has been made between 

two methods to fulfill the purpose of the study. One method is content analysis and 

the second one is semi-structured interview. The results shows that the textbooks are 

given a huge role from the teachers in the geometry-teaching in third grade. The re-

sults also shows that the resources the teachers use in their geometry-teaching is as-

signments in the pupils’ textbooks, illustrations, explanations, and that the teachers 

use the teachers’ manual as an inspiration or as support in their geometry teaching. 

The result of this study supports previous research within the use of textbooks and 

previous research on geometry-teaching.   
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Sammanfattning   

Syftet med studien är att undersöka vilken roll lärarna ger till läromedlet i matematik 

i deras geometriundervisning i årskurs tre. För att svara på studiens syfte, har en tri-

angulering av två metoder genomförts. Den ena metoden är innehållsanalys och den 

andra är semistrukturerad intervju. Resultaten visar att lärarna ger sitt matemaikläro-

medel en central roll i geometriundervisningen i årskurs tre. Resultaten visar också 

att de resurser lärarna använder sig av i sin geometriundervisning är uppgifter i ele-

vernas arbetsböcker, illustrationer, begreppsförklaringar och att lärarna använder sig 

av lärarhandledningen som inspiration eller stöd i sin undervisning i geometri. Stu-

diens resultat stödjer tidigare forskning inom användandet av matematikläromedel 

och även tidigare forskning inom geometriundervisning.  

 

Nyckelord:  

Geometriundervisning, triangulering, innehållsanalys, intervju, illustrationer, be-

greppsförklaringar, lärarhandledning, matematikläromedel.  
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1 INTRODUKTION    

1.1 Inledning  

Flera studier visar att inom matematiken är läromedlet den största faktorn som påverkar under-

visningen (Hadar, 2017; Lepik, Grevholm, & Viholainen, 2015; van den Ham & Heinze, 

2018). Dessutom visar dessa studier att läromedlet är en viktig resurs för matematikundervis-

ningen. Hunte (2018) beskriver att läromedlet har en avgörande roll för lärarna när de planerar 

och genomför sin undervisning, därmed påverkar också läromedlen vad eleverna kommer att 

lära sig, när de kommer att lära sig om olika områden, och hur väl eller i vilken utsträckning 

de kommer att lära sig gällande olika ämnesinnehåll. Med begreppet läromedel menar jag i 

denna studie lärarhandledning, elevböcker, läxböcker samt digitala resurser som är utgivna 

tillsammans med läromedlet.  

Läromedelsförfattarna tolkar och transformerar kursplanens innehåll till lärandeövningar i 

läromedlen (van den Ham & Heinze, 2018). Det finns ingen granskning av läromedel i Sve-

rige, vilket innebär att det är många andra faktorer som påverkar om och när ett läromedel 

produceras (Johansson, 2006). Johansson menar att läromedelsförfattarna rimligen har för av-

sikt att skapa läromedel som utgår från kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav, 

men att dessa aspekter kan påverka innehållets kvalité i läromedlen. När lärarna använder 

läromedel i sin undervisning har de därmed ett ansvar att bedöma om läromedlets innehåll är 

användbart i förhållande till läroplanen, eftersom de bedriver undervisningen i skolan. Om 

läromedlets innehåll inte är heltäckande gentemot rådande läroplan, är det också lärarens upp-

gift att uppmärksamma det och utforma sin undervisning så eleverna får med sig de kunskaper 

inom ämnet som läroplanen fastslår att de har rätt till (Johansson, 2006).  

I vilken grad lärarna använder sitt läromedel i undervisningen är individuellt för varje lärare. 

Dock influeras lärarna kring undervisningsstoff samt hur de ska planera och genomföra sin 

matematikundervisning genom läromedlen (Lepik, m.fl., 2015). Hadar (2017) påpekar att in-

nehållet i läromedlen kan begränsa vad eleverna lär sig inom matematik då läromedlen ofta 

avgör vad eleverna ska lära sig, hur undervisningen ska ske och vilken kognitiv nivå eleverna 

ska lära sig på. Eleverna i en klass har olika förutsättningar och ofta används samma läromedel 

till hela klassen. Att utgå från läromedel och låta undervisningen präglas av enskilt arbete i 
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arbetsböcker kan ha inverkan på elevernas likvärdighet i utbildningen (Hadar, 2017), och där-

med också på skolans ansvar att uppväga skillnader mellan elevernas olika behov och förut-

sättningar. Att lärare är medvetna om detta och kan arbeta för att väga upp dessa skillnader är 

därmed fundamentalt.  

Variationen av matematikläromedel är stor. Om olika lärare undervisar utifrån samma läro-

medel finns inga garantier för att deras respektive elever kommer nå samma resultat skriver 

Lepik m.fl. (2015). De menar att det i huvudsak är lärarens uppgift att omvandla resurserna i 

läromedlen så att de blir tillämpbara för dennes elever, så att de kan ta till sig av materialet i 

läromedlen.  

I rådande kursplan för matematik kan vi se att eleverna ska få möta kunskapsområdet Geome-

tri (Skolverket, 2018, s. 56). Heiberg Solem, Alseth, och Nordberg (2011) beskriver att geo-

metriska objekt i böcker är abstrakta illustrationer, i och med det finns en komplexitet i för-

ståelsen mellan abstrakta och konkreta objekt. Därmed ställs krav på att lärare som undervisar 

i geometri kan avgöra vilka resurser läromedlen tillhandahåller inom geometri, för att sedan 

veta vilka behov av kompletteringar som är nödvändiga utöver läromedlens innehåll i deras 

undervisning. Som lärare är det viktigt att kunna välja innehåll från läromedlen och komplet-

terande undervisningsmaterial för sin specifika elevgrupp. En viktig aspekt är att som lärare 

kunna motivera sina urval gällande innehåll i läromedel och annat material till sin undervis-

ning eftersom det är lärarens ansvar att eleverna når målen (Johansson, 2006).  

Brown (2009) beskriver att lärares undervisning måste designas av läraren själv genom att 

välja material, tolka det valda materialet, koppla ihop materialet med läroplanen och till sist 

anpassa materialet för sina elever. Material till undervisningen kan vara läromedel och det är 

viktigt att göra urval från läromedlen för just de elever som undervisningen designas för.  

Befintlig litteratur som undersökt hur matematikläromedel faktiskt används i klassrumssitu-

ationer är begränsad (Milligan, Tikly, Williams, & Vianney, 2016). Som tidigare nämnts visar 

många studier att läromedel i matematik har en betydande roll för matematikundervisningen, 

och jag är därför frågande om fallet är så även när lärare undervisar i geometri. Detta för att 

komplexiteten mellan konkreta och abstrakta geometriska objekt i läromedel har betonats. 

Därmed betraktar jag det som intressant att undersöka hur lärare arbetar med läromedlen i sin 

geometriundervisning.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka resurser som finns i läromedel inom geometri-

undervisning för att ta reda på vilken roll lärare ger sitt matematikläromedel när de undervisar 

i geometri.   

Studien är avgränsad till årskurs tre.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

- Vilka resurser finns i läromedlen inom geometriundervisningen? 

- Vilka resurser ser lärare i läromedlen för deras geometriundervisning?   

- Vilken roll ger lärarna läromedlet i geometriundervisningen?  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG  

Denna del redogör för tidigare forskning inom användningen av läromedel och hur läromedel 

används av lärare i deras matematikundervisning, hur läromedel förhåller sig till läroplanen, 

och till sist beskrivs tidigare forskning inom geometriundervisning och geometri i läromedel.  

2.1 Användningen av läromedel  

Som tidigare nämnts påverkar läromedel hur lärare undervisar i matematik, och det finns skill-

nader mellan olika lärares undervisning. Van den Ham och Heinze (2018) skriver att det är 

mycket vanligt att läromedel inom matematiken används frekvent när lärare har genomgångar 

med sina elever och när eleverna arbetar självständigt i sina läromedelsböcker. Att matema-

tikläromedlet även påverkar hur lärare planerar och genomför sin undervisning är något som 

flera studier visar (Glasnovic Gracin, 2018; Lepik, m.fl., 2015; Reys, Reys, & Chávez, 2004).   

Son och Kim (2015) har genomfört en studie som indikerar att även om lärare utgår från 

samma läromedel när de planerar och genomför sin matematikundervisning, så undervisar 

olika lärare på olika sätt. Detta är något som också framkommer i studien som Lepik m.fl. 

(2015) genomfört. Dock indikerar deras studie även att det framträder mönster mellan olika 

lärares tillvägagångssätt när de undervisar med samma läromedel. Son och Kim (2015) menar 

att detta kan påverka elevernas prestationer inom matematik. Fortsättningsvis påpekar de vik-

ten av att lärare ska kunna se vilka resurser deras elever behöver, för att kunna hjälpa dem att 

ta till sig av undervisningen. De menar att lärare medvetet eller omedvetet kan modifiera läro-

medlets uppgifter eller aktiviteter, vilket kan ändra de lärandemöjligheter som ursprungligen 

var tänkt med läromedlet. Son och Kim (2015) skriver att om de undervisande lärarna förstår 

den underliggande filosofin bakom läromedlen, kan en negativ utveckling där lärarna använ-

der läromedlet mekaniskt eller till och med felaktigt förebyggas, och istället kan läromedlens 

fulla potential utnyttjas.  

Det är lärarens uppdrag att styra användningen av läromedel i klassrummet, både gällande 

lärares planering och genomförande av undervisningen samt elevernas arbete i elevarbets-

böckerna (Lepik m.fl., 2015). Fortsättningsvis understryker Lepik m.fl. att matematiklärome-

del kan påverka lärares pedagogik genom att de transporterar pedagogiska budskap och olika 

strategier gällande undervisning. Läromedlens innehåll påverkar även de matematiska områ-

dena och hur lärarna ger instruktioner under lektioner. Lepik m.fl. menar att eftersom lärarna 
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har en stor inverkan på hur läromedlet används i matematikundervisningen, kan samma läro-

medel användas på olika sätt av olika lärare. Ett perspektiv de förhåller sig till i deras studie 

är att läraren fungerar som en medlare mellan läromedlet och eleverna.  

Reys m.fl. (2004) har undersökt innehållet i läromedel och vad som säkerställer att lärare ger 

sina elever undervisning av hög kvalité utifrån läromedlen. De betonar att läromedelsförfat-

tarna inte nödvändigtvis utgår från kursplanen när de konstruerar ett läromedel. Ytterligare 

påpekar de att läromedel används i stor utsträckning, och att matematikläromedel har en direkt 

inverkan på vad skolor lär ut och vad elever lär sig. Vidare menar Reys m.fl. att läromedlen 

föreslår i vilken ordning läraren ska undervisa på olika svårighetsnivåer, och ordningen på 

matematikens områden. Därmed finns det som de beskriver, ett antal viktiga frågor man som 

lärare bör ställa sig när det gäller att bedöma kvalitén i ett läromedel. De menar även att 

läromedel ska ses som en resurs för lärarna: ”Textbooks serve as a set of lesson plans for the 

teacher, complete with sample-problems, diagrams, worked-out examples and homework as-

signments” (Reys m.fl., 2004, s. 63).  

Frågor om matematikläromedlens effekt av elevers inlärning har undersökts av van den Ham 

och Heinze (2018). De har undersökt hur olika läromedel kan påverka elevernas prestationer 

i förhållande till samma läroplan. Deras studie visar att olika läromedel visar väsentliga skill-

nader i elevernas matematiska prestationer, därmed har valet av läromedel stor relevans för 

undervisningen. De påpekar också att både elevers prestationer, samt om och hur matematiskt 

innehåll lärs ut och presenteras påverkas av matematikläromedlet.  

Att matematikläromedlet är något som spelar en aktiv roll för matematikundervisningen och 

inlärningen av matematik påpekar Hadar (2017). Hon skriver att läromedel kan influera vad 

eleverna lär sig, hur de lär sig och på vilken kognitiv nivå elever lär sig på. Hon menar att 

läromedel kan vara en källa till olikvärdighet i utbildningen. Det belyses också i Hadars studie 

att läromedlet kan ses som en möjlighet att förse lärare och elever med möjligheter att lära sig 

matematik. I hennes studie undersöks hur läromedel fungerar i undervisningen, och om upp-

gifter i matematikläromedel innehåller olika uppgifter med olika nivåer av förståelse. Hadar 

påpekar också att läromedel som tillhandahåller en högre nivå av förståelse kommer att sti-

mulera eleverna till att nå högre prestationer.   
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Glasnovic Gracin (2018) har undersökt vilka fyra dimensioner som ett läromedel innehåller, 

med syfte att undersöka om en femte kan vara betydelsefull för matematikläromedlens ram-

verk. De fyra dimensionerna hon beskriver som redan existerande är innehåll i läromedlen, 

kognitiva krav som läromedlet innehåller, sättet frågeställningar framförs på, och att kunna 

sätta läromedlets uppgifter i kontext. Den femte dimensionen som hon undersöker är mate-

matiska aktiviteter. Hon menar att läromedel kan ha potential att utmana och engagera ele-

verna. De måste veta om de ska representera, beräkna, tolka, eller argumentera för sina lös-

ningar till de matematiska problem som de förväntas lösa i läromedlet skriver Glasnovic Gra-

cin (2018). Därmed är frågan om matematiska aktiviteter i läromedel relevant för hennes stu-

die menar hon, då eleverna måste veta vad de förväntas göra när de löser läromedlets uppgif-

ter. Fokus i hennes studie är att ta reda på vilka slags uppgifter olika läromedel påbjuder i de 

valda läromedlen. Något som också påpekas, och kan skilja sig från hur läget ser ut här i 

Sverige, är att denna studie är genomförd i ett land där varje läromedel måste godkännas av 

skolministern för att få användas i skolan.  

