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Sammanfattning 
I den här studien utfördes en läromedelsanalys med syfte att undersöka i vilken utsträckning 

geometridelarna i en utvald läroboksserie i matematik för årskurs 1 - 3 kan kopplas till 

kursplanen i matematik. En kvantitativ innehållsanalys av övningsuppgifterna i läromedlets 

geometrikapitel genomfördes för att se om uppgifterna behandlar sådant som i kursplanen anges 

som Centralt innehåll, och om övningsuppgifterna täcker hela det området? 

Analysen visar att den allra största delen av övningsuppgifterna i geometrikapitlen behandlar 

sådan geometri som tas upp under Centralt innehåll i kursplanen. Endast 5 % av uppgifterna 

bedömdes behandla annat innehåll. Men studien visar också att övningsuppgifterna inte täcker 

allt det som i kursplanen angetts som Centralt innehåll i geometri, användande av äldre 

måttenheter saknas. Detta gäller såväl vid mätning av massa som vid tids-, längd- och 

volymmätning.   

Detta betyder att undervisande lärare måste komplettera den undervisning som sker utifrån 

läromedlet med annat material för att täcka det stoff som ska behandlas. Studien visar alltså att 

lärare har ett stort ansvar vid granskning och val av matematikläromedel. 
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INLEDNING  
Matematik är ett ständigt aktuellt ämne både i skolans värld och i samhället. Fallande PISA-

resultat har under flera år väckt olika debatter om matematikämnet i skolan. Många frågar sig 

varför just Sverige har hamnat långt ner på listorna vid dessa tester. Matematik är ett skolämne 

som kan variera mycket beroende på vilken lärare som bedriver undervisningen och vilka 

läromedel hen använder sig av. Det finns inga fasta ramar för hur matematikundervisningen ska 

se ut eller bedrivas utan det är upp till varje enskild lärare. Det som läraren har att förhålla sig 

till är läroplanen och de områden som finns beskrivna under Centralt innehåll i läroplanen, men 

hur eleverna ska arbeta med områdena ansvarar läraren för.  

 

Att arbeta med matematikböcker i matematikundervisningen är vanligt förekommande men 

läroböcker granskas vanligtvis inte. Därför kan det vara av stor vikt att undersöka om 

matematikböckerna som används i skolorna överensstämmer med kursplanen för matematik. 

Eftersom många lärare bedriver sin undervisning utifrån matematikböcker är det viktigt att 

böckerna som används är anpassade till styrdokumenten. Nyutexaminerade lärare kommer 

ställas inför valet av att använda matematikböcker i sin undervisning för första gången när de 

börjar arbeta som lärare. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur pedagoger kan granska 

läromedel och ha kunskap om vad en matematikbok kan innehålla. Det är även viktigt för 

verksamma lärare att ha motsvarande kunskaper.  

 

Forskning har gjorts kring läromedel inom olika skolämnen men antalet undersökningar om 
matematikböcker är relativt litet. Detta är därför ett forskningsområde som har stora utmaningar 

i framtiden. Den här studien bidrar med en analys av geometrikapitel för att synliggöra dessas 

koppling till innehållet i läroplanen. Studien är avgränsad till att enbart undersöka sex kapitel 

om geometri i en serie matematikböcker för årskurs 1 till 3, och dessas kopplingar till vad som 

betecknas som geometri under Centralt innehåll i kursplanen för matematik.  

 

SYFTE  
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning geometridelarna i en utvald 

läroboksserie i matematik för årskurs 1 - 3 kan kopplas till kursplanen i matematik. 

 

Frågeställningar  

- I vilken utsträckning är övningsuppgifterna i det utvalda matematikläromedlet 

kopplade till det som enligt kursplanen för år 1–3 ska ses som Centralt innehåll i 

geometri? 

 

- Täcker övningsuppgifterna i läromedlet allt som anges under Centralt innehåll för 

geometri? 

Avgränsningar  

Studien avgränsades genom att vi enbart studerade geometriavsnitten i matematikböckerna och 

jämförde dessa med det geometriinnehåll som finns under Centralt innehåll i kursplanen för 

matematik, årskurs 1 till 3. Vi valde geometriområdet eftersom detta utgör en stor och 

grundläggande del av innehållet i kursplanen för matematik.  
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Under avsnittet Bakgrund redogörs det för matematikundervisningens Syfte utifrån läroplanen. 

Matematikundervisningens syfte sammanfattas i fem punkter som visar vilka förmågor som 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla inom matematikämnets ram. Vi har valt att i denna 

studie inte granska om det utvalda läromedlet ger förutsättningar för att kunna träna på dessa 

förmågor, utan vi har strikt hållit oss till vad kursplanen anger som Centralt innehåll.                            

BAKGRUND  
Vårt intresse för matematikböcker har uppkommit under vår lärarutbildning. I lärarutbildningen 

uppmanas studenterna att besvara de didaktiska frågorna:  Vad, hur och varför.  Detta skapar 

motivation för att sätta sig in i vad som står beskrivet i läroplanen för att sedan i yrkesrollen 

kunna arbeta för att eleverna ska lära sig på bästa sätt. Hos oss ha detta skapat en nyfikenhet på 

hur väl matematikböckers innehåll stämmer överens med hur matematikämnet beskrivs i 

läroplanen. 

Vad säger läroplanen? 

Det är Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev. 2016) som 

lärare ska följa i sin undervisning. Läroplanen består av tre olika delar. Det är: Skolans 

värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, och Kursplaner med 

kunskapskrav. Läroplanen uttrycker att undervisningen ska ha varierat innehåll och varierande 

arbetsformer. Den beskriver också skolans uppdrag och hur den ska främja elevernas lärande 

under de tidiga skolåren.  

 

I kursplanerna för de olika ämnena ges först en kort, allmän beskrivning av ämnet. Därefter 

presenteras Ämnets syfte och vilket Centralt innehåll ämnet har. Slutligen anges de 

kunskapskrav som eleverna ska uppfylla för att anses ha godtagbara kunskaper. Syftet med 

matematikundervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiksa begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr11 rev. 2016, s. 56) 

 

Kommentarmaterial för matematik  

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik är ett material som främst är skrivet för lärare 

och rektorer. Det finns ett kommentarmaterial till alla kursplaner. Syftet med 

kommentarmaterialet är att lärare ska få en djupare förståelse för det som står skrivet i 

kursplanerna. 

I kommentarmaterialet finns matematikämnet beskrivet på ett mer ingående sätt än i 

kursplanen. I den del som behandlar geometri anges hur pedagoger kan arbeta med det området 

i matematikundervisningen. Nedan följer en sammanfattning av innehållet för geometri som 

eleverna ska ha utvecklat kunskaper om efter årskurs 3 (Skolverket 2011, s. 18). 

