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Syftet med denna studie har varit att analysera hur och vilka tvådimensionella 
geometriska figurer som framställs i uppgifter i svenska läromedel för grundskolans 
årskurs 1–3 och i vilken omfattning. Detta har gjorts genom en läromedelanalys i 
vilken en klassifikation av uppgifter om tvådimensionella geometriska figurer 
genomförts kopplad till vilken van Hiele-nivå dessa ligger på. Van Hieles teori är en 
modell för hur elever kan lära sig geometri. Teorin består av fem hierarkiska nivåer 
där ingen nivå kan hoppas över. Totalt analyserades 18 elevböcker från tre 
läromedelsserier för årskurs 1–3: Matematik Eldorado, Favorit Matematik och Matte 
Direkt. Resultaten visade att alla läromedelsserier innehöll tvådimensionella 
geometriska figurer och uppgifter som kunde klassificeras på någon av van Hiele-
nivåerna 1–3. Dock fanns det stora skillnader gällande hur många och vilka 
geometriska figurer som togs upp och på vilka nivåer de låg. Ingen av 
läromedelsserierna följde fullt ut van Hieles teori om hierarkisk progression. 
Studiens resultat ger ökad kunskap om hur van Hieles teori används i elevböcker i 
geometri, men ytterligare forskning behövs för att vidare belysa hur eleverna får möta 
van Hieles nivåer i läromedel i klassrummet.  
_______________________________________________________ 
Nyckelord: elevböcker, geometri, läromedelsanalys, tvådimensionella figurer, van 
Hieles teori, årskurs 1–3 
 
  



Abstract  
The aim of this study has been to analyze how, which, and to what extent two-
dimensional geometric figures and tasks are presented in tasks in Swedish textbooks 
for pupils in elementary school, grades 1–3. The tasks were classified according to the 
Van Hiele theory, which is a model for how pupils learn geometry by developing 
knowledge through hierarchical levels 1–5. To reach the aim of the study, a textbook 
analysis was conducted with 18 textbooks from three different math book series for 
grades 1–3 in the Swedish elementary school: Matematik Eldorado, Favorit 
Matematik and Matte Direkt. The results showed that all the textbooks contained 
two-dimensional geometric figures and tasks that could be classified under one of the 
Van Hiele levels 1–3. However, the results also revealed big differences in how many, 
and at what level they were classified. None of the textbook series totally followed 
Van Hiele’s theory of hierarchical progression. The results from this study can 
increase the awareness of how Van Hiele’s theory is used in textbooks for Swedish 
pupils. However, more research is needed to get a clearer picture of how pupils meet 
Van Hiele’s  geometric levels in the classroom. 
 
Key words: elementary school, geometry, textbooks, textbook analysis, two-
dimensional figures, Van Hiele theory  
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1. Inledning 

 
Geometri har beskrivits som ett nyckelämne i matematik av skolmyndigheter världen 
över, bland annat av skolverken i Finland och i Taiwan och av den amerikanska 
nationella matematikorganisationen National Council of Teachers and Mathematics, 
NCTM, (Wang & Yang, 2016). NCTM skrev år 2000 att geometri kan hjälpa 
människor att beskriva världen på ett systematiskt sätt (a.a.). Även i den svenska 
skolans läroplan läggs ett fokus på att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
geometrisk kunskap. I kursplanen i matematik i den reviderade läroplanen 
(Skolverket, 2018a1) står bland annat att eleverna i årskurs 1–3 ska lära sig 
grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, 
koner, cylindrar och rätblock, deras inbördes relationer samt grundläggande 
geometriska egenskaper hos dessa objekt. Kunskaper i geometri framförs som viktiga 
för att förstå och uppskatta världen vi lever i, och att matematiska kunskaper ger 
människor förutsättningar för att fatta beslut i vardagslivet samt ökar möjligheterna 
för att delta i samhällets beslutsprocesser (a.a.).  
 
Trots geometrins centrala roll i kursplaner verkar det för många elever vara ett svårt 
ämne. Exempelvis skriver Boaler (2017) att över hälften av eleverna i åttaårsåldern i 
en undersökning i USA hade svårt att identifiera en kvadrat som presenterades 
roterad stående på ett hörn, istället för på den mer vanliga liggande positionen. 
Vidare visar den internationella TIMSS-studien 2015 för årskurs 4 att geometri är det 
svagaste matematiska området bland eleverna i de flesta av de undersökta länderna 
(TIMSS, 2015a, b). Svensk elevernas kunskap om geometriska begrepp testas ibland 
också i ämnesproven för årskurs 3 och mellan åren 2009 och 2013 sågs en försämring 
i dessa resultat (Skolverket, 2019). 
 
Hur kan eleverna då lära sig geometri? Detta är något forskarparet Pierre och Dina 
van Hiele ägnade sina forskarkarriärer åt att undersöka och de fokuserade främst på 
tvådimensionell geometri (Clements & Battista, 1992; Crowley, 1987; Van de Walle, 
2001; Sinclair, Cirillo & De Villiers, 2017; Van Hiele, 1986). Van Hieles teori är en 
modell som beskriver hur elever lär sig geometri enligt ett hierarkiskt system från 
nivå 1 till nivå 5, där de två sista nivåerna 4–5 kräver så hög kognitiv förståelse för 
abstraktioner att inte många når dessa nivåer (Clements & Battista, 1992). De första 
två nivåerna (nivå 1: Igenkänning genom visualisering, och nivå 2: Analys) är 
däremot grundläggande för att man ska kunna utveckla baskunskaper i geometri. 
Enligt van Hieles teori är utveckling inte beroende på ålder utan på systematisk 
undervisning och utveckling från nivå 1 och uppåt genom nivå 2 och nivå 3 (a.a.). Van 
Hiele (1986) betonar därför flera gånger vikten av att elever och lärare förstår 
skillnaderna mellan de olika nivåerna.  
 
För att eleverna ska få tillgång till undervisning om olika geometriska figurer och 
uppgifter strukturerade enligt van Hieles nivåer är det viktigt att se på vad de får 
möta i sina elevböcker i matematik. Lärare kan använda sina läromedel på olika sätt 
(Remillard, 2016), men vad som står klart är att i Sverige använder många lärare 
matematikböcker som grund när de planerar sin undervisning (Boesen et al., 2014; 
Brehmer, Ryve & Van Steenbrugge, 2015; Johansson, 2006; Neuman, Hemmi, Ryve 
& Wiberg, 2014). Samtidigt visar nyligen genomförda studier att svenska läromedel 
                                                
1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2018. 
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har många brister (Blom & Gelius-Lundbergs, 2012; Hoelgaard, 2015; Johnsson & 
Flodström, 2010; Neuman, Hemmi, Ryve & Wiberg, 2014; TIMSS, 2015b). Dock 
fokuserar inga av de genomförda studierna på elevernas tryckta böcker kopplade till 
geometri och geometriska tvådimensionella figurer. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att analysera hur och vilka geometriska tvådimensionella 
figurer som framställs i uppgifter i ett antal elevböcker i läromedelsserier i matematik 
för årskurs 1–3, samt i vilken omfattning. Arbetet utgår från följande 
frågeställningar: 
 

• Vilka tvådimensionella geometriska figurer introduceras i elevböckerna och i 
vilken omfattning? 

 
• På vilken eller vilka van Hiele-nivåer ges eleverna möjlighet att arbeta med 
de geometriska figurerna så som de framställs i elevböckerna och i vilken 
omfattning?  

 
• Om och i så fall vilka skillnader finns mellan de analyserade 
läromedelsserierna i förhållande till presenterade geometriska figurer och van 
Hieles nivåer? 

2. Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt redogörs först för skrivningar om geometri i läroplanen för 
grundskolan och för svenska elevers kunskaper i matematik, med fokus på geometri, 
enligt TIMSS-undersökningar och nationella prov. Därefter följer en beskrivning av 
forskning kopplad till undervisning i geometri utifrån van Hieles teori och en 
genomgång av läromedlens roll i undervisningen. Litteraturgenomgången är en 
översikt av bland annat vetenskapliga rapporter och artiklar, böcker och andra källor 
som bedömts som relevanta för detta arbete i förhållande till syftet och 
forskningsfrågorna. 
 