2.2 Läromedel och läroplanen   

Johansson (2006) skriver i sin avhandling om matematikundervisningen med läromedel uti-

från ett klassrums- och läroplansperspektiv i Sverige. Avhandlingen är skriven under den tid 

då föregående läroplan (Lpo94) var aktuell, vilket medför att de delar där hon skriver om 

läroplanen inte är kopplade till rådande läroplan. Hon tar ändå upp många viktiga aspekter 

som att läromedel i matematik kan ses som den potentiella förverkligade läroplanen, och att 

matematikläromedel ofta är uppbyggda efter de ämnen eleverna ska möta under specifika år i 

skolan.  

Johansson (2006) påpekar också att produktionen av läromedel är industriell. Hon skriver att 

det är viktigt att ha i åtanke att det är både pedagogiska och ekonomiska aspekter som har 

inverkan när ett läromedel produceras. Ytterligare betonas att i Sverige finns det ingen statlig 

granskning av läromedel längre. Ett läromedel kan skrivas, produceras och användas i skolor 

runt om i landet utan att dess innehåll är säkerställt som adekvat tillsammans med det som 

beskrivs i läroplanen att eleverna ska möta i skolan.  

Reys m.fl. (2004) skriver att det inte skall tas för givet att läromedelsförfattarna skriver och 

konstruerar sina läromedel utifrån den rådande läroplanen. Därmed är det viktigt att lärare har 

kunskaper om både innehållet i rådande läroplan, och kan reflektera över det innehåll som 
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finns i läromedel för att kunna ge sina elever den undervisning de har rätt till. Johansson 

(2006) skriver att det ofta är läraren, eller en grupp av lärare som bestämmer vilket matema-

tikläromedel som ska användas. Detta kan även bestämmas på rektorsnivå eller på kommun-

nivå. Men hur läromedlet används i undervisningen och hur eleverna ska arbeta med läromed-

let, är läraren som bestämmer menar Johansson (2006). Fortsättningsvis skriver hon att detta 

är faktorer som har stor väsentlig inverkan på det matematiska innehållet på matematiklekt-

ionerna. Hon menar därmed att lärarna har ett stort ansvar att använda det aktuella läromedlet 

på så sätt att eleverna får den undervisning de har rätt till enligt rådande kursplan.  

2.3 Geometri i läromedel   

Löwing (2011) skriver att geometri är ett av matematikens huvudområden där rummets natur 

och form, storlek samt andra egenskaper hos figurer behandlas. I sin bok Grundläggande geo-

metri skriver hon om hur eleverna kan undervisas i geometri, men en viktig del som utelämnas 

är läromedlets inverkan på undervisningen. Löwing skriver att skolans undervisning bör in-

riktas på att ge eleverna möjligheter till att lära sig grundläggande geometriska begrepp och 

egenskaper hos geometriska objekt.  

Heiberg Solem m.fl. (2011) betonar komplexiteten i att många geometriska objekt, särskilt 

under låg- och mellanstadiet, endast existerar som abstrakta figurer, det vill säga i tvådimens-

ionell form. De skriver att detta kan skapa problem, i synnerhet hos de yngre eleverna. Löwing 

(2011) skriver att ett didaktiskt sätt att skapa större förståelse hos barn är att konkretisera 

undervisningen. Med konkretisera menar hon att läraren kan skapa förståelse hos elever ge-

nom erfarenheter, material och metaforer, och på så sätt kan eleverna stöttas av sin lärare att 

förstå abstrakta föremål. Vidare nämner Löwing en aspekt som är viktig för lärare att vara 

medvetna om när det gäller geometriundervisningen. Denna aspekt är att lärare bör vara nog-

granna med att använda korrekta termer för att både de och deras elever ska kunna begripa 

och kommunicera de aktuella begreppen som ingår i geometriundervisningen. Vidare beskri-

ver hon även att skillnader mellan olika begrepp är viktiga att hålla reda på som lärare i geo-

metri.  

Glasnovic Gracin (2018) har genomfört en studie där syftet var att forska i vilka slags uppgif-

ter olika läromedel påbjuder. Under rubriken geometri var läromedlens uppgifter enligt hennes 

studie mest fokuserade kring reproduktion, enkla kopplingar, slutna svar och matematiska 
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krav. Hennes studie visar också att geometriinnehållet i läromedlen hade ett underskott på 

argumenterande svar, öppna svarsalternativ samt reflekterande och tänkande krav.  

En studie som fokuserar på läromedel och geometri har Yang och Wang (2016) genomfört. 

De har undersökt det geometriska innehållet i läromedel i fem olika länder som har presterat 

högt i två internationella mätningar, TIMSS och PISA. Fokus i deras studie är att undersöka 

skillnader i hur läromedlen i de olika länderna är designade, om det finns olika problemtyper, 

vilka slags frågor som ställs och hur frågorna ställs till eleverna i läromedlen. Deras studie 

visar att det finns betydande skillnader mellan de olika ländernas läromedel utifrån dessa 

aspekter. En aspekt som inte nämns i deras studie är lärarens påverkan i undervisningen i 

skolan, studien fokuseras endast på läromedlets roll. Yang och Wang (2016) menar att deras 

resultat i studien stödjer att designen i matematikläromedel kan påverka elevernas prestat-

ioner.   
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3 TEORI 

För att undersöka det geometriska innehållet i läromedlen kommer det teoretiska ramverket 

van Hieles teori att användas. Denna teori beskrivs under 3.1. För att undersöka lärarnas val i 

deras geometriundervisning kommer det teoretiska ramverket pedagogical content knowledge 

(Shulman, 1986, 1987) att användas. Detta beskrivs under 3.2.  

3.1 van Hieles teori  

Van Hieles har byggt upp en modell med fem nivåer för hur elever kan tillägna sig geometri 

(Hedrén, 1992). Hedrén fortsätter beskriva att turordningen på modellens nivåer går från ett 

till fem. Eleverna måste börja på, och behärska nivå ett, för att sedan kunna gå vidare till nivå 

två, ända upp till nivå fem. Hedrén beskriver att det finns forskning som stödjer att varje elev 

måste passera dessa nivåer i tur och ordning, och att läraren måste anpassa sin undervisning 

på den nivå där eleverna befinner sig. Dock visar nyare forskning av Guitérrez och Jaime 

(1998) att beroende på vilka förmågor som en elev behärskar inom de olika nivåerna i van 

Hieles teori, kan elever pendla mellan dessa nivåer. De menar att en elev har olika förmågor 

att förvärva sig inom geometri på de olika van Hiele-nivåerna. De beskriver att en elev kan ha 

förvärvat vissa förmågor inom en nivå och därmed kan gå vidare till nästa, medan vissa för-

mågor på nivån under inte ännu är förvärvade och därmed ligger kvar på underliggande nivå. 

Van Hieles nivåer beskrivs i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1  

Van Hieles nivåer för elevers tänkande i geometri (Hedrén, 1992 s. 28)  

Nivå  Definition av nivå:    

Nivå 1 

  

Nivå 2  

 

Nivå 3  

 

Nivå 4  

 

Nivå 5  

Igenkänning (visualisering). Eleven lär sig vissa termer och känner igen 

en geometrisk figur som en helhet. 

Analys. Eleven kan analysera egenskaper hos en geometrisk figur. 

 

Abstraktion. Eleven kan ordna figurer och förstår de inbördes samban-

den mellan figurer och inser vikten av korrekta definitioner. 

Deduktion. Eleven förstår betydelsen av deduktion och den roll axiom, 

satser och bevis spelar i geometrin. 

Stringens. Eleven förstår vikten av precision vid arbete med geometrins 

grunder och kan utveckla en teori utan användning av konkreta föremål. 

 

Löwing (2011) påpekar att geometriska uppgifter som klassificeras som nivå fyra och fem i 

van Hieles tabell har passerat de formella krav som ställs i dagens grundskola. Därmed kan 

det ifrågasättas huruvida uppgifter på dessa nivåer förekommer i läromedel för årskurs tre. 

Löwing fortsätter beskriva att enligt van Hiele måste språket i undervisningen anpassas så att 

eleverna förstår, och undervisningen måste anpassas till elevernas aktuella förmågor att till-

godogöra sig ett innehåll. Språket och korrekta begrepp ska hjälpa eleverna att se helheter och 

strukturer. Fortsättningsvis beskrivs att van Hiele förklarar strukturer som att när en individ 

behärskar en nivå, har denne också förståelse för hur man kan bygga vidare på den, och där-

med komma upp till nästa nivå. Löwing (2011) skriver att under de första åren i skolan är det 

viktigt att lärarna hjälper eleverna att bygga upp preliminära strukturer som är påbyggnadsbara 

under senare skolår. Genom att utnyttja strukturlikhet kan lärarna också utveckla elevernas 

förmåga att knyta samman olika delar av matematiken skriver hon.  

3.2 Pedagogical content knowledge   

Ett begrepp Shulman (1986) myntade under senare delen av 1980-talet var pedagogical con-

tent knowledge (PCK). Shulman förklarar begreppet som kunskapen om hur ett ämnes speci-

fika innehåll kan sammansättas med pedagogisk kunskap av läraren, för att göra ett ämnes 

kunskaper och innehåll begripligt för eleverna. Hur lärare representerar och formulerar ämnet 
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genom illustrationer, exempel, förklaringar, demonstrationer och motsvarigheter beskrivs som 

viktiga aspekter för att eleverna ska förstå och lära sig. Samtidigt menar Shulman också att 

lärare måste ha en förståelse för vad som gör ett ämne lätt eller svårt att lära sig. Begrepp och 

olika förutfattade meningar om ett visst ämne som eleverna kan ha med sig i sin erfarenhets-

bank, kan ibland vara missuppfattningar. Shulman förklarar att läraren måste ha kunskap om 

hur man kan organisera om detta så att eleverna får rätt uppfattning.  

Något senare beskrev Shulman (1987) att PCK identifierar kärnan i kunskapen om att under-

visa. Han beskriver ytterligare PCK med att begreppet representerar sammansättningen av ett 

ämnes kunskapsmässiga innehåll och lärares pedagogiska kunskaper till en förståelse för hur 

ett specifikt ämne, problem eller frågor kan organiseras, representeras och anpassas till ele-

vernas intressen och förmågor samt hur instruktioner representeras.  

Hur de intervjuade lärarna sammansätter ämneskunskaper i geometri med sina pedagogiska 

kunskaper för att undervisa sina elever i geometri med deras läromedel, kommer att analyseras 

med PCK-teorin. Aspekter som beskrivits ovan kommer att tas i beaktande i analysen.   
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4 METOD 

4.1 Studiens metod  

Då studien syftar till att undersöka vilka resurser som finns i läromedel och vilken roll lärare 

ger sitt läromedel i geometriundervisningen, ska studiens metod syfta till att undersöka inne-

håll i läromedel och lärarnas perspektiv. Därmed valdes observation som metod bort då den 

metoden ger data i form av vad jag som observatör uppfattar under observationstillfället (Kihl-

ström, 2007). Därefter gjordes överväganden om kvantitativ och kvalitativ metod. Att använda 

kvantitativ metod ger data i form av siffror, medan kvalitativ metod är användbart när under-

sökningen syftar till personers upplevelser (Bryman & Nilsson, 2011). Därmed valdes intervju 

som metod kombinerat med innehållsanalys, då lärarnas perspektiv på deras geometriunder-

visning tillsammans med det innehåll som finns i deras läromedel kan ge data som svarar på 

studiens syfte.  

Johansson och Svedner (2010) skriver att intervjumetoden ger intressanta resultat om lärarnas 

syn på undervisning och planering. Då sättet lärare väljer att arbeta på i sin geometriundervis-

ning kan variera, valde jag att använda mig av kvalitativ intervju. Frågorna och svaren kan 

variera men frågeområdet är desamma i samtliga intervjuer (Johansson & Svedner, 2010). 

Enligt Denscombe (2009) finns det två varianter av den kvalitativa intervjun. En av dem är 

semistrukturerad intervju, som användes i denna studie. Det innebar att jag hade en färdig lista 

med ämne och frågor som skulle behandlas under intervjuerna, men jag var också flexibel att 

låta respondenterna utveckla sina svar och berätta mer utförligt (Jmf. Denscombe, 2009). Un-

der intervjuerna svarade lärarna på mina frågor som återfinns intervjuguiden (se bilaga 3). De 

visade mig också sitt läromedel, och berättade vilka uppgifter de använde och hur. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, var semistrukturerad intervju en metod där kvalitativa data 

utifrån lärarnas erfarenheter kunde samlas in.  

