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Nyckelord 
Tid, klocka, analog klocka, digital klocka, representationsformer, matematik 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att analysera tid och klocka i läromedel och se vilka 
representationsformer som fanns med i uppgifterna. Studien syftade även till att analysera 
om representationsformerna hade någon betydelse för uppgifterna. 
Representationsformerna som har använts är bildmodell, symbol, språk, konkret modell 
och verklighet. Arbetet är en kvalitativ studie där analyserna gjordes med hjälp av 
innehållsanalyser. Urvalet som gjordes var läromedel för årskurs 3 och de valdes ut efter 
vad som har använts eller används på några skolor i Växjö. 
 
Resultatet visade på att de flesta läromedel hade en blandning av representationsformerna 
men att konkret modell ofta saknades. Konkret modell fanns dock med i tre av fyra 
lärarhandledningar till de valda läromedlen. Med hjälp av forskning och 
innehållsanalyserna framkom det att representationsformerna hade betydelse för 
uppgifterna. De representationsformer som visade sig vara extra betydelsefulla för 
inlärning av tid och klocka var konkret modell och verklighet. Därmed hade dessa 
läromedel behövt mer konkret modell för att det skulle stämt överens med den tidigare 
forskningen som presenterats. 
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1. Inledning 
Det valda området som ska undersökas är tid och hur det representeras i olika läromedel i 
matematik för årskurs tre. Tid är ett viktigt begrepp då det är en nödvändighet för att kunna 
leva i vårt samhälle. Exempel på när kunskap om tid behövs är när tider ska passas till 
buss, skola, möte och jobb. Klockan är något som många barn har problem med då den kan 
vara svår att greppa. Själva klockan kan ses som konkret medan tidmätning är mer 
abstrakt. Det är därför viktigt att koppla ihop tidmätning till verkligheten för att skapa en 
bättre förståelse (Jaelani, Putri & Hartono 2013). Eftersom tid omfattar så mycket och 
många olika situationer kan det vara svårt att förklara. Tid kan ses som något socialt, 
ekonomiskt och kulturellt och det finns ständigt med i samhället. Tid spelar en stor roll i 
vårt samhälle där det många gånger gäller att kunna klockan och passa tider för att ses som 
en medborgare (Westlund 1996). 
 
Utifrån våra egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har vi sett att tid kan 
vara något problematiskt i många klasser. Många elever har svårt att förstå tid och klockan, 
vilket ligger till grund för vårt intresse inom området och det här arbetet. Det verkar finnas 
ett problem och ett behov att komma längre i forskning och undersökningar och det hoppas 
vi kunna bidra med. Kunskap om tid behövs både i vardagslivet och skol/arbetslivet. 
Utifrån ett barns perspektiv kan tid delas in i tre olika inriktningar, hemmiljön, skolmiljön 
och kollektivet. Med hemmiljön menas att barnet har vissa tider att anpassa sig efter när 
det gäller uppstigning och mattider. Skolmiljön innefattar hur dags skolan börjar, raster 
och lektioner. Kollektivet handlar om tider som barnet har att anpassa sig efter på fritiden. 
Klockan och tidspassning ger en möjlighet att skapa ordning i samhället. (Sjöberg & 
Westlund 2005) 
 
I läroplanen för grundskolan under syftet med matematik står det “ Eleverna ska även ges 
förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska 
situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 
uttrycksformer….” (skolverket 2011:55). Under centralt innehåll för åk 1-3 står det även 
att “ Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, 
volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.” (Skolverket 2011:57). Klockan 
är en betydelsefull del i vardagen och därför ska eleverna ges möjligheten att utveckla sin 
förmåga i att utläsa tid och klockan.  
  

1.1 Syfte 
Syftet är att analysera hur tid framställs i utvalda läromedel med hjälp av 
representationsformer. Analysen kommer göras i ämnet matematik för årskurs 3. 

1.2 Frågeställning 
- Vilka representationsformer använder läromedlen? 
- Vilken betydelse har representationsformerna för uppgifterna om tid? 
 