Grundläggande geometriska objekt och deras egenskaper  

Geometriska objekt och deras egenskaper är ett viktigt inslag i matematikundervisningen från 

årskurs 1 till 9. Området utgår från konkreta geometriska former och deras egenskaper och 
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innefattar att kunna beräkna omkrets, area och volym. Det är viktigt att eleverna får möta de 

geometriska objekten så tidigt som möjligt för att kunna få en förståelse för objektens namn, 

utseenden och deras relationer till varandra. De geometriska objekt som eleverna möter i årskurs 

1–3 ska vara elevnära och kan till exempel vara en boll. Samtidigt som eleverna får arbeta med 

elevnära objekt ska de få lära sig att använda matematiska begrepp för att beskriva objekten. 

Eleverna ska också bli bekanta med matematiska begrepp genom att få resonera sig fram till 

likheter och skillnader mellan objekt. Exempel på begrepp eleverna ska kunna använda är 

längd, bredd och höjd, samt sida, kant och hörn. (Skolverket 2011, s. 19). 

Konstruktion av geometriska objekt och skala 

För att utveckla sina kunskaper om geometriska objekt ska eleverna även få kunskap i hur man 

konstruerar geometriska objekt, och hur man använder begreppet skala vid enkel förstoring och 

förminskning. För att träna upp sin rumsuppfattning och få förståelse för proportioner och skala 

kan det vara fördelaktigt att eleverna får avbilda och bygga geometriska objekt. För eleverna i 

årskurs 1–3 ska vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet ingå i 

undervisningen (Skolverket 2011, s. 19). 

Symmetri 

Inom matematiken handlar symmetri om ett mönster eller en form som upprepas. Det finns till 

exempel spegelsymmetri där ett objekt avbildas genom spegling i en linje. I årskurs 1–3 ska 

eleverna ska lära sig om symmetri och om hur symmetri kan konstrueras (Skolverket 2011, s. 

20). 

Mätning och beräkning av bland annat area och omkrets  

Eleverna ska utveckla en förståelse för hur de kan mäta. Eleverna ska kunna använda sig av 

olika mätredskap, till exempel mäta med hjälp av en penna eller ett papper men också mäta med 

en linjal. De ska även kunna uppskatta, jämföra och undersöka ytors area genom att arbeta på 

samma sätt. Eleverna ska kunna jämföra och uppskatta matematiska storheter, samt mäta längd, 

massa, volym och tid genom att använda vanliga nutida och äldre måttenheter. De storheter 

eleverna ska kunna mäta är till exempel sträcka, area och volym. Eleverna ska också kunna 

välja rätt enhet för olika situationer (Skolverket 2011, s. 2). 

Historiskt perspektiv 

Eleverna i årskurs 1–3 ska få kunskap om både nutida och äldre måttenheter. Syftet är att 

eleverna ska utveckla en djupare förståelse för hur man mäter idag genom att ta del av historiska 

måttenheter som exempelvis famn eller aln. De bör även få kunskaper om hur mätinstrument 

har utvecklats i och med den digitala utvecklingen i samhället. Idag använder vi exempelvis 

GPS och laserinstrument för att mäta (Skolverket 2011, s. 21). 

Vad är läromedel?  

Skolverket (2015c) beskriver att definitionen på läromedel förr ansågs vara allt som kunde 

användas i undervisningen men att det idag inte finns det någon fast definition av vad läromedel 

är. Allt fler medier ryms inom begreppet läromedel och därför blir det svårdefinierat. 

Multimodala medier syftar på en kombination av exempelvis bilder, ljud och filmer som kan 

användas i undervisningen. Vi använder begreppet läromedel som beteckning för allt som kan 

utgöra en resurs för lärande, och detta begrepp innefattar då pedagogiska texter.   
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Hur kvalitetssäkras läromedel? 

Under åren 1938–1974 granskades alla läromedel i alla ämnen i förväg av staten. Då granskade 

man hur väl läromedlen stämde överens med de kursplaner som fanns. Efter det började man 

istället granska läromedel i efterhand. Men även det slutade man med 1991 då man lade ner 

Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation. Idag granskas inget läromedel 

av Skolverket varken på förhand eller i efterhand.  

Eftersom Skolverket inte ansvarar för någon granskning av läromedel menar Skolverket 

(2015a) att ansvaret ligger hos den enskilde läraren och hos lärarutbildningen. De menar att 

lärarutbildningarna ska göra studenterna medvetna om att läromedel inte granskas och att 

studenter ska utbildas i att kunna göra egna kvalitetsgranskningar av de läromedel de i framtiden 

kommer använda. 

Matematikbokens historia 

Den första läroboken som fanns i Sverige skrevs år 1614 av Aegidius Aurelius. Bokens titel var 

Arithmetica. Aurlius bok blev den vanligaste läroboken under ett helt sekel (Wyndhamn, 

Riesbeck & Schoultz 2000 s. 316). 

Under 1800-talet var skolan livligt debatterad och år 1842 infördes den allmänna folkskolan. 

Många läroböcker skrevs och gavs ut. Läroböckerna var ett redskap för lektionsplanering och 

disciplin, och en kommitté tillsattes för att ta fram förslag på hur läromedel kunde utvecklas 

(Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000, s. 308)   

På 1940-talet bestod en matematikbok oftast av exempelsamlingar. Det var vanligt att ett häfte 

bestod av 80–100 sidor. Bilder var inte vanligt och om det fanns några var bilderna små. 

Böckerna hade vanligtvis inte några förklarande texter till uppgifterna. Det var lärarens uppgift 

att förklara bokens uppgifter. Men mellan 1940-talet och 1980-talet skedde en del förändringar 

i matematikböckerna. Under 1980-talet hade böckerna fler uppgifter och i böckerna gavs 

förklaringar till hur eleven kunde lösa uppgifterna. Det fanns även stora informativa bilder i 

matematikböckerna (Grevholm, Nilsson, & Bratt 1988, s. 242–254).  

I början av 1990-talet kommunaliserades den svenska skolan och med det följde en del 

förändringar. Eftersom skolan inte längre var statligt styrd fick skolorna själva mer ansvar och 

så även den enskilde läraren. Det betyder att lärare i större utsträckning fick bestämma själva 

över vilka läromedel som skulle användas i matematikundervisningen (Lundgren 2012, ss. 114–

115). Sverige har idag ett av Europas minst kontrollerade skolsystem (Kjellström & Pettersson 

2005, s. 311).  

Dagens matematikböcker 

Dagens matematiklektioner utgår vanligtvis från matematikböcker. Lärare följer en 

lärarhandledning som är kopplad till matematikboken. Genomgångar på tavlan utgår därför från 

elevernas matematikbok. Detta resulterar i att undervisningen blir mycket lik innehållet i 

matematikboken (Skolverket 2015b). Kvalitetssäkringen på dagens läromedel ligger indirekt 

på lärarutbildningen eftersom utbildningen ska utbilda lärare till att kunna göra 

kvalitetsgranskningar av läromedel (Skolverket 2015a). 

Kvalitetsgranskning av läromedel är en viktig utgångspunkt när pedagoger ska köpa in olika 

läroböcker men det finns ytterligare en viktig faktor, ekonomin. Eftersom skolan i Sverige är 

kommunal har skolorna olika ekonomiska förutsättningar när det gäller läromedelsinköp. 
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Lärarnas Riksförbund (2012) skriver i en rapport att de ekonomiska förhållandena är den 

viktigaste faktorn som styr lärarna när läromedel ska inhandlas. Nästan sextio procent av de 

lärare som tillfrågades uppgav att de ansåg att de ekonomiska ramarna styrde inköpen i stor 

utsträckning.   