En innehållsanalys av det geometriska innehållet genomfördes också i de aktuella läromedlen 

då det innehåll som tillhandahålls i dem är av vikt för att svara på studiens syfte. Innehållsa-

nalys som metod ger möjlighet att analysera innehållet i läromedlen skriver Denscombe 

(2009). Innehållsanalysens syfte var att ta reda på vilket geometriskt innehåll som läromedlen 

tillhandahåller genom att placera in uppgifterna i de olika nivåerna för van Hieles teori och 

därmed gavs en överblick över läromedlens geometriska innehåll.  
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En triangulering av metoder kan göra att fynden från de olika metoderna kan bekräfta eller 

ifrågasätta varandra (Denscombe, 2009). Genom att triangulera innehållsanalys och intervju 

kunde innehållsanalysens resultat bekräfta, men också ifrågasätta resultaten av intervjuerna 

om läromedlens roll för lågstadielärarnas geometriundervisning.  

4.2 Urval  

I samråd med handledare valdes att två läromedel skulle analyseras och sex lärare skulle in-

tervjuas. Antalet respondenter i en intervjuundersökning ska baseras på undersökningens syfte 

samt den tid och resurser som finns tillgängligt (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009). Då 

studien är genomförd under den tid som nationella proven genomförs i årskurs tre, var det få 

tillfrågade lärare som hade tid att ställa upp på en intervju. Dock fick jag svar från tre lärare 

som undervisar med läromedlet Favorit matematik, och tre lärare som undervisar med läro-

medlet Nya matematikboken om deras vilja att ställa upp på en varsin intervju. Samtliga har 

behörighet att undervisa i matematik i årskurs tre och arbetade även i årskurs tre när intervju-

erna genomfördes. Urvalet av läromedel till innehållsanalysen gjordes utifrån de respondenter 

som deltog i undersökningen. Detta för att innehållsanalysen skulle genomföras med de läro-

medel som de intervjuade lärarna använder i sin geometriundervisning. Följande böcker har 

därmed analyserats i denna studie:  

Favorit matematik 3b lärarhandledning. Författare Asikainen, K. Nyrhinen, 

K. Rokka, P & Vehmas, P. Utges av Studentlitteratur.  

Favorit matematik 3b, upplaga 2. Författare Karppinen, J. Kiviluoma, P & 

Urpiola, T. Utges av Studentlitteratur.  

Mera favorit matematik 3b, upplaga 2. Författare Asikainen, K. Nyrhinen, K. 

Rokka, P & Vehmas, P. Utges av Studentlitteratur.  

Nya Matematikboken 3a. Författare Andersson, K & Johansson, E. Utges av 

Liber.  

Nya matematikboken 3a lärarhandledning. Författare Andersson, K & Jo-

hansson, E. Utges av Liber.  

Nya matematikboken 3a+b läxbok. Författare Andersson, K & Johansson, E. 

Utges av Liber.    

4.3 Genomförande  

Studien är avgränsad till årskurs tre och jag behövde först få kontakt med sex respondenter 

som tillsammans använde två olika läromedel i sin geometriundervisning. Därför skickade jag 



Karlstads Universitet   Alexandra Eriksson  

14 

 

en förfrågan till rektorerna på ett antal lågstadieskolor inom samma län med en förfrågan om 

att vidarebefordra min förfrågan till lärarna i årskurs tre. När jag fick svar från lärarna om 

deras vilja att delta i min undersökning, skickade jag informationsbrevet (se bilaga 1) via e-

mail, sedan bestämdes tid och plats för intervjun. Jag frågade också här vilket läromedel de 

olika lärarna använde i sin geometriundervisning för att kunna bearbeta innehållsanalysen in-

nan intervjuerna genomfördes.   

Vid en innehållsanalys är det viktigt att vara objektiv skriver Bryman och Nilsson (2011). 

Detta tillämpades genom att jag strukturerade upp regler för arbetet innan innehållsanalysen 

bearbetades i förhållande till den teoretiska ram som är avsedd för innehållsanalysen i detta 

arbete. Fortsättningsvis påpekar Bryman och Nilsson (2011) att genom att tillämpa dessa reg-

ler på ett konsekvent och systematiskt sätt, ska forskningen visa så liten skevhet och felkälla 

som möjligt. De regler jag strukturerade upp innan innehållsanalysen bearbetades, var att ha 

klart för mig vad som räknas som geometriskt innehåll. Jag valde att titta i de två läromedlen 

och gå efter vad de kategoriserat som geometri i innehållsförteckningen. Detta medförde att 

det innehåll som analyserades var geometriskt innehåll enligt läromedelsförfattarna och där-

med ska ses som resurser för geometriundervisningen av lärarna. En följd av detta val var att 

om det förekom geometriskt innehåll i andra kapitel i läromedlen, är detta inte inkluderat och 

analyserat i denna studie. En annan följd var att det innehåll som var kategoriserat i innehålls-

förteckningen i de båda läromedlen inte inkluderade alla delområden inom geometrin som 

återfinns i rådande läroplan under rubriken ”geometri” (Skolverket, 2018, s. 56). Ytterligare 

en följd är att urvalet påverkades genom att de läromedelsböcker för årskurs tre som inte har 

geometri i innehållsförteckningen, inte analyserats i denna studie.  

Ytterligare en regel jag strukturerade upp var att innehållsanalysen skulle genomföras likadant 

med båda läromedlen, vilket tillämpades genom att använda tabell 1 som analysschema. Ta-

bell 1 användes som grund för de kriterier som användes i innehållsanalysen för att placera 

uppgifterna i de olika nivåerna i van Hieles teori. Detta innebär, baserat på vad Hedrén (1992) 

beskriver, att uppgifter som placerades på nivå ett handlar om att kunna identifiera, hitta, 

namnge eller rita geometriska objekt utifrån endast namnen på objekten. De uppgifter som 

placerades på nivå två handlar om att kunna se och känna igen egenskaper hos geometriska 

objekt. Uppgifter som placerades på nivå tre handlar om att logiskt ordna figurer, förstå in-

bördes sammanhang mellan figurer eller inse vikten av korrekta definitioner. Uppgifter på 

nivå fyra och fem förekom inte i de analyserade läromedlen. Dock beskrivs kriterierna för 
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dem ändå då dessa nivåer är med i tabellen i teorikapitlet. Nivå fyra i tabellen innefattar att 

eleven ska förstå betydelsen av deduktion, härledning och betydelsen av axiom, satser och 

bevis i geometrin och kunna använda dessa för att bevisa påståenden. Uppgifter på nivå fem 

innefattar att eleven kan förstå vikten av precision och kunna utveckla en teori utan använd-

ning av konkreta föremål samt kunna analysera och jämföra tvådimensionell och tredimens-

ionell geometri. För att exemplifiera detta beskriver Hedrén (1992) hur elever som befinner 

sig på de tre första nivåerna tänker om det geometriska objektet romb:  

En elev, som befinner sig på nivå 1 menar med detta ingenting annat än att detta är en 

figur, som jag lärt mig kalla ’romb’. För en elev på nivå 2 däremot börjar romben 

framträda med vissa egenskaper, den kan vara en fyrhörning med fyra lika långa sidor, 

i vilken diagonalerna skär varandra vinkelrätt, i vilken diagonalerna skär varandra mitt 

itu, i vilken motsatta vinklar är lika stora o s v. På nivå 3 inser eleven att kvadraten 

också har alla dessa egenskaper. Därför är det praktiskt att säga att kvadraten även är 

en romb. (Hedrén, 1992, s. 29)  

 

Jag genomförde också innehållsanalysen på exakt likadant sätt med de båda läromedlen. Ar-

betsgången under analysen skedde likadant där jag först analyserade elevernas arbetsböcker, 

sedan lärarhandledningen och till sist läxboken i det läromedel som innehöll en läxbok. Inne-

hållsanalysen gjordes innan intervjuerna ägde rum för att säkerställa att respondenternas svar 

inte påverkade mig, det vill säga för att öka objektiviteten när jag genomförde innehållsana-

lysen.  

I ett av läromedlen var uppgifterna markerade vid varje ny uppgift i elevernas arbetsböcker, i 

det andra läromedlet var uppgifterna inte det. Därför behövde jag bestämma hur jag skulle 

dela upp uppgifterna i elevboken i det läromedlet. Jag valde att se uppgifterna som olika upp-

gifter när det kom nya instruktioner om vad eleverna skulle göra eller där det blev ett tydligt 

mellanrum mellan uppgifterna i boken. Därefter genomfördes innehållsanalysen med tabellen 

för van Hieles nivåer (se tabell 1) där jag gav varje nivå en färg och sedan markerades upp-

gifterna i elevböckerna och läxboken, samt informationen i lärarhandledningarna med samma 

färg som den nivå i tabellen som uppgiften uppfyllde kriterierna för.  

Intervjuerna skedde individuellt med varje lärare. Innan intervjuerna började, fick responden-

terna fylla i ett samtyckesformulär (se bilaga 2). Intervjuerna började med att jag och respon-

denterna tittade igenom det geometriska innehållet i deras läromedel, sedan svarade respon-

denterna på de frågor som återfinns i min intervjuguide (se bilaga 3). Under intervjuerna hade 
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respondenterna mycket att berätta och vissa gav mer information utöver intervjufrågorna. In-

tervjuerna spelades in med ljudupptagning via mobiltelefon efter samtycke från responden-

terna.  

4.4 Bearbetning av data  

Först bearbetades innehållsanalysen, där det geometriska innehållet i läromedlens alla delar 

sorterades ut. Först sorterades det geometriska innehållet i elevernas arbetsböcker ut, sedan 

det geometriska innehållet från lärarhandledningarna och till sist från läxboken som fanns till 

ett av läromedlen. De olika nivåerna på uppgifterna till varje läromedel samt innehållet i lä-

rarhandledningen och i läxboken räknades samman var för sig. Sedan sammanställdes resul-

tatet av varje läromedels respektive delar i olika tabeller för att visa fördelningen av uppgif-

ternas nivåer i de olika läromedlen. Det geometriska innehållet eleverna får möta via under-

visning från respektive läromedels del visas då fördelat enligt van Hieles nivåer i förhållande 

till det samtliga innehållet i respektive del. Innehållsanalysen genomfördes ytterligare en gång 

för att säkerställa att jag placerat uppgifterna inom rätt nivå för van Hieles teori.  

Därefter genomfördes intervjuerna. Efter att intervjuerna var genomförda gjordes en transkri-

bering av inspelningen av intervjuerna till text på datorn. Sedan analyserades respondenternas 

svar fråga för fråga, för att hitta mönster och skillnader. Respondenternas svar analyserades 

därpå inom det teoretiska ramverket pedagogical content knowledge. Till sist jämfördes re-

sultaten från intervjuerna och innehållsanalysen i förhållande till varandra för respektive läro-

medel.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generalisering  

Validitet innebär forskningens trovärdighet, således i vilken utsträckning den insamlade data 

mäter det som forskningsdesignen är avsedd att mäta (Denscombe, 2009; Kvale m.fl., 2009). 

För att öka studiens validitet, har intervjufrågorna testats genom en pilotstudie på en studie-

kamrat. Efter pilotstudien reviderades vissa frågor. Frågorna som användes vid intervjutill-

fällena, och schemat för innehållsanalysen har utformats efter studiens syfte och frågeställ-

ningar. Genom att använda semistrukturerad intervju kan validiteten påverkas då vissa lärare 

berättar något som andra lärare inte berättar, därmed mäts inte exakt samma saker hos varje 

respondent. Genom att ha med lika många respondenter för respektive läromedel ökade vali-

diteten i studien. Detta för att det gav en mer sann bild över de olika resurser som finns i 
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läromedel då det kan finnas olika resurser i olika läromedel. Att studien ska ge en sann bild 

över det undersökta är något som Johansson och Svedner (2010) skriver om inom begreppet 

validitet. Det möjliggjordes även för respondenterna att berätta mer om sina erfarenheter och 

därmed jag gick inte miste om någon information från de intervjuade lärarna. Alla responden-

ter svarade på de intervjufrågor jag hade (se bilaga 3) vilket möjliggjorde att de gav mig in-

formation om vad jag ämnade att undersöka enligt studiens syfte och frågeställningar.   

Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet skriver Denscombe (2009), och menar att studien 

har högre reliabilitet om en annan forskare skulle komma fram till samma resultat och slutsat-

ser om denne genomförde samma studie. Ett sätt att öka reliabiliteten fortsätter han, är att vara 

tydlig i studien med sin metod, analys och vilka beslut som fattats i samband med studien. 