Upplägget av arbetet börjar med en bakgrund som behandlar svårigheter med tid, läroplan 
och begreppsförklaring. Arbetet fortsätter sedan med en genomgång av läromedel och 
deras tillhörande lärarhandledningar. Nästa avsnitt handlar om teorin i arbetet som är 
variationsteorin. Därefter behandlar arbetet tidigare forskning om bland annat 
variationsteorin, representationsformer kopplat till tid och undervisning. Efter det kommer 
metodavsnittet som beskriver hur arbetet genomförts och varför. Arbetet fortsätter sedan 
med resultat och analys där läromedelsanalysen görs utifrån teorin. Sista avsnittet är 
diskussion och där diskuteras resultatet med hjälp av tidigare forskning. Det här avsnittet 
behandlar även metoddiskussion, framtida läraryrket och slutsats. Längst bak finns det 
bilagor som kan vara bra att titta på för att förstå vissa delar av arbetet lättare. 
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2. Bakgrund 
De delar som kommer vara med i detta avsnitt är svårigheter med tid, läroplan och 
begreppsförklaring. Svårigheter med tid omfattar problematik när det gäller att lära sig tid. 
Avsnittet läroplanen innefattar delar från lgr 11 som visar på att tid och 
representationsformer ska vara en del i undervisningen på lågstadiet. Under avsnittet 
begreppsförklaring förtydligas ord som är betydelsefulla för arbetet.  

2.1 Svårigheter med tid 
Solem och Reikerås (2004) menar att som vuxen är det lättare att föreställa sig tid i olika 
aspekter, exempelvis har en vuxen person lättare att tänka tillbaka eller framåt 200 år än ett 
barn. En vuxen person har levt längre och har skapat sig uppfattningar och erfarenheter av 
tid. Begreppet tid är för många barn svårt att skapa sig en förståelse för. En förklaring till 
det är att barn ännu inte har några större erfarenheter av tid. Mindre barn lever i nuet och 
när de blir äldre får de lättare att överblicka och förstå begreppet tid. Inom tid rymmer 
många begrepp som därför kan vara svåra för barn att greppa och exempel på det kan vara, 
veckor, dagar, timmar och minuter. Barn får ofta höra att “vi åker om trettio minuter” eller 
“lektionen håller på i tio minuter till” och det blir svårt att greppa för barn som inte 
utvecklat sin förmåga att förstå tid. För dessa barn kan det vara lättare att hänga upp 
tidsomfånget på något som de har erfarit. Ett exempel skulle kunna vara att “vi ska åka om 
så länge som du brukar kolla på Bolibompa ” eller något annat som finns med i barnets 
vardag (Solem & Reikerås 2004). 

2.2 Läroplanen 
I läroplanen under övergripande mål och riktlinjer står det: “Skolan ska ansvara för att 
varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för 
vidare studier och i vardagslivet.” (Skolverket 2011:13). Därmed behöver eleverna få 
undervisning i skolan som handlar om tid i och med att det är ett område som eleverna har 
stor användning av i vardagslivet. 
 
I det centrala innehållet uttryckts delen om tid såhär: “Jämförelser och uppskattningar av 
matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och 
äldre måttenheter.” (Skolverket 2011:57). I kunskapskraven för åk 3 står det “ Eleven kan 
göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och 
tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet” (Skolverket 2011:60). 
För att elever ska kunna mäta tid måste de veta vad tid innebär och förstå hur tid mäts 
utifrån en klocka. Därför är det viktigt att eleverna får en undervisning där de förstår hur 
klockan fungerar. 
 
I kunskapskraven för åk 3 står det skrivet att  “Eleven kan beskriva och samtala om 
tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, 
bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 
sammanhanget.” (Skolverket 2011:60). Konkret material, bilder och symboler kan kopplas 
ihop med representationsformerna (Behr m fl 1992).      
   

2.3 Begreppsförklaring 
En begreppsförklaring görs för att tydliggöra begrepp som är centrala och nödvändiga för 
arbetet. De begrepp som förklaras är representationsformer, tid och variation. Begreppen är 
förklarade med hjälp av litteratur.  