Tidigare forskning 

Skolverket (2016) framhåller att de nationella proven är till för att stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning och ge underlag för en analys av om kunskapskraven uppfylls. Undervisningen i 

matematik är därför delvis en förberedelse för de nationella proven som eleverna ska genomföra 

i årskurs 3. De nationella proven är även till för att konkretisera kursplanerna och 

ämnesplanerna. De har även som mål att bidra till en ökad måluppfyllelse hos eleverna. 

De nationella proven i matematik är uppdelade i flera delprov. Matematikämnet är 

mångfacetterat och innehållet ska diskuteras och problematiseras. Därför är det viktigt att testa 

elevernas kunskaper inom alla områden av matematik. De nationella proven testar elevernas 

matematikkunskaper i både en teoretisk och en praktisk kontext. Eleverna får matematiska 

problem de ska lösa med penna och papper men de får även uppgifter där de enbart får diskutera 

fram en lösning. Länder som Holland och Australien använder sig av mer omfattande och 

vardagsnära matematiska uppgifter när eleverna skriver prov. Matematiska problem som är mer 

verklighetstrogna bidrar till starkare kunskaper och resultat under senare studier (Kjellström & 

Pettersson 2005, s. 311). 

Johansson (2006, s. 29) tar upp flera aspekter som kan vara problematiska när det gäller val av 

matematikböcker i de svenska skolorna. En aspekt är att matematikböckerna inte granskas av 

den svenska staten. Johansson menar att en anledning till detta kan vara att det inte anses 

behövas eftersom varje enskild lärare ansvarar för sin egen undervisning. Men det finns inget 

som säger att en matematikbok måste följa läroplanen och oftast finns det ett bakomliggande 

ekonomiskt intresse som kan styra utformningen av böckerna.  

 

Valet av matematikböcker påverkar också marknaden, menar Johansson (2006, s. 29). Det 

ligger med andra ord ett stort ansvar hos de undervisande lärarna. En anledning till att 

matematikböcker används frekvent är att de kan minska det dagliga arbetet för lärarna. 

Dessutom finns det en lång tradition bakom användningen av matematikböcker som hänger 

kvar.  Johanssons (2006, s. 7) studie av matematikböcker visar att matematikböcker sällan följer 

läroplanen och menar därför att detta borde finnas i åtanke när läroplanen utformas.  

 

Hur en matematikbok ska användas av eleverna är alltid upp till den undervisande läraren. Den 

kan följas strikt eller bara användas som ett stöd i undervisningen. Ett argument som ofta 

används av lärare som följer matematikböckerna strikt är att eleverna inte missar några viktiga 

delar av undervisningen om matematikböckerna följs noggrant. Johansson (2006, ss. 55–56) 

menar dock att man troligtvis inte täcker allt som ska inkluderas i matematikundervisningen 

även om pedagogen följer matematikboken till punkt och pricka. En studie av lärares 

användning av matematikböcker visade att lärare inte hann med att gå igenom mer än 40 % av 

innehållet i den lärobok de använde trots att eleverna bara arbetade i matematikboken under 

matematiklektionerna (Johansson 2006, ss. 56–57). Det kan också vara problematiskt att endast 

arbeta med matematikböcker då det i läroplanen står att eleverna ska vara med och påverka 

undervisningen. Det blir svårt för eleverna att vara med och påverka undervisningen om den 

ser likadan ut varje lektion (Johansson 2006, s. 11).  
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Det finns olika slags matematikböcker som elever arbetar med i skolorna. Vissa består av 

löpande uppgifter medan andra innehåller en teoretisk del och en del med löpande uppgifter. 

Oavsett vilket typ av matematikbok skolorna använder sig av i undervisningen menar Johansson 

(2006, ss. 52, 54) att läraren måste stötta eleverna under arbetet. En slutsats som många forskare 

har gjort är att valet av matematikböcker faktiskt spelar roll för elevernas lärande. En 

matematikbok kan aldrig ersätta en lärare i klassrummet. Johansson (2006, s. 55) menar att 

matematikböckerna måste kompletteras med en lärare eftersom en bok aldrig kan kommunicera 

direkt med eleverna. En människa kommunicerar med både kroppsspråk och tonläge vilket en 

lärobok aldrig kan göra.  

 

Johansson (2006, s. 50) nämner en analys som har gjorts av matematikböcker från 50 länder i 

hela världen. Den visar att sidantal, längd och struktur på matematikböckerna skiljer sig åt 

avsevärt. Böckerna skiljer sig åt även när det kommer till kapitelindelning och utformningen av 

kapitlen. Matematikböckerna består oftast av ett stort antal sidor. Det visade sig att enbart 10 

% av alla böcker som analyserades hade färre än 100 sidor.  

 

I en svensk studie har det undersökts hur lärare väljer sina läromedel. Studien baserades på 319 

lärare i åldrarna från 26 till 63 år. Resultatet visade att lärarna framförallt valde läromedel 

utifrån innehållet. Lärarna i studien valde även läromedel utifrån sin tidigare erfarenhet, och 

kollegors rekommendationer visade sig också vara viktigt. Studien visade även att ju längre 

arbetslivserfarenhet desto sämre var lärarna på att välja läromedel baserat på innehållet. 

Reichenberg (2014 ss. 86–88) menar att det kollegiala samarbetet är viktigt vid val av läromedel 

och att lärare behöver ta hjälp av varandra. Hon menar också att det i lärarutbildningen borde 

läggas fokus på hur man ska välja läromedel.  

 

Denna studie 

Den här studien kan bidra med kunskap om hur väl matematikläromedel motsvarar de krav som 

ställs i kursplanen för matematik i årskurs 1–3, och förhoppningsvis kan den även vara till nytta 

för verksamma lärare som själva måste granska och välja matematikböcker. Det är viktigt att 

ha kunskap om vad ett läromedel innehåller i relation till vad som anges som som Centralt 

innehåll för ämnet. Kursplanen är det styrdokument som lärare måste följa vid utformningen av 

sin undervisning, och därför måste varje lärare vara medveten om i vilken utsträckning de 

använda läromedlen svarar mot dennas innehåll.   

  

METOD 
I detta avsnitt redogörs för den metod som använts i studien. Vi har gjort en kvantitativ 

innehållsanalys, och nedan följer en beskrivning av denna och av urval, reliabilitet och validitet, 

forskningsetik samt genomförande och analys.  

Kvantitativ innehållsanalys 

Begreppet kvantitativ innehållsanalys kan delas upp i två huvudsakliga komponenter. 