2.1 Geometri i läroplanen för grundskolan  
I grundskolans årskurs 1–3 ska eleverna, enligt kommentarmaterialet för kursplanen 
i matematik (Skolverket, 2017), få möta geometriska objekt med stöd av elevnära 
exempel, så som en boll och en låda. Genom att eleverna blir förtrogna med bollen 
och lådan introduceras termerna för klotet och rätblocket (a.a.). I årskurs 4–6 utökas 
antalet geometriska begrepp, men skillnaderna är inte många mellan årskurserna 1–3 
och 4–6. I årskurs 7–9 utökas det geometriska innehållet rejält då det står att ”I 
årskurserna 7–9 finns inga begränsningar för vilka objekt som ska studeras” (a.a., s. 
18). Detta speglar även det centrala innehållet i läroplanen. 
 
I läroplanens centrala innehåll (Skolverket, 2018a) går att utläsa vilka geometriska 
objekt eleverna ska få möta. Kunskapskraven i geometri för årskurs 1–3 innefattar att 
eleverna ska ges förutsättningar att lära sig grundläggande geometriska objekt:  
 

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.  

(Skolverket, 2018a, s. 58). 
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Kunskapskraven i geometri för årskurs 4–6 innefattar ungefär samma beskrivningar 
som i tidigare årskurser: 
 

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, 
pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 
egenskaper hos dessa objekt. 

 
(Skolverket, 2018a, s. 59). 

 
Skillnaden mellan årskurserna 1–3 och 4–6 är att i årskurs 4–6 tillkommer 
begreppen polygoner och pyramider.   
 
När eleverna kommer upp i årskurs 7–9 utökas det geometriska innehållet och 
inkluderar bland annat geometriska objekt och deras inbördes relationer. Vidare står 
det om avbildning och konstruktion av geometriska objekt (såväl med som utan 
digitala verktyg), skala, symmetri, geometriska satser, formler samt metoder för 
beräkning av geometriska objekt med enhetsbyte. Eleverna ska också kunna 
argumentera för innebördernas giltighet.  
 
Eleverna i alla årskurser, från 1–9, ska slutligen ges förutsättningar att utveckla 
följande matematiska förmågor kopplade till allt ovan nämnt centralt innehåll i 
geometri:  
 

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

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter  
• föra och följa matematiska resonemang  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser 
(Skolverket, 2018a, s. 57)  

 
Förutom läroplan och kommentarmaterial erbjuder Skolverket också diagnostiskt 
material, så som Diamant (Skolverket, 2013) med syftet att stödja lärares 
kartläggning och bedömning av elever inom alla matematikområden som nämns i 
kursplanen. Tanken bakom diagnoserna är att bekräfta hur långt eleverna kommit i 
sin kunskapsutveckling i matematik. Under geometrirubriken finns bland annat 
följande områden: Mätning av tid, Mätning av massa, Mätning av längd, Mätning av 
area, och Mätning av volym (a.a.). Få uppgifter fokuserar dock på elevernas kunskap 
om tvådimensionella figurers egenskaper.  
 
2.2 Svenska elevers kunskaper i matematik  
Sedan läsåret 2008/2009 har nationella prov i matematik genomförts i årskurs 3 i 
den svenska grundskolan (Skolverket, 2019). Syftet med proven är delvis att stödja 
läraren vid bedömning av betygsättning, delvis att ge analysunderlag för att se vad 
som behöver utvecklas för att eleverna ska nå kunskapskraven. Varje år undersöks en 
särskild gren inom geometri. År 2012/2013 testades geometriska begrepp och 
resultatet visade att 88,1 % av eleverna uppnått kravnivån (Skolverket, 2019). År 
2014/2015 testades geometriska begrepp igen och resultaten hade nu sjunkit till 86 % 
(Skolverket, 2015). 
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I den stora internationella studien Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS) testas också elevernas geometrikunskaper. Svenska elever i årskurs 4 
förbättrade sin kunskapsnivå i geometri mellan 2011 och 2015 med 23 poäng, från 
medelvärdet 500 poäng år 2011, till 523 poäng år 2015 (TIMSS, 2015b, c). Trots 
ökningen ligger Sverige lågt jämfört med våra nordiska grannländer: Norge hade 559 
poäng i geometri, Danmark hade 555 poäng och Finland 539 poäng år 2015 (a.a.). 
TIMSS-studien 2015 för årskurs 4 visar vidare att geometri är det svagaste 
matematiska området bland eleverna i de flesta av de undersökta länderna (TIMSS, 
2015a). Taiwan, som använder van Hieles teori i sin läroplan (Ma, Lee, Lin & Wu, 
2015), hade 597 poäng i geometri i TIMSS-undersökningen 2015 och var ett av de 
länder som hade högst poäng (TIMSS, 2015b).  
 
2.3 Undervisning i geometri utifrån van Hieles teori 
Van Hiele teorin är en modell som strukturellt beskriver hur elever lär sig geometri. 
Teorin har sitt ursprung i två doktorsavhandlingar av det nederländska forskarparet 
Pierre van Hiele och Dina van Hiele-Geldof (Pierre van Hiele, 1984a & Dina van 
Hiele-Geldof, 1984b) som samtidigt slutfördes vid universitet i Utrecht (Clements  
& Battista, 1992; Van Hiele, 1959/1985). 
 
Van Hiele skriver i förordet till sin bok Structure and Insight (1986) att målet med 
boken är att bidra till ett förbättrat lärande. Läraren kan stödja eleverna på olika 
geometriska utvecklingsnivåer men för att kunna detta krävs att läraren förstår 
teorins innebörd. Van Hiele utvecklade sin teori för undervisning i geometri men, 
skriver han, andra ämnen kan lika väl utvecklas med samma metod. Lärande av 
struktur är en överlägsen metod jämfört med metoden att lära fakta; fakta är ofta 
snabbt passé på grund av att det saknas sammanhang. I en struktur har fakta 
mening. Om en del av strukturen glöms bort, underlättar den återstående delen av 
strukturen ihågkommandet av den bortglömda delen. Det är värt att studera hur 
strukturer fungerar på grund av deras betydelse för tankegången. Av den anledningen 
ägnas en stor del av min bok åt strukturer (van Hiele, 1986, min översättning). 
 
I korthet föreskriver teorin hur elever lär sig geometri i fem hierarkiska nivåer:   

• nivå 1: Igenkänning genom visualisering  
• nivå 2: Analys 
• nivå 3: Abstraktion  
• nivå 4: Deduktion 
• nivå 5: Stringens  

Utförligare definitioner tillsammans med exempel för de olika nivåerna tas upp i 
teoridelen på sidan 6. Värt att notera är dock att det till stor del är en fråga om att 
förstå begrepp och inte bara procedurer i van Hieles teori.  
 
Nivåerna i van Hieles teori beskriver mer hur undervisningens och 
inlärningsprocessens innehåll bör struktureras än anger elevernas ”mognad” för 
utveckling i en viss ålder (Clements & Battista, 1992; Hedrén, 1992). Ingen nivå ska 
kunna hoppas över utan att det får en negativ konsekvens för elevernas lärande 
(Hedrén 1992). Om lärare och elever befinner sig på olika van Hiele-nivåer i 
klassrummet kan konsekvenserna därmed bli negativa för elevernas geometriska 
utveckling. Om eleven inte kan följa lärarens resonemang och har svårt att förstå kan 
det visa sig att eleven, om hen ombeds att återge resonemanget, saknar all insikt om 
sammanhang och därmed befinner sig på en lägre nivå än den lärarens förklarar på 
(Hedrén, 1992). 
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Det är huvudsakligen van Hieles två första nivåer som är grundläggande när en elev 
ska lära sig geometri och dessa är därmed de mest väsentliga för de lägre årskurserna 
(Crowley, 1987; Sinclair Cirillo & Villiers, 2017). Trots detta är det inte ovanligt att 
den elementära geometrin börjar alltför teoretiskt, nivå 1 hoppas över och 
undervisningen börjar på nivå 2 eller nivå 3 (Clements & Battista, 1992; Hedrén, 
1992). Eleverna har dock stora svårigheter på dessa nivåer, kanske beroende på att 
undervisningen startar på en för hög nivå. För att exemplifiera detta kan vi beakta en 
av de vanligaste fallgroparna inom geometrin i grundskolan, den om bristande 
kunskap om fyrhörningar (Bentley & Bentley, 2016). Många elever är inte säkra på att 
en kvadrat också är en rektangel eftersom de saknar begreppsbeskrivning av 
fyrhörningarna (a.a.). Brorsson (2013) beskriver liknade svårigheter där elever inte 
kan kalla en rektangel och en parallellogram för samma namn (dvs. parallellogram), 
vilket tyder på bristande begreppsuppfattning. 
 