2.3.1 Representationsformer 
Detta arbete kommer utgå från variationsteorin, vilket innebär att alla ser saker på olika 
sätt och därmed behöver en varierad undervisning för att lära sig saker (Marton & Booth 
1997). Därmed kommer det användas olika representationsformer i vår analys av 
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läromedel. Häggblom (2013) skriver att representationsformer används för att kunna 
förklara ett matematiskt begrepp på olika sätt och i det här arbetet är det begreppen tid och 
klocka som används (Häggblom 2013). De olika representationsformerna utgår från Behrs 
modell (1992). De fem representationsformerna är verklighet, språk, symboler, bildmodell 
och konkret modell (Behr m.fl. 1992). Verklighet innebär att det är uppgifter som har en 
verklighetsanknytning och ett exempel på det är: Johan har två godisbitar och Lisa har tre 
godisbitar. Hur många godisbitar har de tillsammans? Verklighetsanknytning i uppgifter är 
när de är satta i en kontext, uppgifter som är kopplade till vardagen och det verkliga livet. 
Språk handlar om att kunna samtala om olika uppgifter genom att prata och diskutera. 
Representationsformen språk omfattar även språk i skrift. Ett exempel kan vara att en elev 
ser talet 2+3 och då kan säga att talet innebär att man ska addera två och tre eller att man 
först har två av något och sedan lägger till tre till. Symboler är uppgifter med siffror, 
exempelvis: 2+3. Bildmodell innebär att det finns bilder i uppgiften, exempelvis att det 
finns en bild på två stycken röda godisbitar och tre stycken blå godisbitar och frågan i 
uppgiften blir: Hur många godisbitar är det tillsammans? Konkret modell innebär att elever 
använder sig av konkret material när de löser en uppgift. Det skulle exempelvis kunna vara 
att eleverna får använda sig av godisbitar eller använda sig av annat material som kan 
representera godisbitar (Häggblom 2013). 
 

2.3.2 Tid 
Tid är ett ord som kan förknippas med olika saker. Det kan handla om en tid som har varit, 
en tid som kommer, tid som vi mäter och tid som kanske rent av inte märks av. Människan 
bedömer ofta tid som värdefull och välanvänd eller att något är slöseri med tid. Tid har att 
göra med förfluten tid, nutid och framtid och det räknas ofta i år, månader, veckor, timmar, 
minuter och sekunder. Avstånd och tid är något som hör ihop då människan anger avstånd 
i tid. Ett exempel på det kan vara att en person säger att det tar fem minuter att gå till 
skolan. En klocka kan representera att tiden hela tiden går. Tiden är hela tiden densamma 
bara att det ibland kan uppfattas att den i vissa sammanhang går fortare eller långsammare. 
Mätning av tid är något som människan använder sig av ofta och det gör vi människor för 
att skapa oss en uppfattning om saker, passa tider och planera framåt i tiden (Solem & 
Reikerås 2004). Då tid omfattar mycket har vi valt att begränsa det här arbetet om tid vad 
det gäller tidräkning och klockan. Delar som ingår i tid men som inte kommer ingå i det 
här arbetet är kalendern och därmed år, månader, veckor och dagar. 

2.3.3 Variation 
För att kunna lära sig något krävs det inte bara att man ser och förstår likheter utan man 
behöver även kunna se olikheter. Skillnader kan förklaras som variation. För att veta vad 
något är måste vi även veta vad något inte är. Exempelvis kan det handla om att för att veta 
att något är kvinnligt måste man ta reda på vad som inte anses vara kvinnligt. Det krävs att 
man sätter det i kontext till något. Hade det bara funnits kvinnor i världen hade det inte 
funnits något som heter kvinnligt för då hade det inte funnits någon skillnad, det vill säga 
mannen (Lo 2014). Variation är en omväxling av undervisning. När variation används i 
arbetet syftar det till att lektionerna och uppgifterna är omväxlande. Med det menas att en 
genomgång exempelvis kan göras muntligt men det kan även göras med bilder eller 
konkret material eller en blandning av alla tre. Motsatsordet till variation kan vara 
enformighet och det vill man komma ifrån när man använder sig av variation. Med 
enformighet menas att arbetssättet är detsamma hela tiden och att variation inte finns.  
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3. Läromedel och lärarhandledning 
Här under presenteras vad läromedlen kan ha för roll i skolan, vad som är positivt och 
negativt med läromedel och lärarhandledningens roll. Efter det skrivs det om de olika 
läromedlen som ingår i arbetet.   