Begreppet kvantitativ förutsätter att undersökningen baseras på jämförbara uppgifter. Den 

kvantitativa forskningsmetoden innebär att uppgifter kan visas och analyseras med numeriska 

värden. Innehållsanalys innefattar en undersökning av innehållet i form av skriftlig, muntlig 

eller bildmässig framställning. Kvantitativ innehållsanalys är användbar när man vill undersöka 

förekomsten av olika innehåll i material. Det kan till exempel handla om hur frekvent olika 
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kategorier förekommer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Towns 2017, s. 198). Med frekvent 

menas i vår studie hur ofta uppgifterna i geometrikapitlen kan kopplas till läroplanen.  

 

Esaiasson et al. (2017, s. 199) beskriver hur fokuseringen på frekvenser vid en kvantitativ 

innehållsanalys ger förutsättningar för det som kallas för mekaniskt räknande. Den kvantitativa 

innehållsanalysen kan med hjälp av mekaniskt räknande snabbt gå igenom stora mängder text 

och registrera förekomsten av olika kategorier. Möjligheterna för att snabbt granska stora 

mängder text innebär dock inte att den som utövar en kvantitativ innehållsanalys enbart ägnar 

sig åt mekaniskt räknande. Den kvantitativa innehållsanalysen innebär oftast att texter eller 

enheter måste tolkas för att kunna placera dem i rätt kategorier.  
 

För denna studie utformades ett analysschema (se bilaga 1) för att effektivt kunna granska 

övningsuppgifterna i det matematikläromedel vi valt att studera. Skapandet av ett 

analysinstrument innebär att ta ställning till vad som ska räknas (Boréus & Bergström 2012, s. 

55). I vår studie är det övningsuppgifternas koppling till de geometripunkter som anges under 

Centralt innehåll i kursplanen som ska räknas. Utfallet kommer sedan att analyseras och sättas 

i relation till uppsatsens syfte.  

 

Urval  

Materialet som användes i den här studien är matematikböcker som sträcker sig från år 1 till 3. 

Matematikböckerna i studien har titeln Matte-detektiverna 1a (2012), 1b (2013), 2a (2013), 2b 

(2014), 3a (2015) och 3b (2015) och är skrivna av Kavén och Persson. Böckerna valdes för att 

det är detta läromedel som använts på våra VFU-platser.  

 

Valet att använda böcker i samma serie som sträcker sig från år 1till 3 gjordes eftersom 

läroplanens innehåll inte är specificerat för en viss årskurs utan för årskurs 1–3, årskurs 4–6 

respektive årskurs 7–9. Läroplanen anger att eleverna ska ha kunskap om det angivna innehållet 

när eleven har slutat årskurs 3, årskurs 6 respektive årskurs 9. Därför är det nödvändigt att i 

denna studie undersöka alla böcker som berör årskurserna 1 till 3. För att få en helhetsbild av 

läromedlets innehåll behövs en granskning av samtliga böcker i serien.  

 

Reliabilitet och validitet 

Vid genomförandet av en undersökning behöver man förhålla sig till reliabilitet och validitet. 

Med validitet menas att studien undersöker det som anges som syfte och inte något annat. Med 

andra ord behöver det insamlade materialet och analysmetoden stämma överens med studiens 

syfte och frågeställningar. Det betyder också att studiens resultat ska svara mot 

forskningsfrågorna som ställts (Thurén 2013, ss. 26–27). 

 

En studies reliabilitet anger hur tillförlitlig den är. En studie har hög reliabilitet eller 

tillförlitlighet om den har genomförts på ett korrekt sätt. Hög reliabilitet innebär också att man 

ska få fram samma resultat vid upprepade mätningar (Thurén 2013, ss. 26–27). 

 

I denna studie genomförs en analys av matematikböcker. Urvalet består uteslutande av 

matematikböcker. Analyserna av matematikböckerna har genomförts med hjälp av ett 

analysschema och därför har samma metod använts för alla böckerna. Analyserna kan 

genomföras flera gånger och på samma sätt. Eftersom frågeställningen handlar om hur väl 
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innehållet i matematikböckerna överensstämmer med läroplanen är det just läroplanen som 

varit utgångspunkten och inget annat.  
 

Forskningsetik 

Forskningsetik innebär bland annat att en forskares motiv för sin forskning ska vara att bidra 

med nya kunskaper till ämnet. Som forskare är det olämpligt att tolka sitt resultat fritt utan 

vetenskaplig grund eller dra slutsatser av sådant man inte har belägg för. Forskare måste också 

dela med sig av sina forskningsresultat till övriga forskningssamhället (Vetenskapsrådet 2011, 

s. 17).Vetenskapsrådet (2002 ss. 5–6) beskriver fyra huvudkrav för forskningsetiska principer. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I denna studie granskas enbart läromedel, och vi har inte behövt 

vidta några särskilda åtgärder för att föja dessa principer.  

Genomförande och analys 

För att kunna analysera matematikböckerna i studien utformades ett analysschema som har sin 

utgångspunkt i det som beskrivs som Centralt innehåll i kursplanen för matematik, årskurs 1 - 

3. Det centrala innehållet består av olika matematikområden men i den här studien har vi enbart 

utgått ifrån de punkter som berör geometri. Det finns totalt fem punkter listade under kategorin 

geometri. I analysschemat har några av punkterna delats upp för att lättare kunna kategorisera 

de analyserade geometrikapitlens övningsuppgifter då punkterna innehåller flera olika 

områden.  

 

Geometridelen i det centrala innehållet består av följande punkter (1-5):  

 
1. “Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, 

klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

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

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

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

5. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med 

vanliga nutida och äldre måttenheter.” (Skolverket, 2011 rev. 2016) 

 

Punkterna som är uppdelade i analysschemat är ”Grundläggande geometriska objekt, däribland 

punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klor, koner, cylindrar och rätblock samt 

deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.” och 

”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym, 

och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter." De här punkterna valde vi att dela upp då de 

berör många olika områden inom geometri. Det blev lättare att koppla övningsuppgifterna i 

matematikböckerna till innehållet under Centralt innehåll när en uppdelning av punkterna hade 

gjorts.  

 

Den första (1) punkten är uppdelad i följande tre punkter i vårt analysschema (1A-1C):   

 
1A.  Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor samt deras inbördes 

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.  

1B.   Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras 

inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.  

1C.  Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras 

inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.  

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundl%C3%A4ggande_geometriska_objekt_d%C3%A4ribland_punkter_linjer_str%C3%A4ckor_fyrh%C3%B6rningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_r%C3%A4tblock_samt_deras_inb%C3%B6rdes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundl%C3%A4ggande_geometriska_objekt_d%C3%A4ribland_punkter_linjer_str%C3%A4ckor_fyrh%C3%B6rningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_r%C3%A4tblock_samt_deras_inb%C3%B6rdes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Konstruktion_av_geometriska_objekt
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Skala_vid_enkel_f%C3%B6rstoring_och_f%C3%B6rminskning
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Vanliga_l%C3%A4gesord_f%C3%B6r_att_beskriva_f%C3%B6rem%C3%A5ls_och_objekts_l%C3%A4ge_i_rummet
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Symmetri_till_exempel_i_bilder_och_i_naturen_och_hur_symmetri_kan_konstrueras
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#J%C3%A4mf%C3%B6relser_och_uppskattningar_av_matematiska_storheter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#nutida_och_%C3%A4ldre_m%C3%A5ttenheter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Den andra (2) punkten är uppdelad i följande fyra punkter (2A-2D): 

 
2A. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd med nutida och 

äldre måttenheter. 

