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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur läromedel och lärarhandledningar 

framställer area och omkrets. Den här kvalitativa forskningsrapport fokuserade på analys 

av läromedel och tillhörande lärarhandledning, där fem olika läromedelsböcker från två 

läromedelsserie analyserades. Analysen har genomförts utifrån innehållsanalysens, där 

begrepp från variationsteorin har varit bärande för kategorisering av uppgifter i 

matematikböckerna. Studiens resultat visade att läromedlen synliggör kritiska aspekter 

av området area och omkrets med möjlighet till generalisering och fusion, där ett större 

antal uppgifter gav möjlighet till generalisering.  

 

Nyckelord 
 

Area, läromedelsanalys, omkrets, variationsteori. 

 

Tack 
 

Ett stort tack riktas till Sanoma utbildning för tillåtelsen att använda bilder från 

läromedlen. Ett stort tack riktas också till vår handledare Oduor Olande, till examinatior 

Hanna Palmér och de opponenter som har bidragit med framåtriktade kommentarer som 

har hjälp oss vidare i vår studie. 
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1 Inledning 
 

När får vi börja arbeta i matteboken? är en fråga som säkerligen många lärare bemöter i 

sin matematikundervisning. Viljan hos elever att producera stora mängder lösta uppgifter 

och många avverkade sidor i läromedlet, är en stor drivkraft under de korta men intensiva 

matematiklektioner som observerats under praktiker på verksamma skolor. En 

mellanstadielärare i en kommun i sydöstra Sverige uttryckte sin oro för elever under 

matematiklektionerna. Det är för mycket fokus på att bläddra blad i matteboken än att 

skapa sig en förståelse för vad som ska läras. Att vilja lära sig, genom att räkna i 

matteboken, ska inte betraktas som något negativt. Huvudsaken är att elever ska ges 

möjlighet till den kunskap som läroplanen innefattar. Frågan är om läromedlen är 

utvecklade på ett sådant sätt som gynnar elevers lärande? Under praktiker har även 

observationer gjorts där matematiklärare förlitar sig på läromedlet och utgår från den 

kunskaps som presenteras där. Frågan är då om läromedlen verkligen utgår ifrån de 

begrepp och den kunskap som gäller för area och omkrets? Skolinspektionen (2009) 

skriver att många lärare nämner läroboken som ett viktigt stöd i undervisningen och att 

de låter sig vägledas av den. En del lärare ser även läroboken som måluppfyllande för 

elever och därmed blir frågan om elevers lärande gynnas av läromedlen intressant.  

 

I en tidigare systematisk litteraturstudie (Karlsson & Ödlund, 2019) identifierades kritiska 

aspekter gällande elevers lärande av begreppen area och omkrets. Eftersom många lärare 

utgår från läromedel och lärarhandledning i sin undervisning kommer det här arbetet 

inriktas mot läromedel i matematik. Fokus kommer vara på hur de kritiska aspekter som 

identifierades i den systematiska litteraturstudien behandlas i läromedlen. I 

kommentarmaterialet till grundskolans styrdokument skrivs det hur elever i årskurserna 

4-6 ska undervisas om jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, 

massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Undervisningen ska också ta upp metoder 

för hur area och omkrets hos tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas eller 

uppskattas. Metoderna för beräkning kan både vara formella och informella för 

bestämmelsen av area och omkrets (Skolverket, 2017).  

 

Lärarna ska ha djupgående kunskaper för grundläggande begrepp vilka läraren ska 

undervisa om, det vill säga hur de förhåller sig till varandra och i vilken ordning 

begreppen bör undervisas om (Lo, 2009). Saknar läraren dessa kunskaper finns risker för 

att begreppen läraren ska behandla i undervisningen kommer i oordning. Vidare skriver 

Lo (2009) att om läraren saknar kunskapen finns det risker för att läraren inte förstår vilka 

moment som är mest meningsfulla att undervisa om och att läraren kan få svårigheter med 

att identifiera vilka svårigheter elever har i sin inlärning.  

 

I den här studien kommer fokus läggas på hur två olika läromedel, Koll på matematik och 

Matte Direkt, hanterar de kritiska aspekter som identifierades av Karlsson och Ödlund 

(2019). 
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2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur area och omkrets framställs i två olika läromedel 

i matematik avsedda för elever i skolår fyra och fem samt vilka möjligheter och 

begränsningar framställningen kan ha för elevers lärande av begreppen. 

 

2.1 Frågeställning 

 

• Hur synliggörs kritiska aspekter i beskrivningar och uppgifter med fokus på area  

och omkrets i läromedlen? 

 

  



  
 

5 

 

 

3 Litteraturbakgrund 
 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning inom ämnet, vilket sammanfattar den 

systematiska litteraturstudien som tidigare genomfördes av Karlsson och Ödlund (2019). 

I avsnittet kommer kritiska aspekterna  presenteras. Det kommer även presenteras tidigare 

forskning kring läromedelsanalys. 

 

3.1 Area  

 

Utifrån en studie utförd av Kozulin och Kazaz (2016) framkom det att elever konkret 

behöver se att area är en täckning av en yta för att förstå begreppets innebörd, istället för 

att förstå area med hjälp av dess formel. Elever i studien visade även att de saknade en 

begreppsmässig förståelse för area vilket också synliggjordes i en studie av Yeo Kai Kow 

(2008) där elever inte kunde sätta ord på vad area innebär. En del elever i Yeo Kai Kows 

studie kunde beskriva hur area räknas ut med hjälp av formeln men de saknade förståelse 

för vad de egentligen räknade ut. Huang och Witz (2013) skriver även i sin studie att 

endast 13 av 22 elever hade någon form av begreppsmässig tolkning för area, resterande 

elever kunde inte beskriva med ord vad area innebär. 

 

I en studie av Machabas (2016) hade elever dock lättare att beskriva area än omkrets. 

Samtidigt visades en svårighet bland elevers förmågor gällande den begreppsmässiga 

tolkningen av area då elever fick se en bild på ett löv och svara om lövet hade någon area. 

Det visade sig att ingen av elever i studien kunde ge ett korrekt svar på frågan. 

 

Ytterligare en missuppfattning  gällande area visades i Goughs (2008) studie där ett visst 

antal elever trodde att arean de kan skapa med tolv rutor alltid kommer vara större än den 

omkretsen som kan skapas med samma rutor. Enligt eleverna berodde det på att 

multiplikation används vid beräkning av area jämfört med omkrets där addition används. 

Eleverna trodde därmed att area alltid måste vara större än omkrets eftersom area räknas 

ut med hjälp av multiplikation.  

 

En del forskare pekar på en större förståelse för hur area räknas ut bland elever. Huang 

och Witz (2013) skriver att 17 av 22 elever under ett test kunde beskriva areaformeln 

genom multiplikation, det vill säga basen gånger höjden. Resterande elever kunde inte ge 

någon förklaring till areaformeln eller hur area räknas ut. Ett liknande resultat visades 

även i Goughs (2008) studie, där elever menade att räkneoperationen multiplikation 

används vid beräkning av area. Även i Machabas (2016) studie med uppgiften lövet 

svarade två elever under intervjuer att lövet inte hade någon area, eftersom längd och 

bredd saknades och därmed gick det inte använda multiplikation för att räkna ut arean. I 

en studie av Huang (2014) kunde inte sju av 34 elever ge någon förklaring till 

areaformeln. Ytterligare sex elever hade missuppfattningar gällande att längd gånger 

bredd var en metod för att räkna ut summan av en rektangels längder. 