Tydlighet i denna studie har jag förhållit mig till. Intervjuguiden har följts i alla intervjuer för 

att öka reliabiliteten. Genom att ljudinspelning användes i intervjuerna gick jag inte miste om 

någon information från respondenterna, då jag vid transkriberingen kunde lyssna igenom flera 

gånger för att säkerställa att jag transkriberade allt som sades under intervjuerna. Chansen att 

andra forskare skulle komma fram till samma resultat som mig ökade genom att jag använde 

mig av tabell 1 som analysschema för innehållsanalysen. Analysen av läromedlens uppgifter 

genomfördes två gånger i syfte att öka reliabiliteten i studien för att säkerställa att jag analy-

serat uppgifterna korrekt i förhållande till kriterierna för van Hieles nivåer.  

Generalisering handlar om överförbarhet, det vill säga i vilken utsträckning fynden skulle 

kunna överföras till andra fall och kontexter (Denscombe, 2009; Kvale m.fl., 2009). Då antalet 

intervjuade och antal läromedel i studien är relativt lågt, kan generaliserbarheten i studien 

anses vara låg då de inte kan representera en bredare mängd respondenter och läromedel 

(Denscombe, 2009).  

4.6 Forskningsetisk reflektion  

När forskning som avser människor ska bedrivas finns det forskningsetiska överväganden som 

forskaren måste ta hänsyn till. En självklar utgångspunkt är individskyddskravet. Individ-

skyddskravet har fyra stycken huvudkrav som syftar till att skydda forskningsobjektet från 

kränkningar, förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada och skydd mot otillbörlig insyn (Ve-

tenskapsrådet, 2017). Fortsättningsvis skrivs att dessa huvudkrav är informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur jag upprätthållit 

dessa krav i min studie.  
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Informationskravet innefattar att de som ska delta i min studie har rätt till att få veta inform-

ation om studiens upplägg och innehåll (Vetenskapsrådet, 2017). Detta informerades via ett 

informationsbrev som återfinns i bilaga 1 och skickades till respondenterna via e-mail. För att 

upprätthålla samtyckeskravet fick respondenterna innan intervjuerna började fylla i och god-

känna sitt samtycke till deltagandet i studien via ett samtyckesformulär (se bilaga 2). Konfi-

dentialitetskravet innebär att de deltagandes integritet ska skyddas (Vetenskapsrådet, 2002), i 

min undersökning har respondenterna givits största möjliga konfidentialitet genom att alla 

uppgifter i undersökningen är anonymiserade, inga känsliga personuppgifter behandlades och 

endast jag hade tillgång till inspelningarna, som raderades efter transkriberingen av dem. I 

transkriberingstexten förekom inga personuppgifter. Den information jag fick genom inter-

vjuerna användes endast till ändamål för min studie för att upprätthålla nyttjandekravet (Ve-

tenskapsrådet, 2017).  

Lagen om General Data Protection Regulation, GDPR, som är till för att skydda integriteten 

hos enskilda personer, fastslår att jag inte får samla in mer personliga uppgifter än nödvändigt 

till min studie, och de uppgifter jag har samlat in ska hanteras på ett säkert sätt (kau, 2019). I 

studien behandlades namnen på de intervjuade, vilken skola de arbetar på och e-postadress. 

Detta är uppgifter som gör att det går att spåra de som jag intervjuat. För att upprätthålla lagen 

om personuppgifter och GDPR fick de som jag intervjuade fylla i ett samtycke till att jag 

samlade in personuppgifter om denne, vilket gjordes i samband med samtyckesblanketten (se 

bilaga 2). De personuppgifterna jag fick in av de jag intervjuade har anonymiserats i uppsat-

sen. Informationen förvarades under arbetets gång på ett säkert sätt i min hemkatalog på uni-

versitetets hemsida. Jag fyllde i en blankett för registrering av personuppgifter i min studie, 

och sedan registrerades den i universitetets register innan jag påbörjade min datainsamling. 

Sedan när arbetet var genomfört och godkänt raderades uppgifterna (kau, 2019).   
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5 RESULTAT  

En presentation av de intervjuade lärarna inleder denna del (se tabell 2). För att svara på stu-

diens frågeställningar presenteras först hur de två analyserade läromedlen är uppbyggda. Efter 

det presenteras vilka resurser som finns i läromedlen via elevernas arbetsbok och lärarhand-

ledningen samt läxboken. Vidare presenteras läromedlens resurser för elevers olika behov, 

kopieringsunderlag som resurs, resurser för korrekt begreppsanvändning samt behov av kom-

pletterande material, sist presenteras skillnader i respondenternas geometriundervisning. Detta 

för att förklara de resurser som finns i läromedlet och vilken roll som lärarna ger läromedlet i 

geometriundervisningen. Först under varje rubrik presenteras resultatet av innehållsanalysen 

sedan presenteras resultatet av intervjuerna. Innehållsanalysen är genomförd inom ramen för 

van Hieles nivåer som beskrivs under teorikapitlet. Sist i detta kapitel görs en jämförelse mel-

lan läromedlens geometriska innehåll och diskuteras på ett djupare plan med van Hieles teori, 

samt att analysen av intervjuerna presenteras utifrån PCK-teorin.  

Tabell 2  

Presentation av de intervjuade lärarna. Det beskrivs antal år de varit verksamma lärare, samt 

vilket läromedel respektive lärare använder sig av i sin matematikundervisning   

Lärare:  Antal verksamma år:  Läromedel:  

Lärare 1  5  Nya matematikboken  

Lärare 2  24  Nya matematikboken  

Lärare 3  15  Nya matematikboken  

Lärare 4  8  Favorit matematik  

Lärare 5  14  Favorit matematik  

Lärare 6  6  Favorit matematik  

 

5.1 Läromedlens olika delar och uppbyggnad   

De två analyserade läromedlen innehåller elevarbetsböcker där det återfinns uppgifter samt 

informationsrutor i olika utföranden. Respektive läromedel innehåller även en lärarhandled-

ning, där information till läraren samt tips och idéer till deras undervisning ges. Läromedlet 
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Nya matematikboken innehåller också en läxbok, där det finns läxor till respektive område 

som återfinns i elevernas arbetsbok. Respektive läromedel är i sitt innehåll uppdelat efter olika 

områden inom matematiken. Nya matematikboken innehåller ordinarie uppgifter i elevernas 

arbetsbok, samt träna mera- och fördjupningssidor längre bak i boken som hör till de olika 

kapitlen. Favorit matematik har två elevarbetsböcker på olika svårighetsnivåer.  

5.2 Uppgifterna i elevernas arbetsböcker  

5.2.1 Nya matematikboken 3a och läxboken  

De två första uppgifterna i geometrikapitlet i Nya matematikboken 3a har markerats som nivå 

ett i van Hieles nivåer, som beskrivet i metodkapitlet innebär detta att dessa uppgifter handlar 

om att känna igen namnen på geometriska objekt. Ett exempel är första uppgiften i geometri-

kapitlet, där eleverna ska sortera ut geometriska objekt från en bild och sedan placera in dem 

i en tabell under rätt namn på objektet (Andersson & Johansson, 2016, s. 38–39). Följande 

uppgifter är markerade som nivå två och innefattar att eleverna ska kunna känna igen och 

identifiera geometriska objekts egenskaper. Exempel på en uppgift som placerats på nivå två 

i van Hieles teori är där det finns fyra tvådimensionella objekt och eleverna ombeds att fylla i 

hur många sidor och hörn de olika objekten har (Andersson & Johansson, 2016, s. 42).  

Blandat med uppgifterna som har markerats som nivå två förekommer några uppgifter som 

har markerats som nivå tre, dessa uppgifter kräver att eleverna ska kunna se samband mellan 

de geometriska objekten och kunna resonera kring dem på en mer abstrakt nivå. På träna mera 

sidorna återfinns uppgifter som ligger på nivå ett och två. På fördjupningssidorna finns upp-

gifter som uppnår nivå två och tre. Sammanlagt har fyra uppgifter i geometrikapitlet med 

tillhörande träna mera- och fördjupningssidor markerats som nivå ett, 27 uppgifter har mar-

kerats som nivå två och fyra uppgifter har markerats som nivå tre. Se figur 1 för ett diagram 

över fördelningen mellan uppgifternas nivåer inom van Hieles teori för samtliga uppgifter som 

förekommer i geometrikapitlet i Nya matematikboken 3a.  
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Figur 1 Fördelningen av uppgifternas nivåer i Nya matematikboken 3a 

 

Det finns också en läxbok där det finns en läxa som hör till kapitlet om geometri. Läxan är en 

repetition av geometrikapitlet som återfinns i den ordinarie arbetsboken, i läxan har två upp-

gifter markerats som nivå ett, då eleverna ska kunna känna igen geometriska objekt och sju 

uppgifter har markerats som nivå två då de handlar om att eleverna ska kunna känna igen 

egenskaper hos geometriska objekt.  

5.2.2 Favorit matematik elevbok  

I detta kapitel finns uppgifter på nivå ett, två och tre blandat. Uppgifter som markerats som 

nivå ett återfinns till viss del i början av nya delområden i geometrikapitlet. Det är också tyd-

ligt att uppgifter på nivå två är övervägande många fler än uppgifter på nivå ett och tre. Totalt 

handlar 18 uppgifter om att kunna känna igen geometriska objekt samt kunna namnge dem 

och har därmed markerats som nivå ett, 58 uppgifter har markerats som nivå två där det krävs 

att eleverna ska kunna känna igen egenskaper hos geometriska objekt. En uppgift har marke-

rats som nivå tre, då den innefattar att eleverna ska rita olika fyrhörningar och ombeds att rita 

en fyrhörning som inte är en rektangel, vilket innebär att eleverna måste visa att de förstår att 

det finns fler fyrhörningar än rektanglar och logiskt visa hur en sådan kan se ut. Se figur 2 för 

ett diagram över fördelningen mellan uppgifternas nivåer inom van Hieles teori för samtliga 

uppgifter som förekommer i geometrikapitlet i Favorit matematik 3b.  
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Figur 2 Fördelningen av uppgifternas nivåer i Favorit matematik 3b elevbok.  

5.2.3 Mera favorit matematik elevbok  

Totalt har 17 uppgifter markerats som nivå ett där eleverna ska känna igen geometriska objekt 

och kunna namnen på dem. Övervägande delen av uppgifter har markerats som nivå två, vilket 

är totalt 70 uppgifter där eleverna ska på olika sätt visa att de är bekanta med egenskaper hos 

geometriska objekt. Det finns också totalt sex uppgifter på nivå tre i denna bok. Ett exempel 

på en uppgift som markerats som nivå tre är att eleverna ska ta reda på om fyra olika påståen-

den är sanna eller inte. Dessa påståenden är:  

a. En kvadrat kan delas med en rak linje till två rektanglar.  

b. En fyrhörning kan delas med en rak linje till två trianglar.  

c. En fyrhörning kan alltid delas i två fyrhörningar med hjälp av en rak linje.  

d. En rektangel kan alltid delas i två kvadrater med hjälp av en rak linje.   

(Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 2018, s. 157) 

 

I denna uppgift får eleverna visa de kan se samband mellan olika fyrhörningar och att de 

logiskt kan ordna figurer och visa sina geometriska kunskaper på en mer abstrakt nivå. Se 

figur 3 för ett diagram över fördelningen mellan uppgifternas nivåer inom van Hieles teori för 

samtliga uppgifter som förekommer i geometrikapitlet i Mera favorit matematik 3b.  
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Figur 3 Fördelningen av uppgifternas nivåer i Mera favorit matematik 3b elevbok.  

5.2.4 Elevernas arbetsbok som resurs enligt respondenterna  

Samtliga respondenter anser att läromedlet tillhandahåller resurser som är användbara i deras 

geometriundervisning då alla svarat att de använder elevernas arbetsböcker med dess uppgif-

ter inom geometrikapitlen. Samtliga respondenter har också svarat att de börjar sin planering 

av geometriundervisningen genom att titta på innehållet i elevernas arbetsböcker, och byg-

ger sedan sin geometriundervisning efter det. Lärare 3 beskriver elevernas arbetsbok som 

skelettet i matematikundervisningen. Samtliga intervjuade lärare svarade att deras elever får 

arbeta med alla uppgifter som läromedlet tillhandahåller inom geometriområdet i elevernas 

arbetsböcker. ”Det jag använder mest från läromedlet är ju elevernas arbetsböcker och de 

uppgifter som finns i dem” (Lärare 3). Samtliga lärare beskriver att eleverna arbetar enskilt 

eller i par med uppgifterna i sina arbetsböcker efter en genomgång av läraren. Lärare 2 och 3 

beskriver att ibland får eleverna arbeta praktisk med övningarna. Genomgående för alla re-

spondenter var att de fokuserade sina svar kring det som benämns som geometri i läromedlen.  