3.1 Läromedlets roll 
Läromedel är ett undervisningsmaterial som är vanligt att använda i skolor. I ämnet 
matematik är det extra vanligt att läraren väljer att använda sig av en matematikbok som 
stöd i undervisningen (Kong & Shi 2009: Skolverket 2003). I skolverkets rapport från 
2003 står det att om en lärare använder sig av ett läromedel som är genomtänkt och 
pedagogiskt kan det leda till att det blir en undervisning som eleverna får en god förståelse 
för. Däremot blir det inte en så pedagogisk och effektiv undervisning om det bara används 
läromedel, i detta fall matematikböcker, på grund av att det blir en för ensidig 
undervisning. Ensidig undervisning syftar till ett arbetssätt där variationen inte är stor. 
Detta kan leda till att eleverna blir omotiverade och tappar intresset för ämnet matematik. 
Får eleverna en för ensidig undervisning kan det bli att de inte får en förståelse på djupet 
utan endast får en ytlig förståelse (Skolverket 2003).  

3.2 Positivt och negativt med läromedel 
Brändström (2003) gjorde en forskning på hur olika läromedel var uppbyggda och vad det 
fanns för likheter och skillnader gällande innehåll och struktur. Denna forskning gjorde 
hon för att hon kände att hon jobbade väldigt mycket med läromedel själv. Det hon kom 
fram till i sin forskning var bland annat att de läromedel hon analyserade inte speglade 
elevernas fritidsintresse och det var även ojämnt fördelat mellan könen i uppgifterna. 
Något som kan påverkas negativt med läromedel är om läraren själv inte får välja ut 
läromedel utan att skolan och dess ekonomi styr inköpen. Det kan leda till att lärare känner 
sig missnöjda med det utvalda läromedlet och att undervisningen påverkas (Englund 
1999).  
 
Det positiva med läromedel är att det kan vara ett stöd för lärare att använda sig av. Det 
kan vara en trygghet att använda sig av läromedel för att få ett stöd att arbeta mot målen i 
läroplanen. I och med att det är många läromedel som utgår från läroplanen (Englund 
1999: Kong & Shi 2009). Läromedel kan även vara till hjälp för att kunna utveckla en 
kreativ undervisning (Kong & Shi 2009). Läromedel kan vara till hjälp vid bedömning och 
underlättar för lärare så att de slipper skapa egna material. En lärobok kan även fungera 
som en trygghet för både barn och vuxna och något som man alltid kan ta till då alla elever 
har en lärobok (Englund 1999). 
 
För att ett läromedel ska få en positiv inverkan i ett klassrum krävs det att läraren kritiskt 
granskar läromedelena för att hela tiden ha en tanke med sin undervisning. Att kritiskt 
granska kan innebära att läraren noggrant kollar igenom matematikbokens innehåll och 
överlägger om något område behöver utvecklas. En matematikbok kan vara ett hjälpmedel 
i undervisningen men den måste användas på ett genomtänkt sätt för att bli givande 
(Englund 1999). Med det menas att läraren behöver ha en tanke med sin undervisning och 
att undervisningstillfällena är välplanerade.  

3.3 Lärarhandledning 
Lärarhandledning är betydelsefull för läraren och undervisningen. Om läraren inte 
använder sig av lärarhandledningen kan undervisningen gå miste om vissa delar. I 
lärarhandledningen finns det ofta beskrivningar av hur man som lärare kan använda annat 
material i undervisningen. Lärarhandledningen kan bidra till en större variation i 
undervisningen men det krävs att läraren använder sig av lärarhandledningen för att inte gå 
miste om några delar. En lärarhandledning innehåller ofta beskrivningar av hur vissa 



 9 

uppgifter ska göras och vad eleverna kan arbeta mer med för att få en djupare förståelse. 
Handledningen är till för att hjälpa läraren att skapa en pedagogisk undervisning vilket gör 
att den är viktig att använda (Brändström 2003).   
 