Vidare har studier visat att inte bara eleverna, utan även lärarna har svårigheter och 
många har ännu inte nått upp till nivå 3 (Van Putten, 2008, refererad i Sinclair, 
Cirillo & De Villiers, 2017). Det kan skapa ett dilemma för både eleven och läraren om 
de ligger på två olika van Hiele-nivåer. Exempelvis om eleverna frågar läraren varför 
rätt svar till korrekt begrepp för en bild på en kvadrat är både kvadrat, fyrhörning och 
rektangel, och inte läraren kan förklara egenskaperna mellan tvådimensionella 
figurer (en van Hiele 3-nivå). 
 
Slutligen kan nämnas att undervisning som följer van Hieles teori kan bidra till 
framgångsrika resultat. Detta visas i exempel från Taiwan, som är ett av de OECD-
länder som över åren haft och har höga PISA- och TIMSS-resultat i geometri (Ma, 
Lee, Lin & Wu, 2015). Landet använder van Hieles teori i sin läroplan (a.a.). 
 
2.4 Läromedlens roll i undervisningen 
Som en beskrivning av matematiska läromedel (på engelska curriculum programs) 
använder jag Janine Remillards (2016) definition, att matematiska läromedel är 
samlingar av pedagogiskt material som syftar till att ge vägledning i daglig 
klassrumsundervisning. I mitt arbete ligger fokus på en specifik form av läromedel, 
nämligen elevernas tryckta matematikböcker. Ibland använder jag även begreppet 
läromedelsserier för att visa att det kan röra sig om flera elevböcker från samma 
förlag, t.ex. alla elevböcker för årskurs 1–3 från ett och samma förlag.   
 
Forskning har visat att matematiska läromedel spelar en viktig roll i undervisningen, 
både för elever och lärare (Brehmer, Ryve & Van Steenbrugge, 2015; Davis & Krajcik, 
2005; Neuman, Hemmi, Ryve & Wiberg, 2014; Remillard, van Steenbrugge & 
Bergqvist, 2014). Läromedel är viktiga då de kan ha en avgörande betydelse för om 
elever ges förutsättning till att öva på givande matematikuppgifter i syfte att inhämta 
och utveckla sina kunskaper (Skolinspektionen, 2009). Om inte läromedel 
presenterar rätt uppgifter i rätt progression, eller om särskilt viktiga uppgifter 
utesluts, kanske eleverna inte får möjlighet att inhämta denna kunskap. Exempelvis,  
i förhållande till geometri, beskriver Clement och Battista (1992) att om inte van 
Hieles nivåer följs får eleverna inte den grundläggande kunskap i geometri som krävs 
för utveckling i senare skolår. 

I Sverige är det fritt fram för lärare att välja böcker och/eller annat läromedel och det 
finns inga obligatoriskt bestämda böcker på statlig nivå. Skolinspektionen framförde 
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dock 2009 i en rapport kritik mot att läromedel i matematik är skevt fokuserade på 
att eleverna ska räkna utifrån redan lösta exempel. Eleverna får därmed, enligt 
Skolinspektionen, begränsade möjligheter att träna andra kompetenser. Om 
undervisning till stor del (som i dag) ska styras av läroböcker måste böckerna därför 
utvecklas och målen med undervisningen måste klargöras (Skolinspektionen, 2009). 

Det finns inte mycket forskning som analyserar, klassificerar och kategoriserar 
geometriuppgifter i (svenska) elevböcker för årskurs 1–3 och studerar om dessa 
uppgifter följer den progression som anges i van Hieles teori. Ett fåtal studier har 
dock tittat på andra delar kopplat till kvaliteten på elevböcker för årskurs 1–3. Ett 
exempel är en läromedelsanalys i svenska grundskolans årskurs 1–3 av Johnsson och 
Flodström (2010), vilken skrevs innan nya läroplanen togs i bruk 2011 (Skolverket, 
2018a). Johnsson och Flodström (2010) analyserade tre av några av Sveriges 
vanligast använda läromedel (några av de elevböcker som jag har undersökt) med 
fokus på multiplikationsstrategier och hittade brister och skillnader mellan 
läromedlen. Även Blom och Gelius-Lundbergs (2012) läromedelsanalys som 
fokuserade på samband mellan de fyra räknesätten, visade att det fanns brister i de 
undersökta läromedlen och att viktiga samband inte alltid togs upp. Författarna 
understryker att konsekvenserna kan bli att elever går miste om kunskap som inte 
lärs ut om lärare bygger sin undervisning på elevböckerna som inte tar upp alla 
samband mellan de fyra räknesätten. 

3. Van Hieles teori  
 
För att få svar på frågan i syftet om hur de undersökta läromedlen presenterar 
tvådimensionella geometriska figurer har jag valt att tillämpa van Hieles teori, som  
i nivåer beskriver hur eleverna bör lära sig geometri. Undervisning i geometri bör 
följa nivåerna i ordningsföljd 1–5. I detta avsnitt redogör jag för dessa nivåer: nivå 1: 
Igenkänning genom visualisering; nivå 2: Analys; nivå 3: Abstraktion; nivå 4: 
Deduktion; samt nivå 5: Stringens. 
 
3.1 Van Hiele nivå 1: Igenkänning genom visualisering 
Den första van Hiele-nivån kallas på engelska Visualization och benämns i detta 
arbete som Igenkänning genom visualisering (Clements & Battista, 1992, min 
översättning). På denna nivå identifierar och använder sig eleverna av geometriska 
figurer och geometriska konfigurationer efter utseende. Eleverna känner igen former 
som kvadrater och trianglar och de kan mentalt se dessa representationer som 
visuella bilder. Exempelvis kan eleverna identifiera en rektangel eftersom den ser ut 
som en dörr (a.a.). Elever på nivå ett är dock inte medvetna om figurernas 
egenskaper och deras resonemang domineras av uppfattningar och perception. De 
kan skilja en figur från en annan figur utan att kunna benämna dess egenskaper. 
Elever kan exempelvis känna igen en cirkel, en rektangel och/eller en kvadrat, men 
de känner inte till figurernas egenskaper, som att en kvadrat har räta vinklar och att 
alla sidor är lika långa. Först under övergången från nivå 1 till nivå 2 börjar visuella 
objekt associeras med deras egenskaper (a.a.).  
 
För att illustrera van Hieles nivå 1: Igenkänning genom visualisering, ges ett 
exempel från Boaler (2017, s. 67; se Figur 1 och Figur 2). Elever på nivå ett kan inte 
ange att Figur 1 är en hexagon, men de känner igen att Figur 2 är en hexagon. 
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                                               Figur 1                            Figur 2 
 
3.2 Van Hiele nivå 2: Analys 
Van Hiele nivå 2 kallas på engelska Analysing och benämns i detta arbete Analys 
(Clements & Battista, 1992, min översättning). På denna nivå klassificerar eleverna 
geometriska figurer efter deras egenskaper. Eleverna resonerar efter de särskilda 
regler som utformar figurernas egenskaper och som figuren klassificeras efter. 
Exempelvis kan elever benämna och identifiera en romb som en geometrisk figur 
genom dess egenskaper: figuren har fyra sidor och alla fyra sidor är lika långa. 
Eleverna på nivå två lär sig genom att etablera formernas egenskaper laborativt, 
genom observation, mätning, att rita och modellering. För att beskriva geometriska 
formers egenskaper krävs förståelse för begrepp. Eleverna upptäcker att vissa 
kombinationer av egenskaper passar eller inte passar in på de särskilda regler som 
beskrivs för figurernas egenskaper (a.a.). 
 
Annat som visar att elever befinner sig på nivå två är att de börjar göra förutsägelser 
baserade på empiriska resultat, och de börjar motivera sina förutsägelser. De kan dra 
generaliserande slutsatser och de kan jämföra och se släktskap mellan exempelvis tre 
vinklar och en triangel eftersom vinklar är en av triangelns egenskaper. Deras tankar 
är logiska men begränsade till att vara empiriska (Clements & Battista, 1992). 
Jämförelser av figurer associeras vidare ofta med nivå två (Sinclair, Cirillo & de 
Villiers, 2017). Däremot har elever på nivå två ännu inte etablerat förståelse för 
egenskaper mellan formernas olika klasser, exempelvis att en kvadrat även är en 
rektangel. Detta kommer i nivå tre (a.a.).  
 
För att illustrera nivå två ges ett exempel (se Figur 3) från Crowley (2006, s. 7). 
Elever på denna nivå kan identifiera geometriska tvådimensionella figurer som 
trianglar, kvadrater och parallellogram efter deras egenskaper.  
 

 
Figur 3. Ur Crowley (2006, s. 7). 
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Av alla van Hieles fem nivåer har det argumenteras för att nivå ett, Igenkänning 
genom visualisering, och nivå två, Analys, bör vara de mest frekventa i de lägre 
skolåldrarna (Sinclair, Cirillo & de Villiers, 2017; Ma, Lee, Lin & Wu, 2015).  
 