5.3 Resurser i lärarhandledningarna  

5.3.1 Nya matematikboken 3a lärarhandledning  

Lärarhandledningen för Nya matematikboken 3a följer en återkommande struktur genom hela 

boken, även för geometrikapitlet. Nya matematikbokens lärarhandledning handleder hur lära-

ren kan strukturera upp sina lektioner i geometri genom vad som behövs repeteras och inklu-

deras i en genomgång av varje uppslag i elevernas arbetsböcker. Det beskrivs vad läraren kan 

göra före eleverna börjar arbeta i sina arbetsböcker, samt språk och begrepp som läraren bör 

gå igenom med eleverna inom arbetsområdet. Det finns även beskrivet hur eleverna ska arbeta 
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i elevboken sida för sida, och kopieringsblad längst bak i lärarhandledningen. Innehållsmäss-

igt finns det beskrivningar av hur läraren kan interagera med sina elever inom geometriunder-

visningen. Dessa beskrivningar har placerats i tabellen för van Hieles nivåer. Se figur 4 för ett 

diagram över fördelningen mellan van Hieles nivåer för dessa beskrivningar av interagerande 

som förekommer i geometrikapitlet i lärarhandledningen för Nya matematikboken 3a.  

 
Figur 4 fördelningen av beskrivningar av interagerande i lärarhandledningen till Nya matematikboken 3a.  

5.3.2 Favorit matematik lärarhandledning  

Till Favorit matematik och Mera favorit matematik ska samma lärarhandledning användas. 

Lärarhandledningen följer en återkommande struktur genom hela boken, där samma moment 

ingår i varje nytt område. Det finns förslag på arbetsgång för delområdet, samt att vid varje 

nytt delområde finns det en berättelse som följer genom hela boken som skapar en röd tråd 

mellan bokens arbetsgång för eleverna. Det finns även facit till elevernas böcker i lärarhand-

ledningen vid de olika delområdena i form av att de rätta svaren är inskrivna på bilder av 

sidorna från elevernas böcker. Det finns också samtalsbilder, som kan förstoras upp på till 

exempel en smartboard så att samtliga elever i klassen kan se bilderna samtidigt och sedan 

diskutera kring bilderna. Kopieringsunderlag finns längst bak med olika arbetsblad för ele-

verna.   

I lärarhandledningen finns förslag på olika praktiska övningar inom geometri som lärarna kan 

genomföra med sina elever. Nivån på dessa övningar förekommer varierande under kapitlet, 

vilket innebär att till exempel den första uppgiften som förekommer är markerad som nivå 

två, och en av dessa uppgifter som är på nivå ett inte kommer förrän uppgift nummer fem av 

dessa. Så varierar det mellan de tre första nivåerna i van Hieles teori med dessa uppgifter. Se 

figur 5 för ett diagram över fördelningen mellan uppgifternas nivåer inom van Hieles teori för 
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samtliga uppgifter som förekommer i geometrikapitlet i lärarhandledningen för Favorit mate-

matik och Mera favorit matematik.  

 
Figur 5 fördelningen av nivåerna på de praktiska uppgifterna i lärarhandledningen till Favorit matematik och 

Mera favorit matematik.  

 

Det finns förslag på frågor till olika samtalsbilder som finns med i elevernas böcker. Dessa 

frågor ska ställas till eleverna under till exempel en genomgång om man läser i förslag på 

arbetsgång i lärarhandledningen. Se figur 6 för ett diagram över fördelningen mellan frågornas 

nivåer inom van Hieles teori för samtliga frågor till samtalsbilderna som förekommer i geo-

metrikapitlet i lärarhandledningen för Favorit matematik och Mera favorit matematik.  

 
Figur 6 fördelningen av nivåer för frågorna till samtalsbilderna i lärarhandledningen för Favorit matematik och 
Mera favorit matematik 3b.  

  

Det finns också en rubrik i lärarhandledningen som heter kunskapsbanken, där det finns in-

formation om delområdet som arbetas med. Inom geometrikapitlet förklaras via kunskapsban-

ken olika matematiska begrepp och egenskaper hos olika geometriska objekt samt olika relat-
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ioner mellan geometriska objekt. Se figur 7 för ett diagram över fördelningen mellan kun-

skapsbankens nivåer inom van Hieles teori i geometrikapitlet i lärarhandledningen för Favorit 

matematik och Mera favorit matematik.  

 
Figur 7 Fördelningen av nivåer på kunskapsbanken i lärarhandledningen för Favorit matematik och Mera favorit 

matematik.  

5.3.3 Lärarhandledningen som resurs enligt respondenterna  

Lärare 1, 2, 4 och 5 har svarat att de använder lärarhandledningen när de planerar sina lekt-

ioner, och att innehållet i lärarhandledningen påverkar hur deras undervisning i geometri yttrar 

sig. ”Jag använder lärarhandledningen i alla lektioner för att få tips och idéer hur man kan 

jobba och göra lekar” (Lärare 4), lärare 1 beskriver även lärarhandledningen som viktig. Lä-

rare 3 och 6 använder lärarhandledningen mer som stöd om de behöver hjälp i sin geometri-

undervisning ”Om jag någon gång fastnar så är det bra att bläddra i lärarhandledningen” (Lä-

rare 6).  

Alla intervjuade lärare bygger sina genomgångar på det innehåll som kommer i elevernas 

arbetsböcker. Lärare 1, 2, 4 och 5 använder också det innehåll som finns i lärarhandledningen 

i olika utsträckning. Lärare 2 menar att i lärarhandledningen finns stöd och tips på hur en 

geometrigenomgång kan planeras ” Jag tittar om det står tips på hur man kan göra praktiskt 

eller hur man kan presentera en form eller en kropp, om det finns något sätt man kan laborera 

med det” (Lärare 2). Lärare 4 förklarar att genom lärarhandledningen får man tips på hur man 

kan plocka fram konkret material som är viktigt inom geometri. En viktig del i undervisningen 

menar lärare 5 är att få med eleverna i samtal om geometriska figurer och begrepp, och menar 

att ”det får man tips ifrån lärarhandledningen hur man gör” (Lärare 5).  
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5.4 Elevers olika behov i geometriundervisningen     

5.4.1 Läromedlens innehåll för att stötta och utmana elever 

Till läromedlet Favorit matematik finns det två tillhörande elevböcker, en som heter Favorit 

matematik, och en som heter Mera favorit matematik. Den senare ska innehålla en högre svå-

righetsgrad enligt publiceraren (studentlitteratur, 2019), och ska användas till de elever som 

är i behov av extra utmaningar inom matematik. Detta för att hjälpa eleverna att arbeta indi-

vidualiserat samtidigt som läraren kan hålla gemensamma genomgångar och arbetsgång i 

klassen då samma lärarhandledning ska användas.  

I läromedlet Nya matematikboken finns det sidor som heter träna mera och fördjupning, dessa 

ska arbetas igenom när de ordinarie uppgifterna är färdigställda. Enligt innehållsanalysen har 

flertalet av uppgifterna på dessa sidor placerats på nivå två och tre inom det teoretiska ram-

verket van Hieles nivåer. Det finns inga uppgifter eller resurser inom de två läromedlen som 

är specifikt riktade mot de elever som är behov av stöd i matematik.  

5.4.2 Elevers olika behov och läromedlen enligt respondenterna  

Samtliga respondenter anser att deras läromedel tillhandahåller resurser som kan utmana de 

elever som är i behov av det genom träna mera- och fördjupningssidor i Nya matematikboken, 

och genom nivågruppering i läromedlet Favorit matematik. Respondenterna beskriver att de 

använder sig av läromedlens extramaterial, som träna mera- och fördjupningssidor eller kopi-

eringsunderlag till de elever som blir klara snabbt och behöver extra utmaningar. Dock påpe-

kar lärare 3 att det finns behov av annat material också för att utmana de eleverna. De lärare 

som använder läromedlet Favorit matematik, samt två av de lärare som använder Nya mate-

matikboken, beskriver att de måste stryka vissa uppgifter för de elever som har det svårt med 

matematik.  

5.5 Kopieringsunderlag i läromedlen  

5.5.1 Kopieringsunderlag i läromedlen  

I de båda läromedlen finns det kopieringsblad som hör till geometrikapitlet. I läromedlet Nya 

matematikboken finns kopieringsunderlag i lärarhandledningen med tre olika arbetsblad för 

geometrikapitlet. I läromedlet Favorit matematik finns kopieringsunderlag i lärarhandled-

ningen med 19 arbetsblad som hör till geometrikapitlet.   
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5.5.2 Respondenterna om kopieringsunderlag  

Alla respondenter har berättat att de kopieringsunderlag som finns i respektive lärarhandled-

ning är bra som extramaterial till de elever som blir klara snabbt eller om läraren vill komplet-

tera elevarbetsbokens uppgifter. Lärare 1 beskriver att kopieringsblad tio och elva är använd-

bara när det gäller att träna ett objekts egenskaper och det abstrakta tänkandet om geometriska 

figurer. I tabell 2 kan det utläsas att lärare 1 undervisar med Nya matematikboken.  

5.6 Illustrationer och stöd till begreppsanvändning  

5.6.1 Begrepp och illustrationer i läromedlen  

I lärarhandledningen i respektive läromedel, finns information till lärarna om hur begrepp kan 

förklaras för eleverna, och när de ska gås igenom kopplat till det innehåll som återfinns i 

elevernas arbetsbok. I Nya matematikboken finns det inkluderat under rubriken ”språk och 

begrepp”, där beskrivs det vilka begrepp läraren ska repetera med eleverna inför deras arbete 

i arbetsboken. I elevernas arbetsbok syns förklaringar av begreppen kopplat till illustrationer 

av geometriska figurer. I elevernas arbetsbok till Favorit matematik syns förklaringar till be-

greppen också kopplat till illustrationer. I lärarhandledningen till Favorit matematik finns det 

under ”kunskapsbanken” och ”förslag på arbetsgång” förklaringar utöver det som förekommer 

i elevernas arbetsböcker. Under kunskapsbanken i lärarhandledningen till Favorit matematik 

finns följande förklaring:  

I arbetet med de geometriska objekten fyrhörning och rektangel kan det också vara 

bra att känna till de geometriska objekten parallelltrapets och parallellogram. I en 

parallellogram är motsvarande sidor lika långa och parallella, dvs. de är parvis pa-

rallella. En rektangel är alltså en sorts parallellogram… (Asikainen, Nyrhinen, 

Rokka, & Vehmas, 2019. S. 161)  

Denna information har markerats som nivå tre i van Hieles nivåer.  

I Nya matematikbokens elevarbetsbok syns en illustration med inspiration från verkligheten. 

I Favorit matematiks elevarbetsbok finns det illustrationer av skyltar, tavlor och hur våra ar-

mar och ben kan göra olika vinklar.  
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5.6.2 Respondenterna om begrepp och illustrationer   

Lärare 2, 3 och 5 har beskrivit att användningen av rätt begrepp inom geometri är viktigt. 

Lärare 5 berättar att lärarhandledningen är bra som stöd för att söka förklaringar till sina ge-

nomgångar då det är viktigt att vara korrekt med begreppen så eleverna lär sig rätt ”Om jag 

inte vet hur jag ska förklara något begrepp kollar jag hur det är förklarat i lärarhandledningen” 

(Lärare 5). Lärare 2 förklarar också att lärarhandledningen är bra som stöd för att veta vilka 

begrepp som bör repeteras med eleverna inför deras arbete i arbetsboken ”Ibland tänker man 

ju att saker är självklara för mig, men det är det inte för eleverna” (Lärare 2).  

Lärare 1 och 5 beskriver även att det finns bra illustrationer som eleverna kan relatera till i 

läromedlets material vilket kan hjälpa dem med deras geometriska förståelse. ”Man får se 

konkreta föremål som eleverna kan relatera till” (Lärare 5), ”bilderna på de geometriska figu-

rerna är bra att titta på och sedan kan man fråga eleverna om de kan komma på något som har 

formen av till exempel ett klot eller en kub” (Lärare 1). 

5.7 Behov av kompletterande material  

5.7.1 I läromedlen  

Till elevernas arbetsböcker i läromedlet Favorit matematik medföljde det laborativt material 

som kan användas i geometriundervisningen. Materialet som medföljde inom geometriområ-

det var trianglar som kan användas till att bygga geometriska figurer. Till läromedlet Nya 

matematikboken fanns inget medföljande laborativt material.  

5.7.2 Behov av kompletterandematerial enligt respondenterna  

Samtliga respondenter har svarat att de anser att läromedlets geometriinnehåll utvecklar ele-

vernas kunskaper i riktning mot det innehåll som återfinns i rådande läroplan för geometri. På 

frågan ” Finns det behov av kompletterande material eller uppgifter utöver läromedlet i geo-

metriundervisningen för att eleverna ska nå målen för lågstadiet eller för att färdighetsträna 

geometri?” har alla respondenter också svarat ja.  