3.4 Utvalda läromedel  
Här under presenteras de utvalda läromedlen som arbetet innefattar. 

3.4.1 Prima matematik 3a 
Prima är ett läromedel från Gleerups och det utgår från Lgr 11. Författare från Gleerups 
förlag är alltid erfarna lärare. Med hjälp av både lärare och elever utvecklas deras 
läromedel genom synpunkter av matematikböckernas innehåll och form. Primas författare 
är Åsa Brorsson, som är matematikutvecklare och en erfaren lärare inom ämnet matematik. 
Det är Johanna Kristiansson som är illustratör och hon är serietecknare och 
barnboksillustratör (Brorsson 2010). 

3.4.2 Matte direkt safari 3a 
Matte direkt safari 3a är ett läromedel som är skrivet av Pernilla Falck och Margareta 
Picetti. Boken är utgiven 2007 av Bonnier utbildning vilket gör att den inte utgår från Lgr 
11. Matte direkt safari 3 är framtagen för att stegvis ge möjligheten till utveckling i 
matematik. Boken bygger på att samtala och diskutera matematik. Syftet är att lära sig 
tillsammans och av varandra. Konkret material och verklighetsanknutna uppgifter 
genomsyrar läromedlet (Falck & Picetti 2007).      

3.4.3 Mästerkatten 3 
Mästerkatten 3 är ett läromedel som är skrivet av Curt Öreberg och utgivet av Gleerups 
utbildning AB. Den här upplagan utgår inte från Lgr 11 då den är från 2003. Boken 
innehåller många färgglada och fantasifulla bilder som ligger till grund för många av 
uppgifterna. Mästerkatten 3 innehåller problemlösningsuppgifter, uppgifter där eleverna 
ska prata matematik och uppgifter där det krävs kreativt tänkande. Läromedlet är anpassat 
efter att barn lär sig olika snabbt och lotsar individuellt vidare dem (Andersson 2003).  

3.4.4 Tänk och räkna 3b 
Tänk och räkna 3b är en matematikbok som är skriven av Lisen Häggblom och Siv 
Hartikainen och utgiven 2004. Häggblom är doktor i pedagogik och har forskat om 
kunskapsutveckling i matematik. Hartikainen är lektor i Finland och tillsammans har de 
skrivit flera läromedel för både den svenska och den finska skolan. Förlaget som har gett ut 
läromedlet är Gleerups. Tänk och räkna är ett läromedel i matematik som lyfter fram språk 
och kommunikation som en viktig del. Boken innehåller laborativa övningar, öppna 
problemuppgifter och färdighetsträning som är regelbundet återkommande (Häggblom 
2004). 

4. Teori 
De delar som finns med i teorin är varför variationsteorin och representationsformerna 
används i studien, vad som menas med variationsmönstret inom variationsteorin, 
representationsformerna, konkret och abstrakt tänkande och representationsformernas 
koppling till variationsteorin. Representationsformerna finns med igen på grund av att det 
skrivs här hur de fungerar och kan användas. Koppling mellan variationsteorin och 
representationsformerna finns med då det är relevant till att förstå hur vårt arbete 
analyseras.  
 
Valet av variationsteorin gjordes för att det ansågs vara passande till det vi skulle analysera 
utifrån representationsformerna. De olika representationsformerna valdes för att kunna 
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kategorisera innehållet av de olika läromedlen för att lättare kunna strukturera upp 
innehållet till analyserna. Variationsteorin kommer från fenomenografin, vilket innebär att 
människor upplever saker på olika sätt. Med det menas att man undersöker på vilket sätt 
människor förstår, tolkar, erfar och uppfattar saker. Syftet med fenomenografin är inte att 
klassificera utan att försöka beskriva och förstå skillnader i människans sätt att erfara 
verkligheten. Fenomenografin används ofta inom pedagogik (Marton & Booth 1997). I 
undervisning är det därmed viktigt att ha en varierad undervisning som passar så många 
elever som möjligt men även för att de ska få en djupare och bredare kunskap. Enligt 
variationsteorin görs detta genom att fokusera på skillnader istället för likheter och det ska 
i sin tur gynna lärandet. Eleverna ska även få en undervisning som utgår från deras 
kunskaper och erfarenheter. Därmed är det viktigt att läraren tar reda på elevernas 
förkunskaper om det område som klassen ska arbeta med (Marton & Booth 1997). 
Variationsteorin är ett hjälpmedel som lärare kan använda sig av för att få en effektivare 
undervisning (Lo 2014: Rooselyna & Lin 2014). Inom variationsteorin är det 
lärandeobjektet som står i centrum och det är VAD som ska läras ut. Därmed är det 
avgörande att läraren vet vad eleverna ska lära sig för att kunna arbeta utifrån 
variationsteorin (Lo 2014). I detta arbete är lärandeobjekten tid och klocka.  
 