3.3 Van Hiele nivå 3: Abstraktion  
Den tredje van Hiele-nivå kallas på engelska Informal Deduction och benämns i detta 
arbete som Abstraktion (Clements & Battista, 1992, min översättning). På denna nivå 
kan elever formulera abstrakta definitioner av figurer. De kan skilja mellan 
nödvändiga och tillräckliga uppsättningar egenskaper för att förstå och ibland även 
kunna ge logiska argument i den geometriska domänen. De kan nu klassificera 
figurerna på ett hierarkiskt sätt genom deras egenskaper. Med andra ord 
kategoriseras geometriska figurers olika klasser utifrån klassens egenskaper. På nivå 
tre krävs tidigare erfarenhet från nivå ett och nivå två som stöd för elevernas 
tänkande. Eleverna kan nu också se relationer mellan geometriska figurers 
egenskaper (a.a.). 
 
För att illustrera van Hieles teori nivå 3 använder jag ett exempel från Löwing och 
Kilborn (2010, s. 12) som visar att fyrhörningar kan se ut på olika sätt (se Figur 4).  
Elever på nivå tre har lärt sig abstrakta definitioner av figurer och kan genom 
argument beskriva med rätt begrepp varför till exempel en kvadrat kategoriseras efter 
samma egenskaper som en parallellogram, en rektangel och romb, och samtidigt 
förklara varför en romb inte är en kvadrat.  
 

 
 
Figur 4. Illustration som visar hur olika fyrhörningar kan se ut. Ur Löwing och Kilborn (2010, s. 12). 
 
Löwing och Kilborn (2010) är dock kritiska till undervisningen i svenska skolan när 
de diskuterar utifrån sin figur (se Figur 4): ”[O]m man börjar med kvadraten blir det 
emellertid svårare för eleverna att se alla intressanta egenskaper på grund av brist på 
variation” (s. 12). Om man inte börjar med kvadraten börjar man med antingen 
rektanglar, romber, övriga fyrhörningar och/eller n-hörningar. Enligt Skolverket 
(2018a) finns det inte stora skillnader i den geometriska utvecklingen mellan årskurs 
1–3 och 4–6, förutom att årskurs 4–6 börjar med n-hörningar, polygoner och 
pyramider. Polygoner tas inte upp alls i årskurs 1–3 i kursplanen i matematik i 
läroplanen (a.a.). Slutligen kan nämnas att Clements & Battista (1992) anser att det 
är viktigt att eleverna når van Hiele-nivåerna två och tre innan de börjar i klass 8 eller 
klass 9 i grundskolan.   
 
3.4 Van Hiele nivå 4: Deduktion 
Den fjärde van Hiele-nivå kallas på engelska Deduction och benämns i detta arbete 
Deduktion (Clements & Battista, 1992, min översättning). Eftersom den är på 
avancerad nivå (och därmed inte normalt lämplig för årskurs 1–3) går jag här inte in 
närmare på denna nivå. Kort sagt: på denna nivå fastställer elever en sats inom ett 
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axiom (Clements & Battista, 1992). De känner igen och förstår skillnader mellan 
odefinierade villkor, definitioner, axiom och olika satser. Dessutom kan eleverna 
formulera påståenden i sekvens som logiskt motiveras av en given sanning. 
Exempelvis kan de resonera genom att använda deduktiva metoder för att bevisa 
relationer mellan olika kategorier av figurer (a.a.). 
 
Van Hiele skriver i Structure and Insight (1986, s. 64) om svårigheter som deduktion 
kan skapa: 

 
Det finns inget tvivel om att deduktion är ett koncept som tillhör en hög nivå av tänkande, 
särskilt begreppets inneboende betydelse. De som är välinformerade i matematikens lärande 
vet hur svårt det är för studenterna att komma överens om den logiska sammanhållningen 
mellan reglerna. Det kräver nästan två års kontinuerlig undervisning för att studenterna ska 
kunna uppleva det inneboende värdet av deduktion och ännu mer tid är nödvändig för att 
förstå den inneboende innebörden av detta koncept [min översättning]. 

 
3.5 Van Hiele nivå 5: Stringens 
Den femte van Hiele-nivån, som på engelska kallas Rigor och översätts som 
Stringens (Clements & Battista, 1992, min översättning) ligger också på så avancerad 
nivå att jag inte heller här närmare går in på den. På denna nivå resonerar eleverna 
abstrakt och filosofiskt om matematiska system och om hur olika axiom kan 
definieras och manipuleras. Resonemangen kan handla om relationer mellan 
formella system och utvecklade idéer och jämförelser av axiomatiska system inom 
geometri. Denna nivå inom geometri sägs ligga på forskarnivå (a.a.). 

4. Metodologi  
 
För att få svar på forskningsfrågorna i denna kvantitativa studie har jag genomfört en 
läromedelsanalys. Under denna rubrik kommer jag först redogöra för urval och 
bortfall av läromedel. Därefter följer en beskrivning av analysschema och 
analysförfarande. Slutligen argumenterar jag för studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet, samt redovisar vilka etiska överväganden som iakttagits. 
 
4.1 Urval och bortfall 
 Urvalet av läromedel i den här studien består av tre läromedelsserier med totalt 18 
elevböcker i som används i årskurs 1–3 i den svenska grundskolan. Respektive 
årskurs har en A- och en B-bok, vilka i denna studies resultat räknats ihop för 
respektive årskurs och läromedel. Främsta anledning till varför jag uteslutit andra 
läromedelsserier är att dessa antingen inte uppdaterats till gällande läroplanen 
(Skolverket, 2018a), inte är avsedda för årskurs 1–3, eller inte hör till de mest 
använda läromedlen på området. Mitt urval av läromedel består därmed av tre av 
Sveriges mest frekvent använda läromedel i årskurs 1–3 i grundskolan (Hammenborg 
2015; Hoelgaard, 2015; Neuman, Hemmi, Ryve & Wiberg, 2014). Läromedlen är: 

• Matte Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2015; 2016). 
• Favorit Matematik (Ristola, Tapaninaho & Tirronen 2012/2018; Ristola, 
Tapaninaho & Vaaraniemi 2012/2018; Karppinen, Kiviluoma & Urpiola 
2013/2018). 

• Matte Direkt (Falck, Picetti & Meijer, 2011). 
 
För att begränsa studien har enbart de tryckta grundböckerna för eleverna 
analyserats. Digitala material, lärarhandledningar och extraböcker har valts bort. 
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Gällande urval av uppgifter fokuserar jag i denna studie enbart på uppgifter som rör 
tvådimensionella geometriska figurer (t.ex. cirklar, ovaler och n-hörningar, där n är 
ett heltal större än 4). Anledning till detta är att läroplanen (Skolverket, 2018a) 
framför att eleverna i årskurs 1–3 ska lära sig grundläggande geometriska objekt så 
som fyrhörningar, trianglar och cirklar.  
  
En annan anledning till att jag valde att lägga fokus på tvådimensionella figurer är att 
forskning kopplad till van Hieles teori främst fokuserar på tvådimensionella figurer. 
Forskning visar dessutom att grundläggande tvådimensionella figurer hör till 
elevernas tidiga skolår (Clements & Battista, 1992) och de tidiga skolåren är också  
i fokus i denna studie. För att kunna koncentrera min undersökning på 
tvådimensionella geometriska figurer behövde jag därför utesluta uppgifter som 
rörde tredimensionella objekt. Vidare uteslöts uppgifter som enbart handlade om 
beräkning av area och omkrets, symmetri, mönster och vinkelmätning.  
 
4.2 Analysschema  
Att analysera något i syftet att få en bättre förståelse av det som ska analyseras kan 
göras genom en detaljerad undersökning i form av en innehållsanalys (Denscombe, 
2018). Bryman (2018) skriver att det krävs en systematisk och standardiserad metod 
för bedömning av variation. För att kunna göra denna läromedelsanalys systematiskt 
och få svar på mina forskningsfrågor har jag i undersökta läromedelsserier beräknat, 
kategoriserat och klassificerat tvådimensionella geometriska figurer och uppgifter 
enligt van Hieles teori. De variabler jag valt att koda i den här studien är:  

a) vilka tvådimensionella geometriska figurer introduceras för eleverna  
i uppgifterna och i vilken omfattning? 
b) på vilken van Hiele-nivå kan uppgifterna klassificeras? 