Vad lärarna använde som material utanför läromedlet varierade. Alla svarade att det som fanns 

behov av att komplettera till läromedlets geometriinnehåll, var att låta eleverna möta konkreta 

geometriska figurer. ”Jag plockar in arbetsblad eller praktiska övningar, logiska block. Så man 

kompletterar mer än boken för att göra det till ett större område för att gnugga mer för de som 
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behöver” (Lärare 6). Även lärare 1, 2 och 3 har svarat att de använder sig av logiska block 

samt 3D-former. Lärare 5 använder sig av konkreta figurer som eleverna har erfarenheter av 

”vad är ett klot? Ja men en fotboll till exempel” (Lärare 5). Lärare 4 menar att det är viktigt 

att låta eleverna arbeta laborativt inom geometrin och att eleverna får samarbeta med varandra.  

5.8 Skillnader mellan läromedlen och lärarnas 

undervisning  

5.8.1 Skillnader i olika läromedel  

I resultatet av innehållsanalysen kan det utläsas att det finns skillnader mellan de två analyse-

rade läromedlen, både gällande antal uppgifter i elevernas böcker och även i innehållet i lä-

rarhandledningarna.  

5.8.2 Respondenterna undervisar olika  

I resultatet av intervjuerna kan det utläsas att det finns skillnader i lärarnas utformning av 

geometriundervisningen och även skillnader i vilken roll som lärarna ger läromedlet i deras 

geometriundervisning. Genomgående för samtliga respondenter var att deras elever får arbeta 

med alla uppgifter som finns i arbetsböckerna. Lärare 1 följer lärarhandledningen i sin under-

visning men plockar in konkret material i form av olika geometriska figurer. Lärare 2 förklarar 

att hen varvar sin undervisning mellan innehållet i läromedlet med konkret material och andra 

uppgifter inom geometri för att bredda elevernas förståelse. Lärare 3 använder elevernas ar-

betsbok som skelett för sin undervisning, och bygger sedan på med det som behövs för de 

specifika eleverna. Lärare 4 beskriver att det är viktigt att eleverna får arbeta mycket praktiskt 

och att läromedlet är bra men det finns behov av komplettering för den praktiska biten. Lärare 

5 använder sig av många föremål omkring i klassrummet för att gå igenom geometriska ob-

jekt. Lärare 6 anser att läromedlet innehåller många begrepp som inte är nödvändiga att ele-

verna lär sig på lågstadiet inom geometri och ”lägger inte så mycket krut på det” (Lärare 6).  

5.9 Analys   

Här beskrivs analysen av läromedlens uppgifter och information på ett djupare plan inom te-

orin för van Hieles nivåer samt att en jämförelse mellan de två läromedlen redogörs för. Upp-

gifter och information på nivå tre i läromedlen var relativt få, och det förekom inga uppgifter 
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eller information på högre nivå än tre. Även analysen av intervjuerna redogörs för här. Inter-

vjuanalysen är genomförd inom teorin PCK som beskrivs under 3.2.   

De två analyserade läromedlen varierar både vid antalet uppgifter i geometrikapitlen i elever-

nas arbetsböcker, och vid nivåerna på uppgifterna enligt van Hieles teori. Läromedlet Favorit 

matematik hade fler uppgifter i sina elevarbetsböcker än vad Nya matematikboken hade. Se 

figur 8 för en jämförelse av antal uppgifter och uppgifternas nivåer enligt van Hieles teori i de 

analyserade läromedlens elevarbetsböcker.   

 
Figur 8: Fördelningen av uppgifternas nivåer i de tre analyserade elevarbetsböckerna.    

 

Det kan utläsas i figur 8 att merparten av uppgifterna i elevernas arbetsböcker i de olika läro-

medlen ligger på samma nivå inom det teoretiska ramverket för van Hieles nivåer. Uppgif-

ternas nivåer fördelar sig på ett liknande sätt i de olika läromedlen där uppgifter på nivå ett 

förekommer till viss del, uppgifter på nivå två förekommer till störst del, och uppgifter på 

nivå tre förekommer till minst del. Eftersom studien görs på läromedel från lågstadiet är det 

rimligt att förvänta sig denna fördelning. Uppgifter på nivå 4 kan i normalfallet först förvän-

tas finnas i läromedlen från senare delen av grundskolan, och uppgifter på nivå 5 kan förvän-

tas finnas i extramaterial på grundskolan, och i gymnasieskolans kursböcker. Vilket instäm-

mer med vad Löwing (2011) skriver om inom van Hieles teori att uppgifter på nivå 4 och 5 

har passerat de formella krav som ställs i dagens grundskola. Det finns olika många resurser 

i olika läromedels elevarbetsböcker, men de resurser som finns i de två analyserade läromed-

len för årskurs tre har likvärdiga nivåer på uppgifterna inom van Hieles teori. Då innehållsa-

nalysen visar att uppgifterna i elevernas arbetsböcker till största del placeras på nivå ett och 
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två i tabell 1, handlar de flesta uppgifter, enligt kriterierna för van Hieles nivåer, om att iden-

tifiera geometriska objekt eller att känna igen deras egenskaper.  

Uppgifternas nivåer i elevernas arbetsböcker i de båda analyserade läromedlen var stegrande 

inom van Hieles teori. Det innebär att uppgifter som förekom på nivå ett återfanns i början av 

kapitlet eller i början av nya delområden. Sedan följde uppgifter på nivå två och sedan före-

kom det uppgifter på nivå tre blandat med dessa uppgifter. Detta kan förklaras med att Hedrén 

(1992) beskriver inom det teoretiska ramverket att van Hieles nivåer ska uppnås i en progress-

ion där till exempel nivå ett ska uppnås av eleverna innan de kan få förståelse för nivå två 

samtidigt som Guitérrez och Jaime (1998) påpekar att beroende på vilka geometriska för-

mågor eleverna har förvärvat kan de pendla mellan de olika nivåerna.   

Båda analyserade läromedlen har olika möjligheter till att utmana elever som är i behov av 

det, Favorit matematik genom nivågruppering på elevernas arbetsböcker, och Nya matema-

tikboken genom träna mera- och fördjupningssidorna. Genom resultatet och i figur 8 kan det 

utläsas att Mera favorit matematik hade fler uppgifter sett till antal, och att uppgifter på en 

högre nivå inom det teoretiska ramverket för van Hieles nivåer förekom till större del. Det kan 

även utläsas i resultatet att en större del av uppgifterna i Nya matematikbokens träna mera- 

och fördjupningssidor innehar en högre nivå än de ordinarie uppgifterna i boken. 

Enligt resultaten bygger lärarna sina genomgångar på det kommande innehållet i elevernas 

arbetsböcker. I resultaten framkommer också att fyra av lärarna anser att lärarhandledningen 

tillhandahåller resurser för att stödja deras geometrigenomgångar. I det teoretiska ramverket 

PCK beskrivs att pedagogisk kunskap av läraren sammansätts med ett ämnes kunskaper och 

innehåll på ett begripligt sätt för eleverna. Genomgångar är tillfällen för lärarna att ge ele-

verna exempel, förklaringar, demonstrationer och visa motsvarigheter inom geometrin som 

kommer i elevernas arbetsböcker och på ett pedagogiskt sätt förklara ett ämne för eleverna. 

Lärare 1, 2, 4 och 5 använder sig lärarhandledningen vid planering och genomgångar i sin 

geometriundervisning för att få tips och idéer om hur geometri kan representeras, anpassas 

till elevernas intressen och hur instruktioner representeras, som beskrivs inom PCK-teorin.   

Även innehållet i lärarhandledningen varierade mellan de två analyserade läromedlen. Vari-

ationen var tydlig mellan antal ord och information till läraren. Båda lärarhandledningarna 

visar enligt studiens resultat en genomgående struktur för arbetsgången i matematikundervis-

ningen. Genom att följa en struktur i undervisningen kan läraren utveckla elevernas förmåga 
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att knyta samman olika delar av matematiken skriver Löwing (2011) inom det teoretiska ram-

verket för van Hieles nivåer. Dock var den genomgående strukturen olika i de båda lärarhand-

ledningarna, men respektive lärarhandledning följer samma struktur.  

Fyra av de intervjuade lärarna undervisar genom det innehåll som finns i lärarhandledningen. 

Dock förekom det skillnader i hur lärarna väljer att utforma sin geometriundervisning även 

om de använde samma läromedel. Fyra av respondenterna använde sig av lärarhandledningens 

innehåll i sina genomgångar. Inom det teoretiska ramverket PCK är exempel, förklaringar, 

demostationer och motsvarigheter viktiga aspekter i undervisningen för lärare att använda sig 

av i sin undervisning för att göra ett ämne begripligt för eleverna, och det menar responden-

terna att de kan få stöd från lärarhandledningen till i deras geometriundervisning.  

I resultaten framträder det att lärarna ger läromedlet en stor roll i geometriundervisningen, 

men hur lärarna använder läromedlet och dess olika delar skiljer sig åt bland respondenterna. 

Några lärare väljer att använda inspiration från lärarhandledningen, och andra väljer att an-

vända sig av egna erfarenheter. Främst menar lärarna att det finns behov av att lägga till 

material utanför läromedlet i geometriundervisningen för att, inom teorin om PCK, represen-

tera geometrin, väcka elevernas intressen och anpassa undervisningen efter eleverna.  

Enligt resultaten för denna studie anser lärarna att elevernas arbetsbok som hör till det läro-

medel de använder, tillhandahåller resurser för geometriundervisningen då de ger dessa 

böcker en stor roll när de undervisar i geometri. Både via de ordinarie uppgifterna i elevernas 

arbetsböcker, och för att utmana de elever som är i behov av extra utmaningar. Dock var 

lärarna i behov av att stryka uppgifter i elevernas arbetsböcker åt de elever som hade det svå-

rare med matematik. Vidare framkom via innehållsanalysen att läromedlen tillhandahåller för-

utsättningar för att utmana de elever som är i behov av det genom nivågruppering i läromedlet 

Favorit matematik, och träna mera- och fördjupningssidor i läromedlet Nya matematikboken, 

samt kopieringsblad. Detta är även något som de intervjuade lärarna beskriver att de använder 

sig av till de elever som är i behov av matematiska utmaningar. Inget av läromedlen tillhan-

dahöll resurser för de elever som är i behov av stöd i matematik. För att lärarna ska kunna 

anpassa sin geometriundervisning till sina elever, behöver de vara medvetna om vad som gör 

ett ämne lätt eller svårt att lära sig, och kunna anpassa sin undervisning till elevernas för-

mågor och intressen. Detta beskrivs inom det teoretiska ramverket PCK.  
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I läromedlet Favorit matematik finns det via kunskapsbanken, samtalsbilderna och i förslag 

på arbetsgång, stöd till korrekt begreppsanvändning för lärarna enligt studiens resultat. I Nya 

matematikbokens lärarhandledning finns det förslag på begrepp som läraren kan repetera med 

eleverna, men förklaringar av begreppen förekommer inte till alla begrepp. Det framkom i 

resultatet av intervjuerna att användandet av rätt begrepp från lärarnas sida är viktigt för att 

eleverna inte ska få missuppfattningar om geometri. Två av lärarna beskriver att läromedlet 

förklarar begrepp bra och använder sig av det i sin geometriundervisning. I teorin om PCK 

beskrivs det att läraren måste kunna organisera begrepp så att eleverna får rätt uppfattning, 

och eventuella missuppfattningar hos eleverna ska läraren kunna organisera om så det blir rätt. 

Det förekom variation i vilken grad lärarna valde att ta stöd från läromedlet för att organisera 

begreppen för eleverna.  

I resultatet av innehållsanalysen framkommer det att läromedlen innehåller olika illustrat-

ioner av geometriska objekt i de två analyserade läromedlens elevarbetsböcker. I resultatet 

av intervjuerna framkommer det att lärarna ser illustrationerna i elevernas böcker som en re-

surs för geometriundervisningen. Vilket förklaras i teorin om PCK att illustrationer, är en 

viktig aspekt i undervisningen.    
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras först valet av metod i en metoddiskussion. Därefter diskuteras studi-

ens resultat i förhållande till studiens forskningsfrågor och tidigare forskning samt litteratur. 

Även betydelsen för yrkesutövningen och möjliga brister i studien diskuteras i en resultatdis-

kussion. Avslutningsvis redogörs slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka läromedlens resurser och vilken roll som lärare ger 

sitt läromedel i deras geometriundervisning i årskurs tre. I denna studie har två metoder an-

vänts för att samla in data. Denscombe (2009) påpekar att via en triangulering av två metoder 

får forskaren möjlighet att jämföra fynden från en metod med fynden från en annan och sedan 

kan data från de olika metoderna bekräfta varandra eller ifrågasättas. Även Johansson och 

Svedner (2010) påpekar att genom att använda sig av fler än en metod motverkas ett ensidigt 

perspektiv i studien. Den ena metoden var innehållsanalys för att analysera det geometriska 

innehållet i de läromedlen som de intervjuade lärarna använde sig av. Detta för att se vilka 

möjliga resurser respektive läromedel tillhandahöll. Detta gav en bekräftelse för vilka resurser 

de intervjuade lärarna ser i sina läromedel och därmed vilken roll de ger till läromedlet i geo-

metriundervisningen. Genom innehållsanalysen kunde lärarnas val av det innehåll från läro-

medlet de använder sig av i sin geometriundervisning, ses ur fler perspektiv. Innehållsana-

lysen kompletterade respondenternas svar i riktning mot studiens syfte och frågeställningar, 

därmed ökade studiens validitet.   