 

Tan Sisman och Aksu (2016) synliggjorde att vissa elever använde formeln för omkrets 

när de ska beräkna area. Zacharos (2006) påpekar kritiskt hur användandet av formler vid 

areaberäkning kan missleda elever och leda till missuppfattningar när elever beräknar 

area. Det uppkom att eleverna fick svårigheter med areans fysiska betydelse och areans 

numerära representation. 
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3.2 Omkrets  

 

Enligt Winarti, Wahyu, Siti, Lukito  & Van Gallen (2012) kunde elever på ramar visa vad 

omkrets innebär, men de saknade förmågan att beskriva begreppet med hjälp av ord. 

Denna bristande begreppsförståelse framkom även i Machabas studie (2016) och  i Tan 

Sisman och Aksus (2016). I studierna beskrivs hur elever inte kan förklara omkrets och 

att de saknar kunskaper om begreppet på en grundläggande nivå.  

 

Bustanul, Yuwono, As’ari, Sisworo & Rahmawati (2016) skriver att det framkom brister 

av begreppsförståelsen när en elev påvisade avsaknaden för siffrornas betydelse vid 

beräkning av omkrets. Uppgiften som beskrivs i studien var att eleverna skulle rita olika 

rektanglar med redan angivna mått. Den första rektangeln skulle ha längden åtta 

centimeter och bredden fyra centimeter och den andra rektangeln skulle ha längden tio 

centimeter och bredden två centimeter. Eleven ritade båda rektanglarna lika stora. 

 

3.3 Area eller omkrets 

 

I en studie av Kospentaris (2011) framkom elevers svårigheter gällande area. I studien 

fick elever svara på olika uppgifter om area och omkrets. Det handlade framförallt om att 

eleverna skulle bestämma hur stor area olika figurer hade genom att se bilder på 

geometriska figurer och jämföra deras area och omkrets. Resultatet visade att ett högt 

antal elever trodde att en större omkrets ger större area. En uppgift i studien inriktades 

mot trianglar där resultatet visade elevers avsaknad av förståelse för basen och höjdens 

betydelse för areaberäkning. Resultatet visade även en uppfattning bland elever att arean 

alltid är densamma om figurer är likformiga men inte förståelse för att arean kan vara lika 

stor hos olika figurer även om figurerna har olika former och omkrets. Resultatet från 

Kospentaris studie går också koppla till Wiest (2005) studie. Där framkom det att elever 

har svårigheter gällande att figurer med konstant omkrets kan ha samma area och att 

formen på figuren inte påverkar arean.  

 

I en studie av Tan Sisman och Aksu (2016) framkom det att elever i årskurs sex blandar 

ihop area- och omkretsformeln. De räknar ytan av figuren istället för sträckan runt om. 

Forskarna skriver att missuppfattningen betraktas som areaberäkning istället för 

omkretsberäkning. Liknande skriver Tan Sisman och Aksu (2016), Huang (2014) och 

Loong (2014) hur eleverna blandar ihop metoder för beräkning av area och omkrets. Det 

vill säga att eleverna använder areaformeln vid beräkning av omkrets eller 

omkretsformeln för beräkning av area. Det framkom även i studierna att elever saknar 

förståelse för begreppen och blandar ihop innebörden av vad area innebär med vad 

omkrets innebär och tvärtom. Exempelvis skriver eleverna ut kvadratcentimeter vid 

beräkning av omkrets. I en studien av Winarti m.fl (2012) visades att skiftningen mellan 

areaberäkning och omkretsberäkning vid samma tillfälle förvirrade elever i 

undersökningen. 

 

Loong (2014) skriver i sin studie vilken missuppfattning elever ofta har när de arbetar 

med area och omkrets. Elever beskriver hur figurer som har samma omkrets även har 

samma area. Kozulin och Kazaz (2016) skriver att elever tillämpar påståendet för “ju 

större figuren är, det vill säga arean, ju större är också samma figurs omkrets”. Gough 

(2008) skriver att elever i studien uppfattar att arean alltid skulle vara större än figurens 

omkrets. Det beror på vilken räkneoperation som eleverna utför, vid beräkning för de 
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båda begreppen. Eleverna använder multiplikation vid beräkning av area och addition vid 

beräkning av omkrets, därav tror eleverna att arean alltid är störst. 

 

3.4 Läromedelsanalys  

 

I en studie utförd av Thaqi och Gimenez (2016) beskrivs två olika matematikböcker var 

av en från Kosovo och en från Katalonien. I matematikboken från Katalonien framkom 

det att lärandeobjekt framställs mer med hjälp av visualiserande hjälpmedel, det vill säga 

bilder. Matematikboken som analyserades i Kosovo synliggjorde istället mer 

matematiska begrepp. Vidare skriver forskarna hur läromedlet från Katalonien framställer 

uppgifter som var vardagsnära för eleverna, medan i Kosovo framställde läromedlet 

uppgifter där det inte knyts till aktiviteter som är vardagsnära. 

 

I en annan studie jämfördes matematikböcker från tre olika länder, Turkiet, Singapore 

och USA. Matematikboken från Singapore återspeglade en tydlig design med begränsad 

text i läromedlet och högre användande av visuella element. Färre ämnesområde 

användes där en tydlig och enkel uppbyggnad av läromedlet samt en tydlig 

presentationstil med enkla användningsanvisningar fanns för att beskriva de kritiska 

aspekter och de lärandeobjekt som eleverna ska lära sig. Läromedlet från USA var snarare 

en referensbok än en direkt matematikbok. I läromedlet fanns hög andel text och flera 

olika ämnesområde samtidigt som den saknade information kring instruktioner till 

eleverna. Ytterligare en viktig skillnad i Singapores läromedel var utformningen av 

uppgifter som gavs i slutet av kapitlet. Uppgifterna skulle utföras tillsammans i 

klassrummet och innehöll problem från alla delar av kapitlet. Uppgifter som innehåller 

en blandning ska förstärka elevernas inlärning än övningar som bara baseras till en del i 

kapitlet. Läromedlet från Turkiet kan betraktas som ett mellanting av de andra två 

ländernas läromedel när det kom till textmängd, visuella bilder och antalet områden som 

behandlas. Det turkiska läromedlet framställer arbetsområdena med hjälp av elevnära 

aktiviteter samt framställer exempel i boken med tydliga kopplingar till vardagsnära 

situationer (Kürşat Erbaş, Alacac & Bulut 2012). 

 

I en studie utförd av Smith, Males & Gonulates (2016) analyserades areakapitlet i tre 

läromedel för grundskolan i USA, vilka var: Everyday Mathematics (EM), 3rd 

edition.  Scott-Foresman/ Addison-Wesley’s Mathematics (SFAW) Saxon Math. Alla 

läromedlen presenterade areaformeln för grundläggande geometriska former i årskurs 4. 