2B. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av massa med nutida och 

äldre måttenheter.  

2C. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av volym med nutida och 

äldre måttenheter.  

2D. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av tid med nutida och äldre 

måttenheter. (Skolverket, 2011 rev. 2016) 

 

Uppdelningningen vi gjorde är befogad eftersom det i kursplanen är så mycket som finns 

beskrivet i en och samma punkt. I vår uppdelning har vi särat på en-, två- repektive 

tredimensionella objekt,  samt på mätning av längd, massa, volym respektive tid.  

 

Som det nämndes ovan finns det flera olika ämnesområden under Centralt innehåll i kursplanen. 

Ett av dessa ämnesområden är algebra. Under kategorin algebra står följande punkt: ”Hur enkla 

mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.” 

Under den kategorin förekommer alltså geometri i form av geometriska mönster. I vår studie 

har vi valt att kategorisera de uppgifter i matematikböckerna som berör geometriska mönster 

under en punkt benämnd ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan 

konstueras.” Analysschemat har alltså fått 11 geometripunkter medan det under Geometri i 

Centralt innehåll i kursplanen finns fem punkter.  

 

Under arbetet med analysschemat upptäcktes några brister varför analysschemat justerats en 

del medan arbetet med analysen fortlöpt. Ett exempel på en förändring är att övningsuppgifterna 

i matematikböckerna till en början kunde kopplas till flera punkter i analysschemat. Vi 

upptäckte dock att det var svårt att avgränsa till hur många punkter varje uppgift skulle kunna 

kopplas och beslöt att avgränsa analysen så att en enskild ,övningsuppgift endast kunde kopplas 

till en punkt i analysschemat, den som vi bedömde att den hade starkast koppling till.  

 

Under analysarbetet upptäcktes ett fåtal uppgifter som inte kunde kopplas till något område för 

geometri. Därför utformades en egen kategori i analyschemat som kallades för övriga uppgifter. 

Nedan visas ett exempel på en uppgift som kategoriserats som övriga uppgifter. 

 

 
Bild 1: (Kavén & Persson, 2013. s. 48) 

 

I uppgiften nämns inte de geometriska formerna och det krävs inte av eleverna att de ska kunna 

namnge symbolerna. Som uppgiften är utformad kunde symbolerna lika väl kunnat vara 

blommor eller djur. Samtliga uppgifter som kateogoriserats som övriga uppgifter är utformade 

på liknande sätt där eleverna inte behöver namnge de geometriska formerna och därför behöver 

uppgiften inte kopplas till geometri.  
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Tabell 1. Exempel på hur matematikuppgifter kategoriserades i studiens analysschema 

Uppgiftstext i läroboken  Sammanfattning 

 

Kategori  

 

”Rita egna former i rutorna. 

Kvadrater, trianglar, andra 

rektanglar, cirklar.” (Matte-

detektiverna 1a 2012, s. 33) 

Rita kvadrater, 

trianglar, andra 

rektanglar och cirklar 

Konstruktion av geometriska 

objekt   

 

”Hur många sidor och hörn har 

figurerna?” (Matte-detektiverna 

1b 2013, s.  45) 

Känna igen 

egenskaperna sida 

och hörn 

Grundläggande geometriska 

objekt, däribland 

fyrhörningar, trianglar, 

cirklar samt deras inbördes 

relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos 

dessa objekt. 

”Rita färdigt bilderna så att de 

blir symmetriska.” (Matte-

detektiverna 2a 2013, s. 35) 

Symmetri i bilder Symmetri, till exempel i 

bilder och i naturen, och hur 

symmetri kan konstrueras.   

”Förstora huset genom att rita ett 

precis likadant hus i det större 

rutnätet.” (Matte-detektiverna 3a 

2015, s. 40) 

Skala vid enkel 

förstoring 

Skala vid enkel förstoring 

och förminskning 

 

 

I tabellen ovan förklaras hur kategoriseringen av uppgifterna i geometrikapitlen gick till. Ett 

exempel är uppgiften ”Rita färdigt bilderna så att de blir symmetriska.” (Matte-detektiverna 2a 

2013, s. 35). I kommentarsmaterialet för matematik står det bland annat att symmetri är ett 

mönster eller en form som ska upprepas. Ett exempel på symmetri är spegelsymmetri där ett 

objekt avbildas genom spegling i en linje (Skolverket 2011, s. 20). Därför har uppgiften 

sammanfattats som "symmetri i bilder", vilket passar in under kategorin ”Symmetri, till 

exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”  

 

Under analysen sammanfattades texten i övningsuppgifterna för att det skulle gå lättare att 

kunna avgöra uppgifternas huvudsakliga syfte. För att underlätta analysen använde vi 

Skolverkets kommentarmaterial för matematik där alla områden under Centralt innehåll finns 

beskrivna mer utförligt och där det finns förslag på hur man ska arbeta med innehållet 

(Skolverket 2011, s. 18).   

 

RESULTAT  
Under den här rubriken redovisas resultatet av vår analys av de utvalda matematikböckerna, 

Matte-detektiverna 1a,1b,2a,2b,3a och 3b. Resultatet visas i en frekvenstabell med de elva 

punkter som vi delat in geometrinnehållet under Centralt innehåll i, och där övningsuppgifterna 

är avprickade. Tabellen följs av ett cirkeldiagram som visar hur stor plats de olika punkterna 

tar i varje geometrikapitel. Under varje figur följer en kort beskrivning.  

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Frekvenstabell 1: Matte-detektiverna 1a.  

Centralt innehåll för matematik årskurs 1–3 Matte-

detektiverna 1a  

20 uppgifter totalt 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 

sträckor samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, 

cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

9 

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar 

och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

 

Konstruktion av geometriska objekt.  1 

Skala vid enkel förstoring och förminskning.   

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.   5 

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

konstrueras. 

5 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

längd med nutida och äldre måttenheter.  

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

massa med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

volym med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

tid med nutida och äldre måttenheter.  

 

Övriga uppgifter.  

Frekvenstabell 1 visar att det finns 20 övningsuppgifter i geometrikapitlet i Matte-detektiverna 

1a. Tabellen visar att dessa kan kopplas till fyra av de punkter vi delat in geometriinnehållet 

under Centralt innehåll i, åtta punkter berörs inte i detta geometrikapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Diagram 1: Fördelning av uppgifter i Matte-detektiverna 1a. 

Av diagrammet går det att utläsa att nästan hälften av övningsuppgifterna i kapitlet 

kategoriseras som tillhörande den punkt i analysschemat som gäller grundläggande 

tvådimensionella objekt. ”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i 

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

har lika stor andel uppgifter i geometrikapitlet.  

Exempel på uppgift 

Nedan visas en bild på en uppgift från geometrikapitlet i Matte-detektiverna 1a. Uppgiften är 

kopplad till punkten ”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.” i 

analysschemat.        