Den andra metoden som användes i studien var semistrukturerad intervju med sammanlagt 

sex respondenter. Genom att använda sig av fler undersökningsgrupper menar Johansson och 

Svedner (2010) att det ensidiga perspektivet motverkas. Studiens validitet ökade genom att ha 

fler respondenter för respektive läromedel. Att analysera innehållet och respondenternas svar 

i förhållande till två läromedel ökade också validiteten i studien då det kan finnas olika resur-

ser i olika läromedel. Det gav en mer sann bild över hur lärare väljer att undervisa i geometri, 

Johansson och Svedner (2010) skriver att validiteten förhöjs om studien visar en sann bild 

över det undersökta. Hade studien genomförts med ytterligare läromedel och respondenter 

hade validiteten ökat ytterligare.  
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Generaliserbarheten i studien kan anses vara låg därför att antalet respondenter är lågt och de 

kan inte representera en större mängd respondenter, samt att endast två läromedel är analyse-

rade. Dessutom är intervjuerna gjorda inom samma län rent geografiskt och kan inte heller 

därför representera ett större geografiskt område. Dock kan studiens resultat ändå vara av be-

tydelse då de ger inspiration om hur andra lärare undervisar i geometri utifrån sitt läromedel 

utifrån vilka resurser dessa lärare ser och vilken roll läromedlet ges i deras geometriundervis-

ning.  

För att kunna genomföra innehållsanalysen, var jag tvungen att ha kontaktat villiga respon-

denter samt tagit reda på vilka läromedel respektive respondent använde sig av. Då studien är 

avgränsad till årskurs tre, var det få tillfrågade lärare som kände att de hade tid att ställa upp 

på en intervju då studien är genomförd vid tidpunkten för nationella prov i årskurs tre. Detta 

medförde att urvalet av respondenter är de respondenter som svarade att de hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju. Hade fler lärare svarat att de var villiga att ställa upp på en intervju 

hade urvalet av läromedel varit mindre begränsat. De respondenter som trots tidsbrist ställde 

upp på en intervju svarade utförligt på mina frågor, och visade det innehåll i läromedlen de 

använde för mig.  

Om jag genomfört intervjuerna innan jag analyserade det geometriska innehållet i läromedlen 

hade respondenternas svar kunnat påverka min objektivitet i innehållsanalysen. Jag hade ingen 

erfarenhet av något av dessa läromedel sen innan, vilket medförde ytterligare objektivitet. 

Dock hade jag erfarenhet av läromedlen då intervjuerna genomfördes vilket kan haft inverkan 

på de följdfrågor som jag ställde till respondenterna under intervjuerna. Johansson och Sved-

ner (2010) skriver att om datamaterialet samlats in på samma sätt kan reliabiliteten öka. Där-

med skapades och följdes en intervjuguide (se bilaga 3) till studien. Intervjuguiden innehåller 

frågor som ställdes till respondenterna. En viktig aspekt vid intervjuer fortsätter Johansson 

och Svedner (2010), är att frågorna är välformulerade, med lite tolkningsutrymme och kan ge 

användbar information i förhållande till studiens syfte. En studiekamrat fick möjligheten att 

bli testpilot för intervjufrågorna och sedan fick denne även lämna sina synpunkter på frågorna. 

Detta ökade reliabiliteten i studien då jag fick synpunkter på om frågorna kunde hjälpa mig 

att svara på studiens syfte och frågeställningar. Hade möjligheten funnits att låta fler vara 

testpiloter hade jag möjligtvis fått fler synpunkter och då hade frågorna eventuellt revide-

rats ytterligare. 
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I forskning där intervjuer används som metod, är det viktigt att intervjufrågorna är lätta att 

besvara och bygger på den intervjuades konkreta erfarenheter (Johansson & Svedner, 2010). 

Frågorna i intervjuguiden handlar om hur respondenterna undervisar i geometri och hur de 

använder läromedlet i sin geometriundervisning. Detta kan anses som frågor de intervjuade 

lärarna kan ge konkreta svar på. Denscombe (2009) skriver om svårigheten att veta om re-

spondenternas svar stämmer överens med verkligheten och menar att forskaren måste kunna 

bedöma i vilken utsträckning respondenten förväntas ha kunskaper inom området som fors-

karen undersöker. Eftersom de lärare jag har intervjuat arbetar i årskurs tre och har varit verk-

samma lärare i flera år bedömde jag att de har dessa kunskaper och därmed kunde ge mig 

information om läromedel och geometriundervisning i årskurs tre. Dock har jag exemplifierat 

en av frågorna vilket kan ha påverkat respondenternas svar i form av att de endast förhåller 

sig till de exemplen jag givit.  

Valet att använda metoden innehållsanalys gav mig data i form av vilka resurser som faktiskt 

finns i läromedlet för geometriundervisning. Valet att också intervjua lärare om deras geo-

metriundervisning gav mig data i form av hur lärarna använder läromedlet och dess innehåll i 

sin geometriundervisning ur deras perspektiv (jmf. Bryman & Nilsson, 2011).  Överväganden 

gjordes att analysera det innehåll som står under rubriken ”geometri” i läroplanens centrala 

innehåll för årskurs ett till tre. Dock gjordes valet att analysera det innehåll som läromedels-

böckerna benämner som geometri. Då det visade sig att respondenterna hänvisade till det in-

nehåll som fanns med under geometrikapitlen, visade sig det valet vara adekvat för att kunna 

jämföra resultaten mot varandra i studien. Detta medförde dock att det skiljde sig till viss del 

i det innehåll som analyserats i de olika läromedlen. Detta för att innehållet i de kapitlen som 

benämns som geometri i de olika läromedlen varierande.  

Denscombe (2009) menar att reliabiliteten handlar om huruvida någon annan skulle komma 

fram till samma resultat som mig. Reliabiliteten i studien ökade genom att jag har varit tydlig 

med vilka kriterier jag har haft för de olika nivåerna inom den tabell som användes som ana-

lysschema och givit exempel på uppgifter som placerats inom en viss nivå inom det teoretiska 

ramverket som använts i innehållsanalysen. Dock kan uppdelningen av uppgifterna i läromed-

len kan påverka reliabiliteten i studien. Då ena läromedlet var markerat vid varje ny uppgift 

och den andra inte var det, var jag tvungen att dela upp uppgifterna i det läromedlet. Detta kan 

påverka resultaten, då andra möjligtvis inte skulle dela upp uppgifterna likadant som jag gjort. 

Dock har jag varit tydlig i metodkapitlet vilka kriterier jag gick efter i min uppdelning av 
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uppgifterna. Jag anser att mina metodval i studien kompletterade varandra bra, och gav mig 

empiri som svarade mot studiens syfte och frågeställningar.  

6.2 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras resultaten i förhållande till studiens frågeställningar, vilka resurser som finns 

i läromedel och vilka resurser lärare ser i läromedel inom geometriundervisningen samt vilken 

roll som lärarna ger läromedlet i deras geometriundervisning i årskurs tre.  

6.2.1 Utformningen av geometriundervisningen från elevernas 

arbetsböcker  

Resultatet i studien visar att lärarna ger läromedlet en central roll i geometriundervisningen, 

läromedlets centrala roll för matematikundervisningen är något som många andra studier 

också visar (Glasnovic Gracin, 2018; Hadar, 2017; Lepik m.fl., 2015; Reys m.fl., 2004; Son 

& Kim, 2015; van den Ham & Heinze, 2018; Yang & Wang, 2016). Likt resultaten i denna 

studie, visar även tidigare studier att läromedlet påverkar hur läraren planerar och genomför 

sin undervisning (Lepik, m.fl., 2015; Reys, m.fl., 2004; Glasnovic Gracin, 2018). Resultaten 

i denna studie visar att det är främst elevernas arbetsbok som styr undervisningen och sedan 

kompletterar lärarna med både innehåll från lärarhandledningen och egna ämneskunskaper 

och pedagogiska kunskaper.  

Likt det Son och Kim (2015) samt Lepik m.fl. (2015) skriver, att olika lärare utformar sin 

undervisning på olika sätt även om de använder samma läromedel, visar även denna studies 

resultat att respondenterna undervisar i geometri på olika sätt även om samma läromedel an-

vänds i deras undervisning. Lärarna i studien använder de resurser som finns i läromedlen på 

individuella sätt och designar sin undervisning utifrån läromedlen för deras specifika elever. 

Detta styrker vad Brown (2009) påpekar om att det är läraren som designar sin undervisning, 

då det är lärarnas uppdrag att designa sin undervisning efter deras elever.   

Analysen av de två olika läromedlen, Nya matematikboken och Favorit matematik visar att 

läromedlen varierar stort i antal uppgifter som eleverna ska lösa i sina arbetsböcker. Även fast 

de olika läromedlen innehöll stor variation av antal uppgifter lät samtliga respondenter sina 

elever arbeta med samtliga uppgifter inom geometrikapitlen i boken. I och med att läromedlet 

Favorit matematik hade fler antal uppgifter, kan de lärare som använder detta läromedel ge 

sina elever fler uppgifter att träna sina geometriska kunskaper med inom läromedlet, än de 
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elever som undervisas med utgångspunkt i Nya matematikboken. När det finns färdiga upp-

gifter i ett läromedel använder lärarna det som en resurs och bygger upp undervisningen kring 

det stoff som läromedlet tillhandahåller enligt studiens resultat. Vilket styrker vad Reys m.fl. 

(2004) skriver om att läromedel är ett färdigt material som lärarna kan använda sig av i sin 

undervisning. Genom att bygga sin geometriundervisning på stoffet i elevernas läromedel kan 

läraren göra eleverna medvetna om vad de förväntas kunna, och sedan låta eleverna arbeta 

självständigt i sina arbetsböcker. Detta kan bekräfta vad Glasnovic Gracin (2018) studie visar, 

att eleverna måste veta vad som förväntas av dem. Detta tyder på att läromedlen ges en stor 

roll i geometriundervisningen.  

Som studiens resultat visar, innehåller läromedlen olika resurser för att kunna utmana elever 

som är i behov av extra utmaningar inom geometri. Detta kan tyda på likvärdighet i undervis-

ningen, då dessa elever får extra utmaningar på en högre nivå. Vilket motsätter sig det som 

Hadar (2017) skriver om att läromedel kan vara en källa till olikvärdighet i undervisningen. 

Dock kan studiens resultat även styrka det som Hadar skriver om olikvärdighet, då läromedlen 

inte har förutsättningar att stödja de elever som har det svårt i matematik enligt innehållsana-

lysen. Det är respondenterna som får anpassa innehållet till dessa elever genom att stryka 

uppgifter i läromedlet för att skapa likvärdighet för dessa elever inom geometriundervis-

ningen. Detta bekräftar studien som Son och Kim (2015) genomfört, där de beskrivs att läraren 

ska kunna se vilka resurser från läromedlet eleverna behöver för att ta till sig av undervis-

ningen.  Även här ger lärarna läromedlet en stor roll, både i form av att använda dess resurser 

för att utmana elever som är i behov av det, men också då lärarna väljer att anpassa innehållet 

i läromedlen för de elever som är i behov av det.  

Nivåerna på uppgifterna i elevernas arbetsböcker uppgick till, som högst nivå tre inom van 

Hieles tabell (se tabell 1). Enligt kriterierna för dessa nivåer innebär det att uppgifterna i de 

analyserade läromedlen mestadels handlar om att kunna känna igen geometriska objekt som 

helheter, kunna deras namn och känna igen egenskaperna hos dem. Vilket styrker den forsk-

ning som Glasnovic Gracin (2018) kommit fram till, att geometriuppgifter i läromedel är 

mest fokuserade kring reproduktion, enkla kopplingar och slutna svar. Det bekräftar även 

vad Löwing (2011) skriver om att skolans geometriundervisning ska inriktas på att ge ele-

verna möjligheter till att lära sig grundläggande geometriska begrepp och de geometriska 

objektens egenskaper, samt att uppgifter på nivå fyra och fem inom van Hieles teori är för 
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avancerade för de krav som ställs i dagens grundskola. Lärarna använder elevernas arbets-

böcker som resurser och det är denna del i läromedlet som ges störst roll inom geometriun-

dervisningen enligt studiens respondenter.  

6.2.2 Lärarhandledningens roll i geometriundervisningen  

Studiens resultat visar att de två analyserade lärarhandledningarna innehåller olika resurser 

och att respondenterna ger lärarhandledningarna olika roller i deras geometriundervisning. 

Lepik m.fl. (2015) skriver om att lärare styr hur läromedlet används. Detta tyder också 

resultaten i denna studie på då de olika lärarna undervisar på olika sätt samt att de utnyttjar 

lärarhandledningens resurser i olika utsträckning. Detta kan även styrka vad Son och Kim 

(2015) skriver, att läraren behöver kunna göra urval efter deras elevgrupp.  