Samtliga läromedel lade också mycket mer vikt åt area än omkrets. Däremot gav Saxon 

lite uppmärksamhet till det begreppsmässiga innehållet jämfört med EM och SFAW. 

Dessutom framträdde den formella kunskapen mindre än den begreppsmässiga i alla 

läromedel. Problemlösningar och frågor användes även på ett frekvent sätt i läromedlen 

där problemlösningar dominerade mestadels inom EM och SFAW. Saxon använde sig 

mer av frågor. Påståenden kring area användes inte i något större sammanhang i något av 

läromedlen, däremot belyste EM påstående i högre grad än vad SFAW och Saxon gjorde. 

Demonstrationer och exempeluppgifter användes sällan men Saxon använde fler 

demonstrationer och SFAW fler exempel jämfört med EM.   
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4 Teoriavsnitt  
 

I det här kapitlet kommer motivering ges till varför variationsteorin valdes. Studien 

kommer behandla centrala begrepp från variationsteorin vilka är lärandeobjekt, kritiska 

aspekter, generalisering och fusion. 

 

4.1 Variationsteorin 

 

Variationsteorin är en pedagogisk teori vilken ger förklaring till hur vissa förmågor kan 

utvecklas hos den lärande och hur möjligheter kan skapas till sådan utveckling. Teorin 

växte fram från ett stort antal studier där det beskrivits hur ett visst fenomen kan förstås 

på olika sätt av olika individer. Variationsteorin tar sin utgångspunkt i den lärandes 

uppfattning eller erfarenhet av sin omvärld, vilket betyder att det individen lär och vilken 

innebörd detta har för individen är betydelsefullt att uppmärksamma för skapandet av 

ytterligare möjligheter till lärande (Runesson, 2011). 

 

Marton och Booth (2000) skriver att det krävs en variation av ett objekt för att uppleva 

någon form av förändring. En förändring där någonting åtminstone ändras från ett 

tillstånd till ett annat. De diskuterar även en form av lärande vilket innebär att den som 

står inför lärande ges en möjlighet till att se ett lärandeobjekt på ett nytt sätt.  

 

Från en pedagogisk synvinkel handlar det om att erfara skillnader innan likheter. För att 

förstå exempelvis linjära funktioner, behövs en förståelse för hur de skiljer sig från icke-

linjära funktioner. Annars blir det endast en synonym för funktioner. Likadant behöver 

en triangel bli jämförd med en cirkel eller en annan geometrisk figur för att få förståelse 

för vad en triangel är. Att jämföra två olika föremål innebär i variationsteorin att ett visst 

mönster för variation används. Mönstret för variationen kallas för kontrast och liknas med 

presentation av motexempel, vilket ofta används i matematiken (Kullberg, Runesson 

Kempe, & Ference 2017).  

 

När två färger ställs i kontrast mot varandra, möjliggörs en dimension av variation där till 

exempel röd och grön är två olika värden inom dimensionen färg. Genom möjligheten 

kan det konstrueras mönster av variation, det vill säga att om en boll används i situationen, 

behålls bollen som föremål men färgen på bollen förändras. Vidare kan den lärande 

utsättas för flera färger än röd och grön, det vill säga att nya färger på bollen kan tas med 

i variationsmönstret. Men den här variationen är inte tillräcklig för den som lär sig för 

färgen kan inte separeras ut från föremålet. Nästa steg i variationsmönstret är att förändra 

föremålet, det vill säga att byta ut bollen mot andra föremål men behålla den givna färgen. 

Den lärande skulle behöva se en röd stol, ett rött bord och ett rött klädesplagg för att 

kunna urskilja färgen röd från bollen, stolen, bordet och klädesplagget och färgen röd kan 

på så vis generaliseras som färg på olika föremål (Lo. 2012). 

 
4.1.1 Lärandeobjekt 

 

Pramling Samuelsson (2011) förklarar lärandeobjekt som vad någon förväntas lära sig. 

Det går inte att prata om ett lärande utan att hänvisa vad som ska läras, det vill säga 

lärandeobjektet (Lo, 2014). Det finns  två olika typer av lärandeobjekt, direkta och 

indirekta lärandeobjekt. Lo (2014) skriver att det direkta lärandeobjekt handlar om själva 

innehållet, det vill säga specifika aspekter, vilket exempelvis kan var vattnets tre former. 

Indirekta lärandeobjekt handlar istället om vad en elev kan göra med innehållet. För den 
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här studien kommer därmed det direkta lärandeobjektet ligga i fokus då innehållet i 

läromedlen ska granskas. 

 
4.1.2 Kritiska aspekter 

 

Kritiska aspekter syftar till en dimension av variation (Lo, 2014). I en lärandesituation 

behövs en relevant struktur och en variation, för att ge möjlighet till att urskilja kritiska 

aspekter. Läraren behöver urskilja kritiska aspekter av ett visst fenomen och variationen 

av aspekterna måste synliggöras. Att skapa utrymme för lärande menas med att öppna en 

dimension av variation som ger elever möjlighet att urskilja kritiska aspekter på nya sätt 

(Holmquist, Gustavsson & Wernberg, 2008). Marton (2015) skriver kritiska aspekter som 

aspekter som behövs urskiljas. 

 

Följande kritiska aspekter gällande elevers förståelse för area och omkrets har 

identifierats i litteraturbakgrunden och kommer därmed ligga till grund för 

läromedelsanalysen. 

 

• Area begreppsförståelse: Förståelse för att area beskriver en yta (Kozulin & 

Kazaz, 2016; Yeo Kai Kow, 2008; Huang & Witz, 2013). Icke reguljära figurers 

area (Machaba, 2016).  

 

• Omkrets begreppsförståelse: Omkrets beskriver sträckan runt en figur (Winarti, 

m.fl, 2012) 

 

• Förhållandet mellan figurers omkrets och area: Förståelse för att area inte behöver 

bli större när omkretsen blir större, olikformade figurer kan ha samma area och 

olikformade figurer kan ha samma omkrets (Kospentaris, 2011; Wiest, 2005; 

Loong, 2014; Kozulin & Kazaz, 2016; Gough, 2008). 

 
4.1.3 Generalisering 

 

För att ge möjlighet till generalisering förklaras ett exempel med trianglar. Läraren bör 

variera aspekter som inte är i fokus. För att göra det behöver läraren behålla det 

fokuserade värdet triangeln konstant. Därefter ska läraren systematiskt variera aspekter 

som inte står i fokus, vilket exempelvis kan vara vinklar (spetsiga och trubbiga vinklar) 

eller form (liksidig och likbent triangel). Detta är vad som menas med generalisering, det 

fokuserade värdet är generaliserat när tidigare aspekter som var i fokus har separerats ut 

(Lo, 2012). 