 
För att koda rådata använde jag av en tabell där data enkelt kunde sammanställas (se 
Bilaga 1). Eftersom inga uppgifter i de valda läromedel kunde klassificeras enligt van 
Hieles nivåer 4 och nivå 5 har jag uteslutit dessa. Nedan följer en beskrivning av hur 
jag klassificerade uppgifter på respektive van Hiele-nivåer 1–3.  
 
4.2.1 Nivå 1 
I en klassificering av van Hiele nivå 1: Igenkänning genom visualisering, har jag följt 
de grundläggande regler som kännetecknar nivå 1. Tvådimensionella geometriska 
figurer kan identifieras genom perception, exempelvis genom att känna igen en 
cirkel, en rektangel, en kvadrat och/eller en triangel. Eleverna kan identifiera en 
rektangel genom att den ser ut som en dörr (Clements & Battista,1992). I van Hiele 
nivå 1 har elever ännu ingen benämning för figurens egenskaper (a.a.).  
 
Om uppgiften kan lösas genom att man tittar på den, läser ord och/eller känner igen 
tvådimensionella geometriska figurer har jag klassificerat uppgiften som en van Hiele 
nivå 1. Exempelvis i uppgiften i Matte Eldorado 1B (se Figur 5) Måla alla trianglar, 
cirklar kvadrater (Olsson & Forsbäck, 2015, s. 132). Här syns att man, genom att 
måla, kan visualisera en triangel, cirkel och kvadrat utan att man behöver känna till 
figurens egenskaper. 
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Figur 5. Ett exempel på en uppgift som klassificeras som van Hiele nivå 1: Igenkänning genom 
visualisering. Illustration är hämtad ur Matte Eldorado 1B (Olsson & Forsbäck, 2015, s. 132). 
 
4.2.2 Nivå 2 
I klassificering av van Hieles nivå 2: Analys, har jag följt de beskrivningar som gäller 
för att en geometrisk figur ska kunna betecknas som en van Hiele nivå 2. I nivå 2 
känner eleverna igen geometriska figurer genom perception. De kan dessutom 
klassificera en geometrisk figur utifrån figurens egenskaper (Clements & Battista, 
1992). Med andra ord, eleverna känner till egenskaper hos exempelvis en triangel – 
att figuren har tre sidor, tre hörn och att vinkelsumman alltid är 180°. En av 
skillnaderna mellan van Hiele nivå 1 och nivå 2, när jag klassificerat uppgifterna, är 
därmed de regler som utformar figurernas egenskaper.  
 
Följande exempel (se Figur 6) är en uppgift vilken klassificerats som en van Hiele 
nivå 2 – Rita vägen längs fyrhörningarna (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 
2013/2018, s. 177). För att lösa uppgiften krävs en uppfattning om vad en fyrhörning 
är, inklusive kunskaper om egenskaper hos en kvadrat, rektangel och oregelbundna 
fyrhörningar. Med denna bakomliggande kunskap – figurernas egenskaper – kan 
eleverna lösa uppgiften. På van Hiele nivå 2: Analys, kan eleverna analysera 
figurernas egenskaper och de känner igen egenskaper mellan geometriska figurer.  
I uppgiften behöver eleverna dock inte känna till att en kvadrat också kallas för en 
rektangel, vilket är en egenskap som tillkommer i nivå 3. 
 

 
 
Figur 6. Exempel på figur som klassificerats som van Hiele nivå 2: Analys. Illustrationen är hämtad 
ur Favorit Matematik 3B (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013/2018, s. 177). 
 
4.2.3 Nivå 3 
Under klassificeringen av van Hieles nivå 3: Abstraktion, såg jag vikten av att 
förtydliga avgränsningen mellan nivå 2: Analys och nivå 3: Abstraktion. Skillnaderna 
mellan egenskaper mellan figurer och egenskaper mellan geometriska figurers 
klasser är den gräns som i min studie fick avgöra om en uppgift skulle klassificeras 
som en van Hiele nivå 2 eller en van Hiele nivå 3. För att känna igen egenskaper 
mellan de olika klasserna krävs ett abstrakt tänkande. Ett exempel ges i uppgiften (se 
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Figur 7) Skriv ett kryss vid namn, som passar ihop med bilden (Karppinen, 
Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 158). Här behöver eleverna känna igen figurernas 
egenskaper för att kunna lösa uppgiften, vilket kopplas till van Hiele 2 nivå. Men det 
finns ytterligare en dimension i uppgiften, vilket kopplas till van Hiele 2 nivå. Men 
det finns ytterligare en dimension i uppgiften och därför har jag klassificerat 
uppgiften som en van Hiele nivå 3. Dimensionen är att om eleverna utvecklat 
kunskap om van Hiele nivå 3 skulle de, under bilden av kvadraten, kunna kryssa i alla 
tre rutor: kvadrat, fyrhörning och rektangel. I facit till uppgiften (se Bilaga 2) kryssas 
alla tre rutor in och ger eleverna då möjlighet att visa att en bild av en kvadrat inte 
bara är en kvadrat, utan också en fyrhörning och en rektangel.  
 

 
 
Figur 7. Exempel på tvådimensionella geometriska figurer i en uppgift som klassificerats som van 
Hiele nivå 3: Abstraktion. Illustrationen är hämtad ur Favorit Matematik 3B (Karppinen, Kiviluoma 
& Urpiola, 2013/2018, s. 158).  
 
4.3 Analysförfarande 
I min analys ville jag ta reda på hur läromedlens representationer av 
tvådimensionella geometriska figurer kan klassificerats enligt van Hieles teori, vilka 
geometriska figurer som presenterades i läromedlen, samt i vilken utsträckning. Jag 
räknade därmed först antalet uppgifter med geometriska tvådimensionella figurer  
i varje bok, därefter klassificerade jag uppgifterna enligt min tolkning av van Hieles 
nivåer. I klassificering utgick jag från uppgiftens struktur. Först noterade jag om 
uppgiften handlade om tvådimensionella figurer, sedan räknade jag vilka 
tvådimensionella figurer (triangel, kvadrat, rektangel, cirkel, oval, n-hörningar) som 
används i uppgiften och noterade uppgifterna i analysschemat (se Bilaga 1). Jag är 
medveten om att exempelvis en kvadrat samtidigt kan klassificeras som en rektangel, 
en fyrhörning och en n-hörning. Figurerna kategoriserades dock enbart enligt den 
mest specifika klassen de tillhör, i detta exempel alltså en kvadrat. Resultaten 
sammanställdes sedan i tabeller och diagram. Slutligen klassificerade jag på vilken 
van Hiele nivå uppgifterna låg. Varje uppgift klassificerade på enbart en van Hiele 
nivå. Om en uppgift tolkades som att den hörde till två nivåer klassificerades den på 
den högsta nivån. Även här sammanställdes resultaten i tabeller och diagram för att 
få en översikt och underlätta jämförelse mellan läromedelsserierna. För att 
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säkerställa resultatens giltighet analyserade jag uppgifterna i böckerna totalt tre 
gånger.  
 
4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  
I syfte att öka denna studies tillförlitlighet och trovärdighet har jag i högsta möjliga 
mån följt Brymans (2018) tolkning av dessa begrepp. Tillförlitlighet, ibland även 
kallad reliabilitet, innebär att arbetet håller sig till sanningen. Detta innefattar 
exempelvis överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Även 
begreppet stabilitet ingår och är ett sätt att kontrollera om uppgifterna stämmer och 
detta görs genom test–retest (a.a.). Genom att jag kodat uppgifterna i läromedlen tre 
gånger och dessutom räknat om resultaten i alla undersökta läromedel har jag 
kontrollerat det analyserade materialet och därmed torde reliabiliteten i resultaten 
vara hög. Att jag i läromedelsanalysen valt tre av de mest använda 
matematikläromedlen i den svenska grundskolan stärker vidare studiens 
generaliserbarhet. Även om jag inte kan säga något om alla svenska läromedel kan 
jag säga något om vad majoriteten av de läromedel svenska lärare i årskurs 1–3 
använder. Att jag har tagit kontakt med förlagen för att ta del av de senaste 
revideringarna i de berörda läromedlen stärker också tillförlitligheten.  
 