4.1 Variationsmönster 
Kontrastering innebär att eleven ska lära sig saker genom att ha sin egen föreställning om 
lärandeobjektet och sedan bygga på med ny kunskap. Därmed kan eleverna få en bättre 
kunskap om området och det de har lärt sig innan som inte stämmer kan de frigöra sig 
ifrån. Det handlar även om att visa på vad lärandeobjektet inte är, exempelvis visa en 
kvadrat när det är triangel som är lärandeobjektet (Lo 2014).   
Separation är en term som är betydande inom variationsteorin. Elever ska inom denna term 
kunna urskilja på kritiska aspekter och kritiska drag. Runesson och Mok menar på att de 
kritiska aspekterna handlar om att läraren måste synliggöra sådant som är viktigt för att 
eleverna ska kunna lära sig det läraren vill att de ska lära sig (2004). Det skulle kunna vara 
att visa på att en triangel alltid har tre sidor och tre hörn. Ett kritiskt drag skulle kunna vara 
att en triangel har olika färger men att det fortfarande är en triangel. När elever kan urskilja 
ett lärandeobjekt genom separation ska de därefter generalisera lärandeobjektet. Ett 
exempel kan vara att de har lärt sig formen av en rektangel genom separation och sedan gå 
vidare med generalisering av rektangeln. Läraren kan då visa massa olika storlekar av 
rektanglar och förklara att även om de är olika stora är fortfarande formen samma. Detta 
kallas generalisering inom variationsteorin (Lo 2014). 
Målet med detta arbetssätt är att jobba igenom alla kritiska drag så att eleverna ser 
relationen mellan de olika delarna och helheten. När eleverna har fått ihop delarna och 
helheten om exempelvis triangeln kallas det att de ha nått fusion inom variationsteorin (Lo 
2014).  
Fusion är som nämnts i ovanstående text när eleverna vet många kritiska aspekter och hur 
de förhåller sig till varandra. När eleverna vet det har de nått fusion (Lo 2014). Det skulle 
exempelvis kunna vara när eleverna har förstått alla delar med klockan och lärt sig att 
utläsa och använda den.  
 

4.2 Tolkning av variationsteorins begrepp 
Begreppen som utgår från variationsteorin som används i analysen är variationsmönster, 
lärandeobjekt, kontrastering, separation, generalisering och fusion. I separation ingår 
kritiska drag och kritiska aspekter. Begreppen och dess innebörd är tolkade och används 
på det här sättet. Variationsmönster är det mönster som ska följas i 
variationsteorin.  Lärandeobjekt är det som eleverna syftas lära sig, i det här fallet blir 
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lärandeobjektet klockan. Med kontrastering menas att man visar på vad något inte är. Det 
skulle kunna vara att läraren visar på en sak som inte är en klocka. I begreppet separation 
ingår kritiska drag och kritiska aspekter och det är något som ska synliggöras för att förstå 
ett lärandeobjekt. Kritiska aspekter är helheten av något, exempelvis klockan när man lär 
sig tid. Kritiska drag i denna analys är de mindre delarna i helheten som behöver 
synliggöras och det kan exempelvis vara femminutersintervallerna. Begreppet 
generalisering syftar till att något kan se ut på olika sätt. Ett exempel i det här fallet skulle 
kunna vara att en klocka kan ha olika form, färg och storlek. För att synliggöra de kritiska 
dragen och de kritiska aspekterna görs det med hjälp av kontrastering och generalisering. 
Det sista begreppet är fusion och det är när en elev har skapat sig en förståelse om alla de 
tidigare nämnda begreppen och dess innebörd. Eleven har skapat sig en förståelse om vad 
tid och vad klockan är och inte är och kan nu använda den i ett sammanhang.   
 