 
4.1.4 Fusion 

 

Marton (2015) skriver fusion som när flera aspekter behandlas samtidigt efter att ha 

separerats. Vidare förklaras begreppet som en relationen mellan variationen av två eller 

fler aspekter, exempelvis relationen mellan ord, bild och symbol. Lo (2014) skriver 

fusion  som förståelse för ett visst fenomen eller objekt genom den simultana 

medvetenheten av flera kritiska aspekter och hur de kritiska aspekterna förhåller sig till 

varandra. 
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5 Metod 
 

I det här kapitlet beskrivs studiens metodologiska ansats och hur insamlad empiri kommer 

analyseras. Empirin som studien bygger på är läromedel och tillhörande 

lärarhandledningar.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur två olika läromedel synliggör kritiska aspekter inom 

arbetsområdet area och omkrets. Studien tar sitt ursprung i en kvalitativ ansats, vilket 

enligt Denscombe (2009) innebär att ord och bilder har analyserats.  

 

5.1 Innehållsanalys 

 

Läromedlen har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalysens arbetssätt 

karakteriseras av att forskarna systematiskt och stegvis grupperar data för att lättare kunna 

synliggöra mönster och teman. Målet för grupperingen var att kunna beskriva och 

kvantifiera utmärkande fenomen (Brajas Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013). 

Kategorisering av uppgifter har utgått från dem variationsteoretiska begreppen 

generalisering och fusion.  

 

När läromedlen har analyserats, har forskarna arbetat utifrån innehållsanalysens fem steg. 

Nedan görs en beskrivning av dessa. 

  

Steg 1. Genomläsning av texterna, läromedelsböckerna, flertalet gånger för att lära känna 

det materialet som ska analyseras. 

 

Steg 2. Genomläsning av texterna för att ta reda på vad dessa handlar om. Sedan kodas 

innehåller utifrån de variationsteoretiska begreppen. 

 

Steg 3. Kodningarna omformuleras till grupper.  

 

Steg 4. Grupperna kategoriseras och teman skapas där sammanfattningar görs av mönster 

som har uppstått från det analyserade materialet. 

 

Steg 5. Till sist tolkas och diskuteras resultatet. (Eriksson Bajaras, Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

5.2 Urval och avgränsning 

 

Läromedel som granskats och använts i studien är Matte direkt och Koll på matematik 

samt tillhörande lärarhandledning med inriktning mot årskurs 4 och 5. Dessa läromedel 

har analyserats utifrån variationsteoretiska begrepp. 

 

Läromedlen har valts för att de används på två av skolorna där praktikperioder genomförts 

och har därmed valts ut genom bekvämlighetsurvalet. Denscombe (2009) skriver hur 

bekvämlighetsurvalet görs genom forskarens bekvämlighet, det vill säga forskaren 

använder sig av vad som finns nära till hands. Urvalet behandlar två bokserier, Koll på 

matematik och Matte Direkt, där arbetsbok 4a, 4b och 5a valts ut för respektive läromedel. 

 

https://www.synonymer.se/sv-syn/karakterisera
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5.3 Matte direkt 

 

Matte direkt är konstruerat och uppbyggt genom tre olika steg, inklusive en utmaning som 

eleverna fördjupar sina kunskaper i. Varje kapitel börjar med gröna sidor som varje elev 

arbetar sig igenom. Gröna sidor utgör basen av vad eleverna ska kunna. Vidare arbetar 

eleverna med del två i läromedlet som består av blåa sidor, vilket är en repetition av de 

gröna sidorna. Sista delen i kapitlet består av röda sidor, vilket är en fördjupning och den 

del av läromedlet där uppgifterna är som mest komplexa och utmanande. Utmaningen, 

vilket utgörs av  lila sidor, görs när eleverna har räknat färdigt gröna, blåa eller röda sidor 

i läromedlet. Utmaningen består av kapitlets olika delar som testas och övas. Genom 

boken får eleverna följa en grön figur vid namn Arrax som hjälper till med förklaringar 

och viktiga saker att tänka på. 

 

Matte direkt är även uppdelat i två böcker per årskurs, en a-del och en b-del. A-delen 

används under höstterminen med kapitel 1-5 och b-delen under vårterminen med kapitel 

6-10. Matte direkt 4 används i årskurs 4 och Matte direkt 5 i årskurs 5. Områden för area 

och omkrets var uppdelat mellan böckerna där area och omkrets presenteras var för sig.  

 

För 4A-boken fanns endast en del om omkrets där sidorna 82-84, 90 och 96-97 inom 

kapitel 3 var relevant. 4B-boken tog varken upp area eller omkrets och var därmed inte 

relevant. I 5A-boken behandlas area inom kapitel 2 där sidorna 40-47, 54-56, 59-62 samt 

sidan 65 är relevant för studien. 

 

5.4 Koll på matematik 

 

Koll på matematik är uppbyggd genom grundsidor där ett område i taget förklaras inom 

kapitlet. På slutet av varje område finns ett avsnitt som heter välj bland förmågorna. Där 

behandlas problemlösningar, ord & begrepp, träna metod samt spela och kommunicera. I 

slutet av kapitlet finns det en del som heter träna mera. Där tränas dem viktiga delarna av 

kapitlet. Kapitlet avslutas med en fördjupning där uppgifterna försvåras och är mer 

utmanande. 

 

Koll på matematik är även uppdelat i en a-del och en b-del. Även för detta läromedel 

används a-delen under höstterminen med kapitel 1-5 och b-delen under vårterminen med 

kapitel 6-10. Även i denna bokserie var area och omkrets uppdelat mellan de olika böcker. 

 

4A-boken behandlar endast omkrets, där kapitel 2 med sidorna 46-51, 54 och 57 var 

relevant. För 4B-boken behandlas area och omkrets. Där kapitel 7 är i fokus med sidorna 

46-51, 54 och 56-57. I 5A-boken presenteras area men inte omkrets där kapitel 2 med 

sidorna 46-47, 51 och 53-57 var relevant för studien. 

 

5.5 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

 

I studien har två olika typer av läromedlen, samt tillhörande lärarhandledning, samlats in 

och analyserats utifrån forskningsfrågorna. För att kunna behålla hög trovärdighet och 

tillförlitlighet presenteras metod, resultat och diskussion på ett noggrant sätt. 

Tillförlitlighet beskrivs med en tydlig redogörelse för metod, analyser och beslutsfattande 

(Denscombe, 2009). Det innebär att studien kommer noggrant presentera och redogöra 

för dessa tre steg. 
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5.6  Etiska principer 

 

Det finns etiska principer vilket forskare ska förhålla sig till. I det här arbetet har 

framförallt ärlighet, objektivitet och opartiskhet tagits i beaktning. Det vill säga att målet 

och avsikten för forskningen presenteras tydligt. Granskning av data har skett genom att 

forskarnas personliga åsikter lagts åt sidan samt att forskningen inte har några intressen 

från exempelvis politiska påtryckningar eller ekonomiska intressen (Vetenskapsrådet, 

2017). Forskningen i den här studien har presenterats ärligt och tydligt genom att 

resultatet presenterats på ett noggrant sätt. Objektivitet och opartiskhet har tagits i 

beaktning genom att forskarnas personliga åsikter inte påverkat studien. 