Bild 1: (Kavén & Persson, 2012. s. 41) 
 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt.

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

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
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Frekvenstabell 2: Matte-detektiverna 1b. 

Centralt innehåll för matematik årskurs 1–3 Matte-

detektiverna 1b 

48 uppgifter totalt 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 

sträckor samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, 

cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

29 

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar 

och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

 

Konstruktion av geometriska objekt.   14 

Skala vid enkel förstoring och förminskning.   

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

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

konstrueras.   

2 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

längd med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

massa med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

volym med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

tid med nutida och äldre måttenheter. 

 

Övriga uppgifter. 3 

Frekvenstabell 2 visar att det finns 48 övningsuppgifter i geometrikapitlet i Matte-detektiverna 

1b. Tabellen visar att dessa kan kopplas till fyra av de punkter vi delat in 

 geometriinnehållet under Centralt innehåll i, åtta punkter berörs inte i detta geometrikapitel. 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Exempel på uppgift  

Nedan visas en uppgift från geometrikapitlet i Matte-detektiverna 1b. Den här uppgiften är 

kopplad till punkten ”Konstruktion av geometriska objekt.” i analysschemat.  

 
Bild 2: (Kavén & Persson, 2013b. s. 33)" 

Diagram 2: Fördelning av uppgifter i Matte-detektiverna 1b.  

 
Av diagrammet går det att utläsa att majoriteten av uppgifterna i geometrikapitlet behandlar 

”Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras 

inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt”.  
 

 

 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt.

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

Övriga uppgifter.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Frekvenstabell 3: Matte-detektiverna 2a. 

Centralt innehåll för matematik årskurs 1–3 Matte-

detektiverna 2a 

42 uppgifter totalt 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 

sträckor samt deras inbördes relationer.  Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

3 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, 

cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

12 

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar 

och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

3 

Konstruktion av geometriska objekt.  4 

Skala vid enkel förstoring och förminskning.   

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

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

konstrueras.   

19 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

längd med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

massa med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

volym med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

tid med nutida och äldre måttenheter. 

 

Övriga uppgifter.  1 

Frekvenstabell 3 visar att det finns 42 övningsuppgifter i geometrikapitlet i Matte-detektiverna 

2a. Tabellen visar att dessa kan kopplas till sex av de punkter vi delat in geometrinnehållet 

under Centralt innehåll i, sex punkter berörs inte i detta geometrikapitel. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer


 

16 

                                                                                                                                     

 

Exempel på uppgift  

Nedan visas en uppgift från geometrikapitlet i Matte-detektiverna 2a. Denna uppgift är kopplad 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: (Kavén & Persson, 2013a. s. 44) 

 

Diagram 3: Fördelning av uppgifter i Matte-detektiverna 2a. 

 
Det här diagrammet visar att nästan hälften av uppgifterna i detta geometrikapitel kan kopplas 

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

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor samt deras inbördes

relationer.  Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras

inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt.

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

Övriga uppgifter.
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Frekvenstabell 4: Matte-detektiverna 2b. 

Centralt innehåll för matematik årskurs 1–3 Matte-

detektiverna 2b 

42 uppgifter totalt 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 

sträckor samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, 

cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

11 

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar 

och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

6 

Konstruktion av geometriska objekt.   4 

Skala vid enkel förstoring och förminskning.   

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

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

konstrueras.   

11 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

längd med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

massa med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

volym med nutida och äldre måttenheter. 

3 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

tid med nutida och äldre måttenheter. 

 

Övriga uppgifter.  7 

Frekvenstabell 4 visar att det finns 42 övningsuppgifter i geometrikapitlet i Matte-detektiverna 

2b. Tabellen visar att dessa kan kopplas till sex av de punkter vi delat in geometriinnehållet  

under Centralt innehåll i, sex punkter berörs inte i detta geometrikapitel. 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Exempel på uppgift  

Nedan visas en uppgift från geometrikapitlet i Matte-detektiverna 2b. Den här uppgiften är 

kopplad till punkten ”Använda och analysera matematiska begrepp tex längd, bredd, höjd.” i 

analysschemat. 

 
 

 

  

 

 

 

Bild 4: (Kavén & Persson, 2014. s. 43) 

 

 

Diagram 4: Fördelning av uppgifter i Matte-detektiverna 2b.  

 
Av detta diagram framgår att övningsuppgifterna i detta geometrikapitel i huvudsak kan kopplas 

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

och ”Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras 

inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.” i vårt 

analysschema 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras

inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt.

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

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av volym med nutida och äldre

måttenheter.

Övriga uppgifter.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Frekvenstabell 5: Matte-detektiverna 3a. 

Centralt innehåll för matematik årskurs 1–3 Matte-

detektiverna 3a 

46 uppgifter totalt 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 

sträckor samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, 

cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

13 

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar 

och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

5 

Konstruktion av geometriska objekt.  3 

Skala vid enkel förstoring och förminskning. 20 

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

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

konstrueras.   

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

längd med nutida och äldre måttenheter. 

3 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

massa med nutida och äldre måttenheter. 

1 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

volym med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

tid med nutida och äldre måttenheter. 

 

Övriga uppgifter.  1 

Frekvenstabell 5 visar att det finns 46 övningsuppgifter i geometrikapitlet i Matte-detektiverna 

3a. Tabellen visar att dessa kan kopplas till sju av de punkter vi delat in geometriinnehållet 

under Centralt innehåll i, fem punkter berörs inte i detta geometrikapitel. 

 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Exempel på uppgift 

Nedan visas en uppgift från geometrikapitlet i Matte-detektiverna 3a. Den här uppgiften är 

kopplad till punkten ”Skala vid enkel förstoring och förminskning.” i vårt analysschema.  

 

Bild 5: (Kavén & Persson, 2015a. s. 42) 

 

Diagram 5: Fördelning av uppgifter i Matte-detektiverna 3a.  

 
Nästan hälften av uppgifter i geometrikapitlet i Matte-detektiverna 3a kan kopplats till punkten 

”Skala vid enkel förstoring och förminskning.” En annan punkt som upptar en stor plats i 

kapitlet är ”Använda och analysera matematiska begrepp tex längd, bredd, höjd.”  
 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras

inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt.

Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd med nutida och äldre

måttenheter.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av massa med nutida och äldre

måttenheter.

Övriga uppgifter.
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Frekvenstabell 6: Matte-detektiverna 3b. 

Centralt innehåll för matematik årskurs 1–3 Matte-

detektiverna 3b 

32 uppgifter totalt 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 

sträckor samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

9 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, 

cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar 

och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

 

Konstruktion av geometriska objekt.    

Skala vid enkel förstoring och förminskning.  23 

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

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

konstrueras.   

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

längd med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

massa med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

volym med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

tid med nutida och äldre måttenheter. 

 

Övriga uppgifter.   

Frekvenstabell 6 visar att det finns 32 övningsuppgifter i geometrikapitlet i Matte-detektiverna 

3b. Tabellen visar att dessa kan kopplas till enbart två av de punkter vi delat in 

geometriinnehållet under Centralt innehåll i, tio punkter berörs inte i detta geometrikapitel. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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Exempel på uppgift 

Nedan visas en uppgift från geometrikapitlet i Matte-detektiverna 3b. Den här uppgiften är 

kopplad till punkten ”Skala vid enkel förstoring och förminskning.” i vårt analysschema.  
 