Innehållsanalysen visar att mängden innehåll i lärarhandledningen till Nya matematikboken 

var mindre än i Favorit matematiks lärarhandledning, och fokuserat kring det arbete eleverna 

skulle utföra i sina arbetsböcker. I lärarhandledningen till Favorit matematik var mängden 

innehåll stort, och respondenterna gjorde olika urval av innehållet. Att göra urval ur läromedel 

kräver att lärarna har kunskaper om vad som är relevant för eleverna att lära sig inom området 

och att lärarna kan se vilka resurser som läromedel tillhandahåller. Detta bekräftar vad Reys 

m.fl. (2004) skriver om att lärare behöver ha kunskaper att kunna bedöma kvalitén i läromedel 

för att ge sina elever den undervisning de har rätt till enligt rådande läroplan.  

6.2.3 Begrepp, illustrationer och behov av kompletterande 

material   

Begreppsanvändningen är viktig i geometriundervisningen enligt studiens resultat. Vikten av 

korrekt användning av begrepp inom geometriundervisningen är något som Löwing (2011) 

också påpekar. Området geometri innehåller många begrepp som eleverna behöver hjälp med 

att sortera, och att lärarna använder korrekta begrepp i sin geometriundervisning är av stor 

vikt för att eleverna ska lära sig rätt. Läromedlets roll i detta visade sig främst vara som inspi-

ration och stöd i lärarnas geometriundervisning.  

De illustrationer av olika geometriska objekt som förekom i läromedlen och som lärarna be-

skrev som en resurs i geometriundervisningen, är abstrakta illustrationer av föremål som fö-

rekommer i verkligheten enligt Heiberg Solem m.fl. (2011). Precis som respondenterna be-

skriver så kan lärare hjälpa eleverna att koppla illustrationerna till verkligheten genom att 

koppla ihop geometriska objekt med föremål som eleverna har erfarenheter av. Detta styrker 
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vad Löwing (2011) skriver att läraren kan skapa förståelse hos eleven genom erfarenheter, 

material och metaforer och på så sätt kan eleverna stöttas av sin lärare att förstå abstrakta 

föremål. Det framkommer i resultaten att illustrationer som resurs i läromedlen i kombination 

med lärarnas undervisning kan komplettera varandra.  

Trots att samtliga intervjuade lärare anser att läromedlet tillhandahåller resurser som hjälper 

eleverna att möta kursplanens innehåll för geometri i lågstadiet samt att de ger läromedlet en 

stor roll i geometriundervisningen då de använder läromedlet som utgångspunkt, anser re-

spondenterna att det finns behov av att komplettera geometriundervisningen utöver läromed-

len för eleverna. Behovet av kompletterande material var något varierande men alla lärare 

nämnde att konkreta föremål var viktiga att komplettera undervisningen i geometri med. Detta 

bekräftar vad Heiberg Solem, m.fl. (2011) skriver om att geometriska objekt i läromedel är 

abstrakta. Enbart arbete i läromedelsböcker tillhandahåller därmed inte resurser för att ge ele-

verna konkreta erfarenheter av geometriska objekt och kan därför inte ges den rollen. Respon-

denterna anser att det viktigt att eleverna får se och känna på konkreta objekt.  

Innehållsanalysen visar att i läromedlet Favorit matematik medföljde det laborativt material. 

Men ingen av lärarna som undervisade med Favorit matematik beskrev att de använde sig av 

det. Trots att de påpekade vikten av att använda sig av konkret och laborativt material. Då det 

också var genomgående för lärarna att använda sig av konkret material utanför läromedlets 

resurser, är jag undrande inför varför läromedlen inte innehåller konkreta geometriska figurer 

till större del för att koppla samman läromedlens geometriinnehåll med konkret material.   

6.2.4 Betydelse för yrkesutövningen  

Studien visar att lärare undervisar i geometri med utgångspunkt i läromedlet. De ger läromed-

let en stor roll i geometriundervisningen genom resurser som illustrationer, hjälp till planering 

av geometriundervisningen, begreppsförklaringar samt uppgifter som eleverna får arbeta med. 

Lärarna väljer att undervisa i geometri på olika sätt, men alla väljer att använda sitt läromedel. 

Dock visar studiens resultat också att det finns behov att komplettera geometriundervisningen 

främst med konkret och laborativt material. Detta för att ge eleverna bredare erfarenheter inom 

geometri, vilket är viktigt som verksam lärare att vara medveten om. Vikten av att som lärare 

kunna anpassa undervisningen genom läromedlens resurser belyses också under resultat- samt 

analysdelen. Att lärare ger läromedlen och dess resurser en central roll kan spara tid för lärarna 

och de kan fokusera på att genomföra en så bra geometriundervisning som möjligt. Även att 
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kunna reflektera över det geometriska innehållet som andra har konstruerat i läromedel gör att 

man som lärare kan utveckla och variera sin geometriundervisning.  

6.2.5 Möjliga brister i studien  

Denna studie är avgränsad till årskurs tre, det innebär att resultaten är grundade på intervjuer 

genomförda med lärare i årskurs tre, och läromedel som är designade för årskurs tre. Detta 

medför att resultaten kan se annorlunda ut om studien hade genomförts i andra eller fler års-

kurser. Studien är även baserad på två läromedel, vilket kan medföra att resultaten även kan 

se annorlunda ut om andra eller fler läromedel skulle analyseras. Jag gjorde ett val att avgränsa 

innehållsanalysen till det innehåll som benämns som geometri i läromedlen, detta är innehåll 

som läromedelsförfattarna sorterat ut som geometriskt innehåll. Viktigt här att poängtera är 

att geometriskt innehåll kan finnas i övriga kapitel och andra böcker inom läromedlen också, 

detta är inte analyserat inom ramen för denna studie. Avgränsningen i innehållsanalysen in-

nebär också att alla delområden som återfinns under rubriken geometri i rådande läroplan 

(Skolverket, 2018, s. 56) inte är inkluderat i denna studie.  

6.3 Slutsats  

Studien visar att läromedlet ges en stor roll av lärarna i deras geometriundervisning. Lärarna 

bygger sin undervisning på vad läromedlets elevarbetsböcker innehåller. Innehållsanalysen 

visar att det finns resurser i de analyserade läromedlens olika delar för geometriundervisning. 

Studien visar också att det finns stor variation mellan det geometriska innehållet i olika läro-

medel. Enligt resultaten av intervjuerna tillhandahåller läromedlen resurser för att eleverna 

ska möta och nå läroplanens innehåll. En slutsats som kan dras är att lärare ser resurser för 

geometriundervisningen i läromedel i form av illustrationer, utmaningar till elever som är i 

behov av det, stöd till planering av geometriundervisningen, stöd till begreppsförklaringar 

samt kopieringsunderlag, och att dessa har en betydande roll för hur lärares geometriunder-

visning yttrar sig. Ytterligare en slutsats som kan dras är läromedlen ges en betydande roll 

i geometriundervisningen och att det finns olika resurser för geometriundervisning. Lärarna 

använder sig av det som finns i deras läromedel och sedan kompletterar de med annat 

material. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning  

Då studiens resultat tyder på att det finns olika resurser i olika läromedel, men att samtliga 

intervjuade lärare ändå anser att läromedlen tillhandahåller resurser för att eleverna ska uppnå 

läroplanens innehåll för geometri, finner jag det intressant att vidare undersöka hur läromed-

lens utformning och design kan generera i lärande för elever inom geometriområdet. Ytterli-

gare ett förslag till vidare forskning är att undersöka vilka behov av kompletterande material 

det finns till läromedlets innehåll inom geometri.   
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Bilaga 1 Informationsbrev   

Information om studien:  

Läromedel och geometriundervisning i årskurs tre   

Bakgrund och Syfte  

Lärare i grundskolans lågstadium använder idag matematikläromedlet i stor 

utsträckning när de undervisar i matematik. Ett av huvudområdena i kurspla-

nen för matematik är geometri. Syftet med denna studie är därför att undersöka 

vilken roll läromedlet spelar för lärare i årskurs tre och deras utformning av sin 

geometriundervisning.  

För att uppnå syftet med denna undersökning, behöver jag därför information 

från lärare som undervisar i geometri med läromedel inom ramen för grund-

skolans årskurs tre. Jag ställer därför frågan om ni skulle vilja ställa upp på en 

intervju med detta syfte?  

Hur intervjun kommer gå till 

Intervjun kommer gå till som så att jag intervjuar er med frågor om er under-

visning i geometri och vilken roll läromedlet har i er utformning av geometri-

undervisningen. Intervjun beräknas ta max 45 min. I syfte att öka kvalitén i 

min studie kommer jag att spela in intervjun med ljudupptagning, vilken vi 

efter intervjun kan lyssna igenom gemensamt om ni önskar, och därefter får ni 

godkänna att inspelningen används för min forskning.   

Hantering av data och sekretess  

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt sam-

tycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett 

innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer till oss del behandlas på ett 

sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter anonymiseras 

i uppsatsen. Personuppgifterna kommer att lagras i min hemkatalog hos Karl-

stads universitet till dess att uppsatsen är godkänd. Därefter kommer de att ra-

deras. Ljudinspelningen kommer endast användas av mig som student som un-

derlag för analys och ingen annan kommer ha tillgång till hela inspelningen. 

Ljudinspelningen kommer att raderas när uppsatsen är färdigställd och god-

känd.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 
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till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se.”  

 

Student:    Handledare:  

Alexandra Eriksson   David Taub   

Examensarbete i matematik  Institutionen för matematik och datavetenskap  

Karlstads universitet   Karlstads universitet  

Tel:   Tel:  

Epost:    Epost:   

mailto:dpo@kau.se
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Bilaga 2 samtyckesformulär  

Samtycke till att delta i studien:  

Läromedel och geometriundervisning i årskurs tre  

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag sam-

tycker även till inspelning via ljudupptagning under intervjun. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 

i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

Underskrift 

 

…………………………………………  

Namnförtydligande 

 

…………………………………………  

Ort och datum 

 

………………………………………………………………  

Student:    Handledare:  

Alexandra Eriksson   David Taub   

Examensarbete i matematik  Institutionen för matematik och datavetenskap  

Karlstads universitet   Karlstads universitet  

Tel:     Tel:   

Epost:     Epost:   
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Bilaga 3 Intervjuguide  

Deltagandet i denna intervju är frivilligt. Respondenten har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst utan att detta får några negativa konsekvenser för 

respondenten. Om respondenten väljer att avbryta sin medverkan, får hen be-

stämma om det redan insamlade materialet får ingå i denna studie eller inte. 

Intervjun är uppbyggd efter vetenskapsrådets fyra huvudkrav för att skydda 

respondenten, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Vid godkännande av respondenten kommer intervjun att spelas in i syfte att 

jag ska kunna lyssna igenom igen. Endast jag kommer ha tillgång till inspel-

ningarna. När arbetet är färdigställt och godkänt kommer inspelningarna att 

raderas. All information jag får kommer att anonymiseras i examensarbetet och 

ingenting kommer att kunna kopplas till respondenterna.  

Frågorna i intervjun kommer att handla om läromedelsanvändningen i geo-

metriundervisningen i årskurs tre.  

 

Bakgrundsfrågor:  

Hur länge har du arbetat som lärare i matematik?  

Vilka årskurser har du arbetat i på lågstadiet?  

Hur planerar du för en vanlig matematiklektion?  

Vilket läromedel använder du i din klass i matematik?  

Frågor om läromedel och geometriundervisningen:  

Använder du läromedlet när du undervisar i geometri? Hur använder du läro-

medlet i din geometriundervisning?  

Vilka delar i läromedlet använder du i din geometriundervisning? (elevböcker, 

lärarhandledning, läxböcker, digitala resurser mm?) Finns det någon del i läro-

medlet som du väljer att inte ta med i din geometriundervisning? Motivera 

gärna!   

Vilka slags uppgifter från läromedlet väljer du att ta med i din geometriunder-

visning? Hur motiverar du dina val?   

Finns det uppgifter du väljer att inte ta med från läromedlet i din geometriun-

dervisning? Hur motiverar du dina val?   

Hur arbetar eleverna med uppgifterna i klassrummet?  
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Anser du att läromedlets geometriinnehåll är anpassat efter elevernas förmågor 

eller måste det anpassas om till elevernas nivå?  

Använder du lärarhandledningen i din geometriundervisning?  

Om ja,  

-Hur använder du lärarhandledningen när du planerar geometrilektioner?   

-påverkar lärarhandledningen dina förklaringar vid genomgångar inom geo-

metriområdet?  

Anser du att läromedlets geometriinnehåll hjälper eleverna att möta rådande 

läroplans syfte, centrala innehåll och uppnå kunskapskraven för geometriun-

dervisningen på lågstadiet?  

Finns det behov av kompletterande material eller uppgifter utöver läromedlet 

i geometriundervisningen för att eleverna ska nå målen för lågstadiet eller för 

att färdighetsträna geometri?  

Om ja, vad för material och vilka typer av uppgifter?  

  

 