 

Studien utgår ifrån en analys av läromedel och därav har studiens författare kontaktat 

ansvarig redaktör på förlaget för de analyserade läromedlen. Vetenskapsrådet (2017) 

beskriver principen samtycke genom att förklara att forskarna behöver få tillåtelse att 

använda sig av identifieringsbar data för användning av nya ändamål. Genom mailkontakt 

införskaffades tillåtelse att publicera bilder från läromedlen i studien (Bilaga 1). 
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6 Resultat och analys 
 

I den här delen kommer studiens resultat och analys presenteras. Under varje underrubrik 

presenteras studiens resultat och analys för de specifika läromedlen. Tabeller kommer att 

beskriva kritiska aspekter av lärandeobjektet och hur läromedlen ger möjlighet till de 

kritiska aspekterna med hjälp av generalisering och fusion.  

 

6.1 Matte direkt 4A 

 

I tabellen nedan synliggörs möjligheter till generalisering och fusion av de kritiska 

aspekter i Matte direkt 4A. 

 

Kritiska aspekter Variationer   Möjligheter för 

generalisering 

Möjligheten för 

fusion 

Omkrets 

begreppsförståelse 

  

-          Bild 

-          Symboler 

-          Ord 

  

3 4 

Tabell 1. Möjligheter till generalisering och fusion av begreppsförståelse i Matte Direkt 4A. 
 

En kritisk aspekt som beskrevs var begreppsförståelse för omkrets. I Matte Direkt 4A 

finns möjligheten till generalisering av begreppsförståelse för omkrets i tre olika uppgifter 

och möjligheten till fusion i fyra olika uppgifter. Ett exempel på en uppgift som möjliggör 

generalisering av begreppsförståelse är uppgiften nedan (figur 1) där visas fyra olika 

geometriska figurer, en kvadrat, en triangel, en parallelltrapets och en sexhörning. Här 

ges möjligheten till begreppsförståelse för omkrets genom att figurerna varierar i form 

medan generalisering framkom när elever ska kunna använda omkretsformeln, det vill 

säga mäta alla sidor och addera ihop dessa, på olika geometriska figurer. 

 

 
Figur 1: Robardey, Falck, Picetti, Sundin (2013). Sanoma utbildning. Matte Direkt Borgen 4A. S.83. 

 

Ett annat exempel på uppgifter som möjliggör generalisering är när eleverna ska rita två 

olika figurer med samma omkrets. Exemplet ger möjlighet till generalisering genom att 

former på en figur kan varieras men att omkretsen behålls konstant. 
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Innehållet i lärarhandledningen kan användas för att ge elever kompletterande möjligheter 

till begreppsförståelse av omkrets. Handledningen innehåller aktiviteter som ger 

undervisningen möjligheten att generalisera begreppet genom att låta elever göra 

aktiviteter utomhus i form av att mäta exempelvis en fotbollsplan eller en sandlåda med 

hjälp av steg. Figurerna varieras i uppgiften samtidigt som omkrets hålls konstant. 

 

Möjlighet till fusion av begreppsförståelse för omkrets synliggörs i exemplet där elever 

ges möjligheten att få se olika geometriska figurer (triangel och kvadrat) samt möjligheten 

att beräkna omkrets av sammansatta figurer. I uppgiften synliggörs flera kritiska aspekter 

samtidigt. Ett  annat exempel av en uppgift som ger möjligheten till fusion av 

begreppsförståelse är uppgiften nedan (figur 2). Figur består av en kvadrat i mitten där 

fyra lika stora liksidiga trianglar ligger längs med kvadraten sidor. I uppgiften ges endast 

kvadratens omkrets (16 cm) och sedan ska elever räkna ut hela figurens omkrets. 

Uppgiften synliggör att trianglarna är liksidiga vilket innebär att alla sidor är lika långa. 

Elever ges möjligheten att urskilja hela kvadratens omkrets, att den måste divideras med 

fyra för att få reda på varje sidas längd och därefter räkna ut hela figurens omkrets med 

hjälp av omkretsformeln. 

 

 
Figur 2: Robardey, Falck, Picetti, Sundin (2013). Sanoma utbildning. Matte Direkt 

Borgen 4A. S.96. 

 

Ett annat exempel som ger möjligheten till fusion av begreppsförståelse är ett exempel av 

en uppgift som framställer en bild på en sammansatt rektangel och kvadrat. Den 

sammansatta figuren saknar utsatta mått och det finns ingen möjligheten att mäta figuren 

då figuren är i förminskad skala. Istället synliggörs kvadratens omkrets och rektangelns 

längd i textform. 

 

6.2 Matte direkt 5A 

 

I tabellen nedan synliggörs möjligheter till generalisering och fusion av kritiska aspekter 

i Matte direkt 5A. 

 

Kritiska aspekter Variationer   Möjligheter för 

generalisering 

Möjligheten 

för fusion 

Area begreppsförståelse  -          Bild 

-          Symboler 

-          Ord 

  

12 3 
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Förhållande mellan 

figurers omkrets och area  

-          Bild 

-          Symboler 

-          Ord/berättelse 

2 10 

Tabell 2. Möjligheter till generalisering och fusion av begreppsförståelse och förhållande mellan figurers 

omkrets och area i Matte Direkt 5A. 
 

I Matte Direkt 5A finns möjligheten till generalisering av begreppsförståelse för area i 12 

olika uppgifter och möjligheten till fusion i tre olika uppgifter. Läromedlet ger 

möjligheten till generalisering för förhållandet mellan figurers omkrets och area i två 

olika uppgifter och möjligheten till fusion tio olika uppgifter. En kritisk aspekt var att 

elever konkret behöver se att area är en täckning av en yta för att förstå begreppets 

innebörd. Ett exempel på en uppgift som möjliggör generalisering av begreppsförståelse 

är uppgiften nedan (figur 3) där figurerna är formade som olika bokstäver. Uppgiften kan 

därmed generalisera för elever att en area finns för varje bokstav även att bokstäverna har 

olika form, genom att se och räkna varje ruta för respektive bokstav. Elever kan räkna 

rutor, varje ruta står för 1 cm²,  för olika geometriska figurer och därmed bestämma arean.  

 

  
Figur 3: Robardey, Falck, Picetti, Sundin (2013). Sanoma utbildning. Matte Direkt Borgen 4A. 

S.42. 

 

Möjligheten till generalisering ges i ett exempel där elever ska rita ett varierat antal figurer 

med samma area. Här möjliggörs generalisering av area genom att elever ges möjligheten 

att utveckla sin uppfattning om att arean kan vara konstant men att figurerna kan ha olika 

form. En kritisk aspekt var tillämpning av påståendet “ju större figuren är, det vill säga 

arean, ju större är också samma figurs omkrets”. I ett exempel på en uppgift som 

möjliggör generalisering av begreppsförståelse av area och omkrets ska elever rita två 

olika rektanglar med omkretsen 24 cm och räkna ut rektanglarnas area. Elever ges 

möjlighet till en variation genom att uppgiften synliggör arean av figurerna kan förändras 

men omkretsen är densamma. 