Enligt Bryman (2018) innebär validitet, ibland även kallad trovärdighet, en 
bedömning av om de slutsatser som generats från en undersökning hänger ihop eller 
inte. Validitet rör exempelvis frågan om huruvida en eller flera indikatorer som 
utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. För att 
stärka studiens validitet har jag, när jag konstruerade ramverket för kodning, 
klassificering av van Hieles-nivåerna 1–3, utgått från en av de mest citerade källorna 
vad gäller studier som tillämpat van Hieles teori om utbildning för de lägre 
skolåldrarna (Clements & Battista, 1992). Även om källan är över 20 år gammal ses 
den fortfarande som en av de främsta källorna inom området. Denna reservation görs 
exempelvis i Compendium for Research in Mathematics Education (2017). Jag har 
även gått tillbaka till originalkällan (van Hiele, 1986) för att läsa vad van Hiele själv 
skrev om de olika nivåerna. Gällande validitet framhåller Bryman (2018) även vikten 
av att använda rätt metod för forskningsfrågorna. Även om jag använt mig av tydliga 
kriterier vid klassificering av van Hieles nivåer 1–3 har det i vissa fall varit svårt att 
med säkerhet avgöra om uppgiften tillhör van Hiele nivå 1 eller van Hiele nivå 2. Jag 
är därför medveten om att det kan förekomma andra bedömningar än mina val. 
Läsaren får i den här studien möjlighet att granska studiens forskningsfrågor och se 
om de räknade tvådimensionella figurerna i uppgifterna följer progression  
i årskurserna samt om läromedelsserierna följer van Hieles teori om hierarkisk 
progression. 
 
4.5 Etiska överväganden 
Jag har i detta arbete följt de etiska principer och riktlinjer som anges för god 
forskningssed enligt Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2017, s. 8). 
Vetenskapsrådet har sammanfattat åtta generella forskningsregler som hör ihop med 
forskarrollen och som ligger inbyggda i forskningsprocessen: 
 

1) Du ska tala sanning om din forskning. 
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
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5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom 
dokumentation och arkivering. 
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 
eller miljö. 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.  

 
Jag har följt dessa regler efter bästa förmåga. Exempelvis har jag har i detta arbete 
inte manipulerat några resultat och de redovisade resultaten har inte påverkats av 
några kommersiella eller andra utomstående intressen. Jag har heller inte haft några 
bindningar till de läromedelsförlag vars utgåvor jag studerat. Vidare har jag strävat 
efter att vara tydlig med utgångspunkter för studien, samt hur data samlats in och 
analyserats och vilka urval som gjorts. Dessutom har jag följt lagen om 
Inskränkningar i upphovsrätten, 2 Kap 22 § och Citat, 2 Kap 23 § (SFS 1960:729)2 
när jag använt bilder ur läromedelsserierna för att stödja min beskrivning på hur jag 
avgränsade och klassificerade van Hiele-nivåerna. Slutligen har jag efter bästa 
förmåga försökt vara tydlig med vad som är hämtat från tidigare forskning, vad som 
är min tolkning av denna och vad som är resultat från min egen studie.  
 
I de fall de fyra grundläggande kraven inom forskningsetik är applicerbara på min 
forskning har jag följt dem med bästa möjliga intention: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Bryman (2018). 
Eftersom min studie är en analys av redan tryckta läromedel finns inga direkt 
berörda deltagare i studien, varvid flera krav inte är tillämpbara. Nyttjandekravet har 
följts genom att de data som samlats in enbart används för detta specifika 
forskningsändamål. 

5. Resultat   
 
I det följande avsnittet presenteras resultaten av den insamlade empirin som kan 
knytas till de tre forskningsfrågorna. Först redovisas vilka geometriska figurer som 
presenteras i de undersökta läromedelsserierna och i vilken omfattning, samt 
skillnader mellan dessa serier. Därefter redovisas på vilken van Hiele-nivå de 
klassificerade uppgifterna ligger och i vilken omfattning, samt skillnader mellan 
läromedelsserierna. 
 
5.1. Tvådimensionella geometriska figurer i läromedlen 
I diagram 1 och tabell 1 presenteras en översikt av resultaten på frågan om vilka och  
i vilken omfattning tvådimensionella geometriska figurer som presenteras i de tre 
läromedlen Matte Eldorado (ME), Favorit Matematik (FM) och Matte Direkt (MD). 
Av det totala antalet tvådimensionella figurer (263 st) i alla läromedel hade ME 76 
stycken, FM 175 stycken och MD 12 stycken.  

                                                
2 Lagen om inskränkningar i upphovsrätten, 2 kap., är en allmän bestämmelse om inskränkningar 
 i uppehållsrätten. Enligt 22§ får var och en citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god 
sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (Lag 1993:1007). I 23§ återgivning av 
konstverk i vetenskapliga och kritiska sammanhang (Lag 2005:359) kan offentliga konstverk återges  
(Prop. 1960:729). Hämtad 2019-01-01 från https://lagen.nu/1960:729#K2  
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Diagram 1. Distribution av tvådimensionella geometriska figurer i läromedelsserierna Matte 
Eldorado (ME), Favorit Matematik (FM) och Matte Direkt (MD) för årskurserna 1–3. 
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 Figurer Årskurs 
Läromedel 

Totalt 
 ME FM MD 
 

Triangel 
Åk1 7 11 2 20 

 Åk2 3 13 1 17 
 Åk3 4 22 0 26 
 Totalt antal trianglar 14 46 3 63 
 

Kvadrat 
Åk1 6 6 2 14 

 Åk2 3 14 1 18 
 Åk3 4 11 0 15 
 Totalt  antal kvadrater 13 31 3 47 
 

Rektangel 
Åk1 5 5 2 12 

 Åk2 4 10 1 15 
 Åk3 6 14 0 20 
 Totalt  antal rektanglar 15 29 3 47 
 Övriga 

fyrhörningar 

Åk1 5 5 0 10 
 Åk2 2 13 0 15 
 Åk3 3 16 0 19 

 
Totalt  antal övriga 

fyrhörningar 10 34 0 44 
 

n-hörningar 
Åk1 3 2 0 5 

 Åk2 1 9 0 10 
 Åk3 4 10 0 14 
 Totalt  antal n-hörningar 8 21 0 29 
 

Cirkel 
Åk1 4 5 2 11 

 Åk2 3 8 1 12 
 Åk3 4 1 0 5 
 Totalt  antal cirklar 11 14 3 28 
 

Oval 
Åk1 2 0 0 2 

 Åk2 1 0 0 1 
 Åk3 2 0 0 2 
 Totalt  antal  ovaler 5 0 0 5 

 Totalt antal figurer 76 175 12 263 
 
Tabell 1. Distribution av tvådimensionella geometriska figurer i uppgifterna i läromedelsserierna 
Matte Eldorado (ME), Favorit Matematik (FM) och Matte Direkt (MD) för årskurs 1–3.  
 
5.1.1 Tvådimensionella geometriska figurer i Matte Eldorado  
Som kan utläsas i diagram 1 och tabell 1 förekom samtliga tvådimensionella 
geometriska figurer i alla årskurser 1–3 i Matte Eldorado (ME). Trianglar och 
rektanglar var de mest förekommande figurerna. Minst förekommande 
tvådimensionella geometriska figurer var ovalen och n–hörningar (där n är ett heltal 
större än 4). Spridningen på antalet förekommande geometriska figurer i ME var 
relativt jämn mellan årskurserna. Av det totala antalet tvådimensionella geometriska 
figurer i ME (76 st), förekom flest (32 st) i årskurs 1, och näst flest (27 st) i årskurs 3. 
I årskurs 2 förekom 17 stycken. Ordningen är alltså omvänd årskursvis vad gäller 
antalet räknade tvådimensionella geometriska figurer genom att årskurs 3 har fler 
antal än årskurs 2. 
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5.1.2 Tvådimensionella geometriska figurer i Favorit Matematik 
Som kan utläsas i diagram 1 och tabell 1 i FM förekom alla i studien ingående 
tvådimensionella geometriska figurer i alla klasser i alla årskurser 1–3, förutom 
ovalen som inte representerades alls. Övriga polygoner (n-hörningar; 34 st) och 
trianglar (46 st) var de mest förekommande tvådimensionella geometriska figurerna. 
Strax efter kom kvadraten med 31 stycken.  
 
Resultaten visar att ordningen är omvänd årskursvis vad gäller antalet 
tvådimensionella geometriska figurer. Av totalt 175 stycken tvådimensionella 
geometriska figurer förekom flest antal figurer (74 st) i årskurs 3. Näst flest antal 
figurer förekom i årskurs 2 (67 st) medan lägsta antalet figurer förekom i årskurs 1 
(34 st).  
 
5.1.3 Tvådimensionella geometriska figurer i Matte Direkt  
Som diagram 1 och tabell 1 visar förekom totalt endast tre uppgifter med totalt tolv 
stycken tvådimensionella geometriska figurer i Matte Direkt (MD). Följande 
kategorier av figurer förekom i MD: triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Flest antal 
tvådimensionella geometriska figurer förekom i årskurs 1 (2 st). Årskurs 2 har en 
geometrisk figur medan årskurs 3 inte har någon tvådimensionell geometrisk figur. 
 