 
Bild 6: (Kavén & Persson, 2015b. s. 33) 
 

 

Diagram 6: Fördelning av uppgifter i Matte-detektiverna 3b.  

 
I Matte-detektiverna 3b har övningsuppgifterna huvudsaklig koppling till enbart två av de 

punkter vi delat in geometriinnehållet under Centralt innehåll i. Majoriteten av uppgifterna kan 

kopplas till punkten ”Skala vid enkel förstoring och förminskning.” Resterande uppgifter kan 

kopplas till punkten ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor 

samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dess objekt.” 

 

 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor samt deras inbördes

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Skala vid enkel förstoring och förminskning.
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Frekvenstabell 7: Matte-detektiverna 1a,1b,2a,2b,3a och 3b.  

Centralt innehåll för matematik årskurs 1–3 Matte-detektiverna 

1a, 1b, 2a,2b,3a,3b 

230 uppgifter totalt  

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 

sträckor samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

12 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, 

trianglar, cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

74 

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, 

cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

14 

Konstruktion av geometriska objekt.   26 

Skala vid enkel förstoring och förminskning.  43 

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i 

rummet.   

5 

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri 

kan konstrueras.   

37 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. 

Mätning av längd med nutida och äldre måttenheter. 

3 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. 

Mätning av massa med nutida och äldre måttenheter. 

1 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. 

Mätning av volym med nutida och äldre måttenheter. 

3 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. 

Mätning av tid med nutida och äldre måttenheter. 

 

Övriga uppgifter.  12 

Den här frekvenstabellen är en sammanställning där alla övningsuppgifter i samtliga 

geometrikapitel från Matte-detektiverna 1a-3b har tagits med. Den visar att det är en punkt i 

analysschemat som kapitlen inte berör, punkten ”Jämförelser och uppskattningar av 

matematiska storheter. Mätning av tid med nutida och äldre måttenheter.” Den här punkten 

berörs istället i andra kapitel i matematikböckerna som inte granskats i denna studie.  

 

Den punkt i frekvenstabellen som flest övningsuppgifter kan kopplas till är ” Grundläggande 

geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar, samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt." 

 

Även om frekvenstabellen ovan visar att de flesta punkterna från det Centrala innehållet är 

avprickade finns det delar av innehållet som inte förekommer i de utvalda geometrikapitlen. I 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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fyra av punkterna ingår mätning med nutida och äldre måttenheter. Men mätningar med äldre 

måttenheter förekommer inte det läromedel vi granskat, vare sig det gäller längd-, volym-, 

mass- eller tidmätning.  

 

Diagram 7: Fördelning av uppgifter i Matte-detektiverna 
1a,1b,2a,2b,3a och 3b.  

Diagrammet nedan är en sammanställning av den analys som gjorts av samtliga 

geometrikapitels övningsuppgifter. Flest  uppgifter kan kopplas till ”Grundläggande 

geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.” därefter följer ”Skala vid enkel 

förstoring och förminskning.” 
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11%

19%

2%

16%
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Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor samt deras inbördes

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras

inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt.

Skala vid enkel förstoring och förminskning.

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

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

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd med nutida och äldre

måttenheter.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av volym med nutida och äldre

måttenheter.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av massa med nutida och äldre

måttenheter.

Övriga uppgifter.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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DISKUSSION  
I detta avsnitt sammanfattas  och diskuteras resultatet av studien kopplat till tidigare forskning. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och tankar om didaktiska konsekvenser.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning geometridelarna i en utvald 

läroboksserie i matematik för årskurs 1 - 3 kan kopplas till kursplanen i matematik. Resultatet 

visar att de flesta matematikuppgifterna från geometridelarna i de utvalda matematikböckerna 

kunde kopplas till kursplanen i matematik. Det var ett område under Centralt innehåll i 

kursplanen som inte geometridelarna i de olika matematikböckerna berörde, området "Mätning 

av tid med nutida och äldre måttenheter.”. Denna punkt förekommer istället i andra kapitel i 

matematikböckerna men inte i de som är granskade.  

 

Det finns delar av det som anges som Centralt innehåll för geometri i kursplanen som inte 

förekommer i någon av övningsuppgifterna i matematikböckernas geometrikapitel. De delarna 

är de som anger mätning med äldre måttenheter. Mätning med äldre måttenheter finns angivet 

för längd, massa, volym och tid, men vår analys av läromedlet visar att det inte har med 

övningsuppgifter för någon av dessa storheter, och därmed inte täcker denna del av kursplanen. 
 

Uppgifterna i matematikböckerna 

Studien visar att geometrikapitlen i de olika matematikböckerna skiljer sig åt på några punkter. 

Geometrikapitlen skiljer sig åt vad gäller antalet övningsuppgifter, men också vad gäller vilka 

delar av ämnesområdet som kapitlen behandlar. Antalet övningsuppgifter är som lägst 20 

uppgifter och som högst 48 uppgifter.  

 

Som nämnts ovan visar studien att de analyserade geometrikapitlen behandlar olika delar av 

den geometri som beskrivs under Centralt innehåll i kursplanen. Vissa geometrikapitel 

behandlar fler delar medan andra är mer fokuserade och behandlar färre. Matte-detektiverna 1a 

handlar till största delen om ”Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, 

trianglar, cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos 

dessa objekt.”. Det samma gäller för Matte-detektiverna 1b. Matte-detektiverna 2a berör till 

största delen ämnesområdet ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri 

kan konstrueras.”. I Matte-detektiverna 2b tar ämnesområdena ”Grundläggande geometriska 

objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt.” och ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, 

och hur symmetri kan konstrueras.” lika stor plats. Matte-detektiverna 3a behandlar i huvudsak 

”Skala vid enkel förstoring och förminskning.” vilket även Matte-detektiverna 3b gör. Studien 

visar alltså att författarna till läromedlet har lagt upp innehållet så att eleverna främst ska arbeta 

med grundläggande geometriska objekt, i huvudsak tvådimensionella, i årskurs 1, och med 

bland annat skala i årskurs 3. 

 

Enligt Johansson (2006, s. 26) är det författarna själva som väljer hur stort utrymme varje 

ämnesområde ska få i matematikböckerna. Det kan vara en möjlig förklaring till varför 

geometrikapitlen fokuserar på olika områden och varför vissa områden tar större plats än andra. 
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Övriga uppgifter 

I studien har endast 5% av uppgifterna från geometrikapitlen kategoriserats som Övriga 

uppgifter. Som nämnts tidigare har dessa uppgifter placerats i denna kategori för att de inte 

kunde kopplas till något område i geometri under Centralt innehåll i kursplanen. Uppgifterna 

var till exempel utformade på ett sådant sätt att det inte krävdes att eleverna skulle kunna 

namnge något geometriskt objekt utan dessa användes bara som symboler. Av 230 analyserade 

övningsuppgifter har enbart 12 uppgifter kategoriserats som övriga uppgifter. Johansson (2006, 

s. 29) menar att författare till matematikböcker inte har några krav på sig som säger att 

övningsuppgifter i matematikböcker måste kopplas till kursplanen för matematik. Det kan 

förklara varför det går att identifiera några övningsuppgifter som ”övriga uppgifter”.  