 

I ett exempel som möjliggör fusion för begreppsförståelse av area, framställs bilder av 

sammansatta figurer, vilka saknar utsatta mått för figurens sidor. Elever ges möjligheten 

att utveckla sin kunskap för att varje separat figur har en enskild area och att dessa sedan 

adderas ihop till en area. Ett annat exempel som möjliggör generalisering av 

begreppsförståelse area för icke reguljära figurers, möjliggörs av lärarhandledningen. 

Exemplet beskriver areaberäkning av elevens egna hand. Elever ska lägga sin hand på ett 

rutat papper, rita av och sedan beräkna arean med hjälp av rutorna. En kritisk aspekt som 

elever hade var areaberäkning av icke reguljära figurer. 
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I ett exempel som möjliggör fusion för begreppsförståelse av area och omkrets ska elever 

beräkna både area och omkrets för olika figurer. I exemplet beskrivs ett hotels terrass som 

en kvadrat med en omkrets på 20 meter. Elever blir ombedda att beräkna terrassens area. 

Fusionen synliggörs genom att elever ges möjlighet att separera på omkrets och area och 

vilka räkneoperationer som används till vilket begrepp. 

 

6.3 Koll på matematik 4A 

 

I tabellen nedan synliggörs möjligheter till generalisering och fusion av kritiska aspekter 

i Koll på matematik 4A. 

 

Kritiska aspekter Variationer   Möjligheter för 

generalisering 

Möjligheten för 

fusion 

Omkrets 

begreppsförståelse 

 

-           

  

-          Bild 

-          Symboler 

-          Ord 

  

11 4 

Tabell 3. Möjligheter till generalisering och fusion av begreppsförståelse i Koll på matematik 4A. 

. 
Läromedlet möjliggör begreppsförståelse genom generalisering i elva uppgifter. Nio av 

uppgifterna har en liknande struktur där elever exempelvis ska räkna ut omkretsen på fyra 

olika geometriska figurer i form av en rektangel, en triangel, en femhörning och en romb 

(figur 4). Här möjliggörs begreppsförståelsen för omkrets genom generalisering eftersom 

elever ges kunskap om att omkrets finns för olika geometriska former. 

 

 
Figur 4: Robardey, Bjöklund, Dalsmyr(2016). Sanoma utbildning. Koll på 

matematik 4A. S.47. 

 

Möjlighet till generaliseringen ges även när elever ska använda omkretsformeln på de 

olika geometriska formerna. I två likartade uppgifter ges möjlighet till generalisering för 

omkrets genom exempelvis en bild på ett staket runt två gungställningar på en skolgård.  

 

Lärarhandledningen ger möjlighet till generalisering av begreppsförståelsen för omkrets 

genom att visa på olika konkreta aktiviteter elever kan göra både inomhus och utomhus. 

Första exemplet lärarhandledningen ger av generalisering för begreppet består av en 

paruppgift där elever valfritt väljer föremål i gruppen och beräknar föremålets omkrets 

och skriver ner sina svar. Här ger lärarhandledningen elever möjligheten att konstant hålla 
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beräkningen för omkrets men tillåter elever beräkna omkretsen av många olika föremål 

och figurer och visa på att saker runt omkring elever har en omkrets. Lärarhandledningen 

beskriver även en liknande aktivitet där elever ska beräkna stora längdenheter. Detta görs 

utomhus och elever mäter till exempel föremål som sandlådor. 

 

Möjligheter för fusion synliggörs genom fyra uppgifter. För två uppgifter ombeds elever 

beräkna omkretsen av sammansatta figurer. Exempelvis ska skolbyggnadens tak beräknas 

vilket består av två lika stora rektanglar, vilka var sammansatta till en L-formad figur 

(figur 5). Elever får möjligheten att se de två utmarkerade sidorna lika långa som den 

motsatta sidan på figuren. Uppgiften ger även elever möjligheten till att beräkna den L-

formade figurens omkrets och inte beräkna båda rektanglarna. 

 

 
Figur 5: Robardey, Bjöklund, Dalsmyr (2016). Sanoma utbildning. Koll på matematik 4A. S.51. 

 

I en uppgift ska elever rita en rektangel som har en given omkrets, längden ska vara 

dubbelt så lång som bredden är. Här ges möjlighet till fusion genom att låta elever få 

separera vad en rektangel är och hur omkretsen beräknas. Samtidigt får elever möjlighet 

att separera vilken sida som är längd och vilken som är bredd samt göra beräkning av 

omkretsen och visa hur långa sidorna ska vara. I ytterligare en uppgift beskrivs att en 

kvadrat har en sida som är 9 cm och att kvadraten har samma omkrets som en liksidig 

triangel. Uppgiften frågar efter hur långa triangelns sidor är. Här ges möjlighet till fusion 

eftersom elever kan separera flera olika delar för att få fram svaret. 

 

6.4 Koll på matematik 4B 

 

I tabellen nedan synliggörs möjligheten till generalisering och fusion av kritiska aspekter 

som framkom i Koll på matematik 4B. 

 

Kritiska aspekter Variationer   Möjligheter för 

generalisering 

Möjligheten för 

fusion 

Area 

begreppsförståelse 

  

-          Bild 

-          Symboler 

-          Ord 

  

7 1 

  

Förhållande mellan 

figurers omkrets och 

area 

 

-            

-          Bild 

-          Symboler 

-          Ord 

2 0 
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Tabell 4. Möjligheter till generalisering och fusion av begreppsförståelse area och förståelse för förhållande 

mellan figurers omkrets och area i Koll på matematik 4B. 
 

Elevers bristande begreppsförståelsen för area synliggörs i läromedlet genom möjlighet 

till generalisering i sju uppgifter. Uppgifterna har liknande struktur där elever arbetar med 

areabegreppet genom beräkning av rutor i olika geometriska figurer. Möjlighet för 

generalisering ges till elever med hjälp av olika figurer vars former är både reguljära och 

icke reguljära. Uppgifterna ger möjlighet till generalisering för areabegreppet genom att 

visualisera icke reguljära figurers areor. En uppgift synliggör även att area finns och kan 

beräknas för figurer vars sidor inte är räta (figur 6). Figuren visar istället med hjälp av 

rutorna hur stor arean är.  

 

 
Figur 6: Robardey, Bjöklund, Dalsmyr (2016). Sanoma 

utbildning. Koll på matematik 4B. S.46. 

 

Lärarhandledningen ger exempel på uppgifter som kan möjliggöra generalisering av 

areabegreppet genom konkreta övningar. I övningarna ska elever bestämma och tillverka 

egna areaenheter med till exempel rutor med ett specifikt mått som de själva bestämmer 

vad enheten ska heta. Här tar lärarhandledningen upp att det kan vara bra att göra dessa i 

den geometriska formen av en kvadrat eller rektangel. Elever ska sedan använda sina 

egentillverkade areaenheter och mäta olika föremål i klassrummet och redovisa resultaten 

för varandra utifrån det egna måttet. Efter övningen fortskrider progressionen med 

areabegreppet och förståelsen för begreppet genom att elever mäter större areaytor med 

hjälp av sin egna handflata. Om olika elever mäter samma föremål, får de samma resultat? 

Genom den här aktivitet ges elever möjlighet att få kunskap om areabegreppet och att den 

icke reguljära figuren (handflatan), har en viss area.  