5.1.4 Jämförelse av läromedlen gällande tvådimensionella geometriska figurer 
Som kan utläsas av diagram 1 och tabell 1 förekom både likheter och skillnader 
mellan de tre undersökta läromedlen för årskurs 1–3. Bland likheterna kan nämnas 
att i alla läromedel förekom de geometriska figurerna triangel, kvadrat, rektangel och 
cirkel. I alla läromedel förekom även tvådimensionella geometriska figurer i årskurs 1 
och årskurs 2.  
 
Skillnaderna mellan läromedlen är dock fler än likheterna. Av de tre undersökta 
läromedelsserierna förekom flest antal tvådimensionella geometriska figurer  
i uppgifterna i FM (175 st). Antalet var avsevärt större än antalet i ME (76 st), och 
ännu större jämfört med MD (12 st). Även gällande vilka geometriska figurer som 
förekom finns skillnader. Exempelvis tar ME upp samtliga figurer i samtliga 
årskurser, i FM saknas ovalen, och i MD saknas både övriga fyrhörningar,  
n-hörningar, cirklar och ovaler.  
 
5.2 Van Hieles nivåer i läromedlen 
I diagram 2 och tabell 2 presenteras resultaten gällande antal uppgifter som 
klassificerades enligt van Hieles nivåer 1–3 i de tre undersökta läromedlen: Matte 
Eldorado (ME), Favorit Matematik (FM) och Matte Direkt (MD). Studiens resultat 
visar att det förekom ett antal uppgifter som kan klassificeras enligt van Hieles teori  
i alla undersökta läromedel, men i varierande antal i årskurs 1–3. Skillnaderna är 
stora mellan de olika läromedlen och de individuella årskurserna.   
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Diagram 2. Distribution av uppgifter  i de tre läromedelsserierna Matte Eldorado (ME),  
Favorit Matematik (FM) och i Matte Direkt (MD) som klassificerats enligt van Hieles nivåer.  
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Tabell 2. Distribution av uppgifter i de tre läromedelsserierna Matte Eldorado (ME),  
Favorit Matematik (FM) och i Matte Direkt (MD) som klassificerats enligt van Hieles nivåer 1–3.  
 
5.2.1. Van Hiele i Matte Eldorado 
I läromedelsserien Matte Eldorado (ME) förekom 27 uppgifter av det totala antalet 
94 uppgifter. ME:s 27 uppgifter klassificerades enligt van Hieles teori i nivå 1: 
Igenkänning genom visualisering, och i nivå 2: Analys. De flesta uppgifterna (23 st) 
klassificerades som van Hiele nivå 2: Analys och bara fyra uppgifter klassificerades 
som van Hiele nivå 1: Igenkänning genom visualisering. Inga uppgifter 
klassificerades som nivå 3: Abstraktion. Vidare ses ingen tydlig progression enligt 
van Hieles nivåer, t.ex. finns 12 uppgifter på nivå 2 i årskurs 1, vilket sedan minskar  
i årskurs 2 (3 uppgifter), för att sedan öka igen i årskurs 3 (8 uppgifter).  

Årskurs 1 hade flest uppgifter, 15 antal av totalt 27 stycken. Näst flest uppgifter fanns 
i årskurs 3 med åtta stycken uppgifter, medan det i årskurs 2 fanns tre stycken 
uppgifter.  

5.2.2. Van Hiele i Favorit Matematik 
Som kan utläsas i diagram 2 och tabell 2 förekom alla tre van Hiele-nivåer i Favorit 
Matematik (FM), dock fanns nivå 3 endast i årskurs 2 och 3, medan nivå 1 saknades  
i årskurs 2. Av det totala antalet uppgifter (94 st) för alla läromedel hade FM 64 
stycken. Flest uppgifter förekom på van Hiele nivå 2 (56 st). Övriga uppgifter (8 st) 
klassificerades enligt följande: Fyra uppgifter i nivå 1: Igenkänning genom 
visualisering och fyra uppgifter i nivå 3: Abstraktion.  
 
I en jämförelse mellan årskurserna förekom flest klassificerade uppgifter i årskurs 3. 
Av totalt 64 stycken uppgifter i FM klassificerade enligt van Hieles nivåer förekom en 
hierarkiskt kvantitativ distribution på 31 stycken i årskurs 3, 20 uppgifter i årskurs 2, 
och medan årskurs 1 hade 13 uppgifter. 

van Hiele 1 van Hiele 2 van Hiele 3
Åk1 3 12 0
Åk2 1 3 0
Åk3 0 8 0

4 23 0
Åk1 3 10 0
Åk2 0 19 1
Åk3 1 27 3

4 56 4
Åk1 2 0 0
Åk2 0 1 0
Åk3 0 0 0

2 1 0

Totalt antal 94 10 80 4

Totalt

Läromedel Årskurs
Van Hiele-nivåer

ME

Totalt

FM

Totalt

MD
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5.2.3. Van Hiele i Matte Direkt 
Som kan utläsas i diagram 2 och tabell 2 förekom endast tre stycken uppgifter i Matte 
Direkt (MD) som kunde klassificerades enligt van Hieles teori. Två uppgifter i årskurs 
1 hör till van Hiele nivå 1: Igenkänning genom visualisering. I årskurs 2 låg en 
uppgift på van Hiele 2-nivå: Analys. Vad gäller van Hiele nivå 3: Abstraktion, fanns 
inga uppgifter. 
 
5.2.4 Jämförelse av läromedlen gällande van Hiele 
Det fanns stora skillnader mellan läromedlen i det totala antalet uppgifter som 
klassificerades på olika van Hiele-nivåer. I läromedesserien Favorit Matematik (FM) 
förekom flest antal klassificerade uppgifter av alla tre läromedlen. Av läromedlens 
totalt 94 uppgifter hade FM 64 uppgifter, ME hade 27 och MD 3 stycken uppgifter.  

Som framgår av diagram 2 dominerades antalet uppgifter för samtliga läromedel av 
van Hieles nivå 2: Analys. Resultaten i jämförelse mellan alla tre undersökta 
läromedel och alla årskurser visar att van Hiele nivå 2: Analys förekom flest gånger 
(80 gånger av totalt 94 uppgifter) och var utspridd på de tre årskurserna. Van Hiele 
nivå 1: Igenkänning genom visualisering förekom med enbart 10 uppgifter, främst  
i årskurs 1. Van Hiele nivå 3: Abstraktion förekom fyra gånger och då enbart  
i läromedelsserien FM och i årskurs 2 och årskurs 3.  

6. Diskussion och slutsatser  
 
Resultaten av denna studie visar likheter och skillnader mellan de undersökta 
läromedlen, både vad gäller antalet uppgifter som behandlar geometriska 
tvådimensionella figurer och vilka figurer som tas upp, samt på vilken van Hiele-nivå 
uppgifterna ligger. I denna del av arbetet diskuterar jag dessa resultat i förhållande 
till tidigare forskning samt implikationer för praktiken. Slutligen ger jag även förslag 
på fortsatt forskning.  

Gällande antalet uppgifter som behandlar tvådimensionella figurer kan det ses som 
anmärkningsvärt att en av läromedelsserierna (MD) knappast hade några sådana 
uppgifter överhuvudtaget. Med tanke på att lärare i Sverige i hög grad utgår från 
läromedel när de planerar sin matematikundervisning (Boesen et al., 2014; Brehmer, 
Ryve & Van Steenbrugge, 2015; Johansson, 2006; Neuman, Hemmi, Ryve & Wiberg, 
2014), och att de flesta eleverna arbetar utifrån arbetsböcker (Brehmer, Ryve & Van 
Steenbrugge, 2015), kan detta i praktiken innebära att de elever som får arbeta med 
detta läromedel i princip inte får tillräckliga förutsättningar för att utveckla kunskap 
om tvådimensionella geometriska figurer. Ett stort krav ligger härmed på läraren att 
komplettera med ytterligare uppgifter i undervisningen. Geometri har beskrivits som 
ett nyckelämne i matematiken av skolmyndigheter över hela världen (Wang & Yang, 
2016). Om elevböckerna inte har tillräckligt antal grundläggande geometriska 
uppgifter kan det vara svårt för eleverna att inhämta viktig kunskap och de riskerar 
därmed att gå vidare med luckor i sin matematik.  