Tidsaspekten  

I den här studien har vi granskat matematikböcker som riktar sig till årskurs 1–3 eftersom det 

inte finns något som säger under vilken årskurs en elev ska ha arbetat med de områden som 

anges under Centralt innehåll i kursplanen. Om man ser till hur matematikböckerna är upplagda 

är det snarare författarna till matematikböckerna som avgör när eleverna ska arbeta med ett 

visst ämnesområde. Studien som Johansson (2006, ss. 56–57) beskriver visar att det kan vara 

svårt för eleverna att hinna med att arbeta sig igenom en hel matematikbok trots att största delen  

av undervisningstiden ägnas åt den sortens arbete. Det kan också vara problematiskt att hinna 

arbeta med samtliga matematikböcker i en hel serie. Därför måste man som undervisande lärare 

vara medveten om vad varje geometrikapitel innehåller för att ha kunskap om vad eleverna kan 

missa om de inte hinner arbeta med samtliga matematikböcker. Skulle eleverna till exempel 

inte hinna arbeta med Matte-detektiverna 3a och 3b skulle de missa allt arbete som berör 

ämnesområdet ”Skala vid enkel förstoring och förminskning.”.  

Metoddiskussion  

Vi hade ingen tidigare erfarenhet av kvantitativ innehållsanalys vilket initialt var en utmaning. 

Den kvantitativa innehållsanalysen var nödvändig att använda för att vi effektivt skulle kunna 

gå igenom de stora mängder material som studien krävde. Under arbetets gång upptäcktes ett 

effektivare sätt att analysera geometrikapitlen på. Ett analysschema utformades och användes 

för varje geometrikapitel för sig. Detta justerades dock något under analysarbetet, bland annat  

eftersom vi upptäckte att vissa uppdelningar vi gjort av geometriområdena under Centralt 

innehåll i kursplanen inte var nödvändiga. Analysschemat bestod i slutversionen av totalt 11 

punkter som vi sammanfattat geometriinnehållet under Centralt innehåll i, samt en punkt för 

kategorin Övriga uppgifter.  

 

I vår studie tillät vi endast att övningsuppgifterna i geometrikapitlen kopplades till en punkt i 

analysschemat, den till vilken kopplingen var tydligast. Studiens reultat redovisas utifrån denna 

avgränsning. En matematikuppgift kan dock vanligtvis kopplas till flera olika områden. Den 

här studien visar därför inte innehållet i geometrikapitlen utifrån ett helhetsperspektiv. Hade 

övningsuppgifterna analyserats så att de kunde kopplas till fler än en punkt skulle tabeller och 

cirkeldiagram förmodligen visat ett något annorlunda resultat.  

Didaktiska konsekvenser  

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning geometridelarna i en utvald 

läroboksserie i matematik för årskurs 1 - 3 kan kopplas till kursplanen i matematik. Eftersom 

lärare måste följa kursplanen och undervisa om allt det som anges som Centralt innehåll är det 

av stor vikt att det läromedel som används i undervisningen innehåller material som täcker detta 

innehåll. Alla lärare måste vara medvetna om innehållet i det undervisningsmaterial de 
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använder. Det är lärarens ansvar att granska läromedlen som används i undervisningen för att 

eleverna ska nå måluppfyllelsen (Skolverket 2015b). Det ligger därför ett stort ansvar hos 

läraren.  

 

Den här undersökningen visar betydelsen av att lärare, och blivande lärare är medvetna om vad 

läromedel faktiskt innehåller. Hinner till exempel inte eleverna arbeta med ett geometrikapitel 

i serien för årskurs 1 - 3 måste läraren ha god kunskap om vad detta kapitel innehåller för att 

kunna komplettera sin undervisning med annat material.  

 

En ytterligare anledning till att lärare behöver ha god kunskap om innehållet i både kursplanen 

och i läromedlen är att elevernas kunskaper testas genom nationella prov i matematik i årskurs 

3. De nationella proven testar alla svenska elevers matematikkunskaper genom olika delprov. 

Proven utvecklas ständigt i takt med att ny forskning framkommer (Kjellström & Pettersson 

2005, s. 311). Enligt Skolverket (2016) är de nationella proven till för att stödja en likvärdig 

och rättvis bedömning och visa hur de kunskapskrav som finns ska tolkas. 

Matematikundervisningen behöver förbereda eleverna inför de nationella proven, och det är 

därför viktigt att man som lärare ser till att eleverna får arbeta med alla områden som finns med 

under Centralt innehåll i kursplanen.  

 

Reichenbergs (2014. ss. 86–88) studie av hur svenska lärare väljer sina läromedel visar att det 

är många olika faktorer som påverkar vilket läromedel lärare väljer. Många lärare väljer böcker 

utifrån tidigare erfarenheter eller baserar sitt val på rekommendationer från kollegor. 

Reichenberg menar att det kollegiala samarbetet är viktigt vid val av läromedel, och att lärare 

behöver ta hjälp av varandra. Vi kan se att detta är en rimlig slutsats eftersom 

läromedelsgranskning är mycket tidskrävande. 

 

Genom den här studien har en del av innehållet i en läromedelsserie inom matematik 

analyserats. Eftersom Skolverket (2015a) anger att det är upp till varje enskild lärare att granska 

läromedel är det viktigt för blivande lärare att ha ett verktyg för att kunna kontrollera innehållet 

i bland annat läroböcker. Studien har bidragit till att vi har blivit medvetna om att innehållet 

kan vara begränsat så att läromedlet inte innefattar alla områden som finns upptagna under 

Centralt innehåll i kursplanerna. Det är en viktig kunskap för oss inför framtiden eftersom vi då 

kommer att behöva välja läromedel för vår undervisning.  

 

Studien kan bidra till att verksamma lärare och andra studenter blir medvetna om vilka 

begränsningar och möjligheter ett läromedel kan ha. Lärare måste kritiskt granska läromedel 

som de överväger att använda i sin undervisning. Ett kritiskt och undersökande förhållningssätt 

till läromedel har blivit en viktig del av lärarprofessionen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Centralt innehåll för matematik årskurs 1–3 Matte-

detektiverna 

  

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 

sträckor samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, 

cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland klot, koner, cylindrar 

och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

 

Konstruktion av geometriska objekt.    

Skala vid enkel förstoring och förminskning.   

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

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

konstrueras.   

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

längd med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

massa med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

volym med nutida och äldre måttenheter. 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av 

tid med nutida och äldre måttenheter. 

 

Övriga uppgifter.   

  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundläggande_geometriska_objekt_däribland_punkter_linjer_sträckor_fyrhörningar_trianglar_cirklar_klot_koner_cylindrar_och_rätblock_samt_deras_inbördes_relationer
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