 

I en problemlösningsuppgift ges möjlighet till fusion för begreppsförståelsen av area. I 

uppgiften måste eleverna tänka i flera steg. I uppgiften visas en bild på en smyckesask 

som består av två lika stora kvadrater och fyra lika stor rektanglar. Elevers uppgift är att 

räkna ut den totala arean av alla sidor. På smyckesasken är endast två sidor av en rektangel 

markerade med längd och elever måste därmed använda längden av rektangeln för att 

bestämma sidornas längd för kvadraterna. Sedan måste arean för varje del räknas ut för 

att tillsist med hjälp av addition räkna ut den totala arean av alla sidoytor. Möjlighet för 

fusion sker genom att elever får se att area kan vara flera delar av en helhet. 

 

Två uppgifter ger möjlighet till generalisering för att motbevisa, “ju större figuren är, det 

vill säga arean, ju större är också samma figurs omkrets”. Eleverna får arbeta med area 
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och omkrets i samma uppgift. I en av uppgifterna ska elever beräkna fyra figurers area 

och omkretsen (figur 7). Sist ska elever se mönstren mellan figurernas area och omkrets 

och titta på figurernas gemensamhet. Läromedlet ger elever möjligheten att se hur figurers 

areor kan varieras medan figurernas omkrets är konstant. 

 

 
Figur 7: Robardey, Bjöklund, Dalsmyr (2016). Sanoma utbildning. Koll på 

matematik 4B. S.49. 

 

I den andra uppgiften ska elever rita två olika figurer med samma omkrets men med olika 

areor. Figurerna i uppgiften behöver inte vara fyrhörningar. Även här ges elever 

möjligheten till fusion av areans betydelse för figurens omkrets. Lärarhandledningen 

kompletterar även de två uppgifterna. Istället för att behålla omkretsen konstant som 

läromedlet tar upp, vänder lärarhandledningen på begreppen och utmanar elever genom 

att behålla arean konstant för att undersöka hur många olika figurer elever kan rita.  

 

6.5 Koll på matematik 5A 

 

I tabellen nedan synliggörs möjligheten till generalisering och fusion av kritiska aspekter 

som framkom i Koll på matematik 5A. 

 

Kritiska aspekter Variationer   Möjligheter för 

generalisering 

Möjligheten för 

fusion 

Area begreppsförståelse 

 

-            

-          Bild 

-          Symboler 

 

  

7 7 

  

      Förhållande mellan figurers 

omkrets och area 

 

-           

   Bilder  7 0 

Tabell 5. Möjligheter till generalisering och fusion av begreppsförståelse och förhållande mellan figurers 

omkrets och area i Koll på matematik 5A. 
 

I det här läromedlet inriktas area mot trianglar och sammansatta figurer. Tidigare beskrevs 

elevers uppfattning av triangelns area, det vill säga att basen och höjden har betydelse i 

areaberäkningen av en triangel. I ett exempel ges möjligheten till generaliseraring av area 
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för olika typer av trianglar där bas och höjd är markerade med siffror (figur 8). 

Möjligheten ges att se triangelns area samt hur area beräknas. 

 

  
Figur 8: Robardey, Bjöklund, Dalsmyr (2017). Sanoma utbildning. Koll på matematik 5A. 

S.42. 

 

Sju uppgifter möjliggör fusion av begreppsförståelse area genom icke reguljära figurer. 

Två av uppgifterna synliggör arean för sammansatta figurer genom att dela upp figurerna 

i olika geometriska former med hjälp av streckade linjer. Här visas att icke reguljära 

figurer har area genom att de kan delas upp i olika figurer vars area räknas ut separat. I 

ett annat exempel saknas avgränsningar mellan figurerna som är sammansatta. Elever ges 

möjlighet till fusion genom att urskilja vilka geometriska figurer som är sammansatta 

samt att beräkna area för hela figuren. Samtidigt som elever ges möjlighet till 

begreppsförståelsen av area genom fusion kan de även generalisera förståelse för area av 

icke reguljära figurer. Elever ges möjligheten att se hur sammansatta figurer kan delas in 

i mindre geometriska objekt. Två uppgifter ger även möjlighet för generalisering i ett 

ytterligare steg då figurerna är utformade på en rutad bakgrund (figur 9). Elever ges 

möjligheten att se area som täckning av en yta genom framställa figurerna i ett rutnät. 

 

  
Figur 9: Robardey, Bjöklund, 

Dalsmyr (2017). Sanoma utbildning. 

Koll på matematik 5A. S.56. 

 

Lärarhandledningen ger möjlighet till generalisering av sammansatta figurers area genom 

att elever gör en aktivitet där elever ska leta efter sammansatta figurer, göra en skiss av 
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dem, mäta och placera ut måtten i skissen. Därefter beräknar elever figurernas area. 

Genom uppgiften ges elever möjligheten till areaberäkning av sammansatta figurer. 
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7 Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer en diskussion föras kring metoden i studien samt kring resultatet 

som har framkommit. 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

I denna studie analyserades två läromedel i matematik. För en bredare studie hade istället 

fler läromedel kunnat granskats för att synliggöra hur de variationsteoretiska begreppen 

generalisering och fusion ger möjlighet till lärande för area och omkrets. Dessutom är 

båda läromedlen utgivna av samma förlag. Om inte studien enbart utgått från 

bekvämlighetsurvalet hade det varit intressant att studera läromedel skrivna och utgivna 

av andra förlag. Detta för att se läromedel med varierande struktur där möjlighet till 

generalisering och fusion i arbetsområdet area och omkrets finns. Hade ett annat förlags 

läromedel granskats, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Genom att läromedlets 

författare kunnat haft en annan uppfattning om det matematiska innehållet då uppgifter 

kan vara utformade på olika sätt. Om tid funnits hade det även varit intressant att studera 

hur andra variationsteoretiska begrepp ger möjlighet till lärande för area och omkrets. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Nedan presenteras diskussionen av resultatet. Diskussionen är uppdelad i underrubriker 

vilka representerar de begrepp som har använts för att analysera läromedlen: Möjlighet 

till generalisering och Möjlighet till fusion. 

 
7.2.1 Möjlighet till generalisering 

 

Gällande omkrets visade resultatet att det i läromedlen finns en rad olika uppgifter som 

kan möjliggöra för elever att utveckla en förståelse för begreppet. För omkrets 

visualiserades bilder där olika figurer framställdes. Den variation av figurer som visades 

i läromedlen kan bidra till att elever fördjupar sin begreppsförståelse genom att 

läromedlen framställer många olika variationer av figurer. Eftersom Winarti m.fl (2012) 

skriver att elever kan ha förståelse för omkrets men sakna ord för att beskriva begreppet, 

kan en uppgift som att mäta omkretsen runt gungställningarna knyta begreppet till något 

elever påträffar i sin vardag. Detta kan  i sin tur leda till att elever kan generalisera omkrets 

till andra objekt än dem i läromedlet och förstå att det handlar om området runt något. 