Svaret på min första forskningsfråga om vilka tvådimensionella geometriska figurer 
som förekom och i vilken utsträckning visar på stora skillnader mellan läromedlen. 
Av det totala antalet på 263 tvådimensionella figurer i alla läromedel hade ME 76 
stycken, FM 175 stycken och MD 12 stycken (se vidare diagram 1 och tabell 1). Om 
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man följer van Hieles progression är det främst grundläggande figurer som bör övas 
innan man går vidare i utvecklingen (Clements & Battista, 1992). Om eleverna skulle 
få öva på fler grundläggande tvådimensionella figurer i exempelvis MD (som enbart 
hade 12 figurer) innan svårare uppgifter med mer komplicerade figurer kanske de 
skulle kunna befästa grundläggande principer innan de går vidare. Denna brist med 
enbart 12 figurer kan också vara tecken på att eleverna inte får tillräckligt med 
övningsmöjligheter när så relativt få förutsättningar ges.  

Vidare, när det kommer till geometriska figurer, upptäcktes flertalet felaktigheter i de 
undersökta läromedelsserierna. Till exempel fanns uppgifter som vilseleder eleverna 
att tro att en kvadrat samtidigt inte är en rektangel och en fyrhörning, utan något helt 
avskilt från detta. Genomgående har man dessutom inte tagit hänsyn till definitioner, 
exempelvis att storlek och färger inte är egenskaper av geometriska figurer (van de 
Walle, 2001). Egenskaper av en geometrisk figur är exempelvis att en kvadrat har fyra 
lika långa sidor, är en fyrhörning och vinkelsumman är 360° (Kiselman, 2008). För 
att designa en uppgift med syfte att den ska lära ut något, exempelvis 
tvådimensionella geometriska figurer behöver artefakten enligt Pettersson (2014) 
vara tydlig och begriplig för användaren. Otydligheter, såsom att färg är en egenskap 
för en geometrisk figur, kan medföra att en elev inte får rätt förutsättningar för att 
lära sig grundläggande tvådimensionella geometriska figurer.  

Vad gäller van Hieles strukturella nivåer (forskningsfråga 2) visar resultaten från 
denna studie att i princip ingen av de undersökta läromedelsserierna följer van Hieles 
teori om progression vad gäller tvådimensionella geometriska figurer. En klar 
majoritet av uppgifterna ligger enbart på nivå 2, utan att eleverna fått möta många 
uppgifter på nivå 1. Vidare ses ingen progression till nivå 3 i senare årskurser (t.ex. 
åk3). Resultaten måste dock tas med försiktighet, dels är övergången från nivå 1 till 
nivå 2 en komplicerad process enligt van Hiele själv (1986), dels är det en 
tolkningsfråga på vilka nivåer de tvådimensionella geometriska uppgifterna och 
figurerna kan klassificeras som. Vidare kan det vara så att eleverna får möta uppgifter 
på nivå 1 i förskoleklass. Med tanke på resultaten kan jag ändå ifrågasätta om alla 
elever ges förutsättning att utveckla grundläggande kunskaper i geometri som de ska 
få göra enligt Skolverket (2018a). Detta då tidigare forskning visat att eleverna drar 
nytta av att få möta geometrin i en progression från nivå 1 och uppåt (Clements  
& Battista, 1992; Sinclair & Bruce, 2015). Forskning visar att om man hoppar över en 
utvecklingsprocess, som att ha flera uppgifter i en högre nivå utan progression, kan 
eleverna få svårt att förstå nästa nivå av utveckling (Clements & Battista, 1992), och 
detta kan ha negativa konsekvenser för elevernas kunskapsutveckling i senare skolår 
(Hedrén 1992). Vidare har länder som inkorporerat van Hieles nivåer i sin kursplan, 
exempelvis Taiwan, visat goda resultat i internationella studier såsom TIMSS (Ma, 
Lee, Lin & Wu, 2015). 

En möjlig förklaring till att vissa läromedelsserier visar på brister gällande 
representation av olika geometriska figurer och van Hiele-nivåerna kan kopplas till 
kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 2018a). Kunskapskraven för geometri  
i årskurs 1–3 kan uppfattas som otydliga eftersom de inte beskriver hur geometri ska 
läras ut eller vilka fyrhörningar eleverna ska kunna, utan det är enbart tydligt sagt att 
eleverna ska lära sig grundläggande geometriska objekt (a.a.). Liknande problem 
finns även om man tar hänsyn till annat stödmaterial för lärarna gällande 
geometriska figurer. Till exempel diagnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2013) har 
yttersta få uppgifter kring detta. Om eleverna avancerar från årskurs 1–3 till årskurs 
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4–6 med brister vad gäller grundläggande geometrisk kunskap på grund av 
bristfälliga läromedel, kan detta skapa svårigheter i senare årskurser. Tanken är att 
eleverna under åren 1–6 ska bygga geometrisk progression och förbereda sig för 
arbetet i årskurs 7–9 där de bland annat ska kunna avbildning, konstruktion och 
inbördes relationer av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg, samt 
geometriska satser och formler (Skolverket, 2018a). För detta krävs en progression  
i utvecklingen som börjar i van Hieles nivå 1: Igenkänning genom visualisering och  
i nivå 2: Analys, som är grundläggande när eleverna ska lära sig geometri (Crowley, 
1987; Sinclair, Cirillo & Villiers 2017). Om undervisningen som idag, till en stor del 
ska utgå från läroböcker, måste böckerna utvecklas och målen med undervisningen 
måste klargöras (Skolinspektionen, 2009). 

7. Avslutning 

Som resultaten i den här studien visar finns det både fördelar och brister i de 
undersökta läromedelsserierna – Matte Eldorado, Favorit Matte och Matte Direkt – 
men underlaget är för litet för att man ska kunna dra en generaliserande slutsats. 
Med andra ord behövs ytterligare forskning. Jag har uteslutit en del av de läromedel 
som används i grundskolans årskurs 1–3 beroende på uppsatsens begränsade villkor 
vad gäller tid och omfattning. Det skulle därmed vara intressant att inkludera fler 
svenska läromedel i olika format i framtida studier, såsom lärarhandledningar, 
digitala versioner och extramaterial. Om detta görs skulle man möjligtvis kunna få en 
helhetsbild av det stödmaterial för geometriundervisning i tidiga skolår som lärarna 
har till sitt förfogande. I läromedel bör dessutom alla aspekter av geometrin studeras 
på djupet. Jag har endast visat på en del brister gällande tvådimensionella figurer  
i uppgifterna och användningen av van Hieles teori. Det är tänkbart att det finns 
brister (eller fördelar) i symmetri, area, mätning och andra geometriska områden och 
att dessa skulle kunna synliggöras i en djupstudie. För att få en tydligare förståelse 
för läromedlens komplexa användning och progression skulle också läromedlen  
i förskoleklass räknas in i undersökningen, inte minst med tanke på att det är 
förskolan och förskoleklassen som delvis ansvarar för den grundläggande 
utvecklingen i rumsuppfattning och begrepp. En annan anledning är att 
förskoleklassen sedan hösten 2018 är obligatorisk för alla sexåringar i Sverige 
(Skolverket, 2018b). 

Slutligen kan nämnas att det kanske inte spelar någon större roll hur mycket 
didaktiska kunskaper lärarna tillämpar i form av läromedel såsom 
lärarhandledningar, elevböcker och extra material, eller hur arbetssätt, arbetsformer 
och skolpolitik ändras om dessa inte är forskningsbaserade. Till exempel har vi sett 
att Taiwan har haft höga internationella resultat gällande elevernas 
geometrikunskaper i TIMSS och i sina läroplanen har de tillämpat forskning i form  
av van Hieles teori. Denna studie visar att i svenska läromedel för årskurs 1–3 finns 
ingen tydlig uppbyggnad kopplad till van Hieles teori om hur elever lär sig geometri. 
Om den kognitiva strukturen i läromedlen är felaktig kan detta ha negativa 
konsekvenser för elevernas inlärning i senare i skolår. Även om uppgifterna  
i böckerna i sig är bra, kan eleverna ändå träffa på svårigheter på grund av bristande 
struktur gällande progressionen i elevernas lärande 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Analysschema 
 

 
För att koda rådata använde jag ett analysschema. Antalet tvådimensionella geometriska figurer 
räknades och dokumenterades efter läromedel, årskurs, och figurer. Därefter klassificerades 
uppgifter enligt van Hieles teori i tre nivåer 1–3. 
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Bilaga 2. Facit 

 
 
Facit till uppgiften i Favorit Matematikens 3B, s. 158 visar rätt svar som när tre kryss 
fyllts i under de två kvadraterna, ur Favorit Matematik 3B Lärarhandledning.  