Det kan bli lättare för elever att beskriva omkrets med ord när begreppet förklaras med 

staketet runt om gungställningen. En del uppgifter gav även elever möjlighet att skapa 

olika figurer där omkretsen ska vara konstant. Liknande uppgifter skulle kunna hjälpa 

elever till en djupare begreppsförståelse för omkrets eftersom elever själva får se hur 

former kan skiftas men att omkretsen förblir densamma. Sådana uppgifter kan kopplas 

till Bustanul m.fl (2016) där de skriver att elever saknar förståelse för siffrornas betydelse 

i omkretsberäkning. Genom att elever gör uppgifterna kan de tydligt se hur siffrorna har 

betydelse då figurernas utseende förändras men omkretsen behålls konstant. 

 

Gällande area visade resultatet att det framställdes bilder på figurer vilka var inplacerade 

i ett rutnät. Kozulin och Kazaz (2016) skriver att elever för att utveckla förståelse för 

begreppet, istället för att tillämpa areaformeln behöver se att area är en täckning av en 

viss yta. Samtidigt skriver Zacharos (2006) att elever som använder sig av areaformeln 

tappar förståelsen för areans fysiska betydelse och numerära representation. Eftersom 
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elever i uppgifterna endast behöver beräkna rutorna inne i figurerna kan det motverka att 

elever tappar förståelsen för den fysiska betydelsen av area. Vad som också synliggjordes 

i samband med rutnätet var att rutnätet visar att även icke reguljära figurer har area vilket 

Machaba (2016) beskrev som en svårighet för många elever. Ett rutnät kan elever använda 

på uppgifter där det inte går att mäta ut en exakt längd och bredd. Samtidigt kan det uppstå 

problem senare om elever enbart räknar rutor och inte förstår att area kan beräknas med 

hjälp av areaformeln. Resultatet visar även en uppgift där det framställs ett fotografi av 

fyra olika figurer. De icke reguljära figurerna i uppgiften bestod av fyra olika sjöar och 

var fotograferade ovanifrån. Uppgiften ger elever möjligheten att visualisera area med 

hjälp av figuren och rutnätet samt tillhörande fotografi och genom att komplettera 

uppgiften med en konkret bild av sjöarna kan elever skapa sig en förståelse för vilken 

figur det kan vara som de beräknar arean av vilket gör areabegreppet vardagsnära. 

Begreppsförståelsen synliggjordes även genom uppgifter där elever skulle rita olika antal 

figurer med en bestämd area. Här får elever möjligheten att utveckla sin 

begreppsförståelse och fördjupa sina kunskaper om begreppet genom visualisering. 

Uppgifter där arean är given, kan hjälpa elever att utveckla förståelsen för begreppet när 

elever själva får bestämma figurers utseende. Uppgifter med liknande karaktär kan få 

elever att utveckla begreppsförståelsen genom att variera utseendet och på det viset få 

förståelse för att formen på en figur inte behöver påverka arean. Detta kan kopplas till 

den svårighet Kospentaris (2012) beskrev om hur elever saknade förståelse för att arean 

kan vara lika stor även om figurernas former är olika.  

 

Ytterligare uppgifter som berörde begreppsförståelse för area handlade om area i olika 

trianglar. Konspentaris (2011) skriver att elever saknade förståelse för hur arean beräknas 

när det handlar om den geometriska figuren triangel. Elever saknade med andra ord 

förståelse för basen och höjdens betydelse i areaberäkningen. Eftersom trianglarnas 

utseende förändrades i storlek och form samt att bas och höjd var utmarkerade kan elevers 

förståelse för areabegreppet öka när elever får möjligheten att se och göra beräkningar av 

olika trianglar.  

 

Vad som kan konstateras från resultatet är att det inte fanns många uppgifter som berörde 

generalisering av beräkningar med area och omkrets. Kozulin och Kazaz (2016) skriver 

att elever tillämpar påståendet “ju större figuren är, det vill säga arean, ju större är också 

samma figurs omkrets”. Påståendet kan motbevisas med hjälp av generalisering genom 

beräkning av area och omkrets av figurer som elever ska mäta, samt att elever ska rita 

egna figurer som har konstant omkrets medan arean ska varieras. Elever får genom det 

senare exemplet se att en viss figur kan ha samma omkrets men att arean kan förändras. 

Generaliseringen bidrar till att elever visuellt kan se figurernas olikheter och likheter. 

Enligt Winarti m.fl. (2012) finns dock en risk för att elever stöter på svårigheter när de 

ska räkna på area och omkrets samtidigt. 

 
7.2.2 Möjlighet till fusion  

 

Gällande area presenterades i resultatet olika uppgifter som möjliggör elevers förståelse 

för begreppet. I en uppgift presenterar läromedlet en smyckesask, det vill säga en 

tredimensionell figur. Elever ska beräkna area av icke reguljära figurer som är 

sammansatt av kvadrater och rektanglar. Elever ges möjlighet till fusion när flera kritiska 

aspekter infaller samtidigt. De behöver urskilja siffrornas betydelse, vilken 

räkneoperation som ska användas samt vilka grundfigurerna är. Winarti m.fl (2012) 

skriver om elevers förvirring av begreppen när area och omkrets ska beräknas samtidigt. 
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Elever som inte ges möjligheten att beräkna area av sammansatta figurer, kan stanna i 

tanken att area beräknas med multiplikation och generaliserar längden multiplicerat med 

bredden på alla figurer, det vill säga även på figurer där formeln inte kan användas för att 

beräkna area. Får elever möjlighet att arbeta med fusion och urskilja sammansatta figurer 

kan elevers begreppsförståelse öka när beräkningar av arean görs för varje figur. När 

elever sedan adderar ihop den totala area för den sammansatta figuren kan 

begreppsförståelsen för area utvecklas när elever förstår att area är ytan av hela figuren. 

Yeo Kai Kow (2008) skriver att elever kan räkna ut arean med hjälp av areaformeln men 

att de ofta saknar förståelse för vad de räknar ut. Huang och Witz (2013) skriver att 13 av 

22 elever kunde förklara areaformeln genom multiplikation, resterande elever kunde inte 

ge någon förklaring alls. 

 

Den här studien framställer hur läromedlen främst använder generalisering för att öka 

elevers förståelse för begreppen area och omkrets. Skolinspektionen (2009) skriver att 

många lärare nämner läroboken som viktigt stöd i undervisningen och låter sig vägledas 

av den. Kunskapen om figurers betydelse vid omkrets och areainlärning kan vara av 

betydelse för läraren. 

  



  
 

25 

 

8 Vidare forskning 
 

Den här studien har synliggjort läromedlens och tillhörande lärarhandledningars 

behandling av kritiska aspekter gällande area och omkrets. Det visade sig att möjlighet 

till generalisering av begreppen var tydligt dominerande i läromedlen. Möjligheten till 

fusion var inte representerad i samma grad som generalisering. Förslag till fortsatt 

forskning är att studera elevers begreppsförståelse genom gruppuppgifter där elever får 

vara fysiskt aktiva, eller att titta på hur elevers lärande av area och omkrets påverkas av 

en lärare som använder mer generalisering i sin undervisning kontra en lärare som inte 

gör det.  
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