4.3 Representationsformer 
Undervisning som representeras på olika sätt och har ett varierat arbetssätt ger större 
förutsättningar för att få en djupare förståelse (Emanuelsson 1995). Representationsformer 
kan användas i undervisning för att få olika insynsvinklar om ett matematiskt begrepp. Ett 
matematiskt begrepp är ofta abstrakt därmed är det betydande att börja arbeta med 
verklighet i och med att det är något som är konkret för eleverna. För att få in verklighet är 
konkret material en modell som kan användas eftersom att konkret material ligger nära till 
hands i deras vardag. En konkret modell kan ofta övergå till en bild och samtidigt som 
eleverna arbetar med de representationsformerna kommer det matematiska språket och 
symbolerna med in i undervisningen. Därmed blir det är nätverk mellan de alla fem 
representationsformerna verklighet, konkret modell, bild, språk och symbol. De fem 
representationsformerna är en nära koppling till omvärldssituationer, konkreta modeller, 
visuella bilder, och symbolanvändning. Språket i modellen menas med att använda sig av 
och lära sig det matematiska språket (Häggblom 2013). 
 

 
Representationsformer för begrepp enligt Behr m.fl. (1992, s 301) 
 

4.4 Konkret och abstrakt tänkande 
Det är inget nytt att arbeta konkret inom matematiken. Kruse (1910) hade redan vid 
sekelskiftet kommit på betydelsen av att använda sig av konkreta erfarenheter. Thorndike 
(1922) rådde att använda sig av konkret material när det skulle undervisas nya saker med 
nya strukturer. Senare under 1900-talet klev Piaget fram och menade på att tänkandet var 
ett resultat av fysisk aktivitet och att tankar utvecklas från konkreta till abstrakta (1970).  
Bruner har kommit fram till en modell som visar på att erfarenheter växer i och med att 
människan får testa sig fram och experimentera (1997). Laborativa aktiviteter skapar en 
bro mellan abstraktion och konkretion. I slutet av 1900-talet och fram till nu har många 
skolor tagit efter nyttan med konkret material och på många ställen har 
matematikverkstäder vuxit fram. Att barnen får känna, testa och bygga skapar en större 
förståelse för sammanhanget mellan det konkreta och det abstrakta i matematiken. Ett 
exempel kan vara att elever får testa att bygga ett visst tal med olika material för att se vad 
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ett visst tal eller siffra står för. I en situation med ett konkret arbetssätt blir det även 
naturligare att prata matematik då barnen skapar en större förståelse för vad matematik 
innebär (Häggblom 2013). 
 

4.5 Representationsformernas koppling till variationsteorin 
Som nämnts tidigare så behöver en lärare ta reda på VAD som ska läras ut inom 
variationsteorin och det kallas lärandeobjekt. Lärandeobjektet kan synliggöras med hjälp 
av de olika representationsformerna. Ett exempel på det kan vara att lärandeobjektet 
synliggörs med hjälp av en bild och språk med en tillhörande saga. Kontrastering är en del 
i variationsteorin som kan sammankopplas med verklighet av de fem 
representationsformerna. Det kan göras i och med att undervisningen helst ska börja med 
verklighet då det är något som elever kan relatera till. Kontrastering innebär även att 
eleverna ska få se kontraster till lärandeobjektet i form vad något inte är (Lo 2014). Det 
kan göras med hjälp av exempelvis konkret material. Kopplat till tid och klockan kan det 
innebära att läraren visar ett tidtagarur och visar på att det inte är en klocka men att det har 
med tid att göra. I begreppet separation ingår kritiska aspekter och kritiska drag. Kritiska 
aspekter är helheten av något, exempelvis att inte kunna klockan. Kritiska drag är 
detaljerna i den kritiska aspekten, exempelvis sekunder och minuter. Kritiska aspekter och 
kritiska drag kan synliggöras med hjälp av kontrastering och generalisering och detta kan 
göras genom representationsformerna beroende på vad som ska synliggöras. När de har 
jobbat igenom detta ska eleverna förstå relationen mellan de olika delarna och helheten (Lo 
2014). Efter det ska lärandeobjektet generaliseras vilket kan göras genom att visa många 
olika sorters klockor, men att de fungerar likadant och det kan exempelvis göras med hjälp 
av konkret material eller bild. När elever har gått igenom kontrastering, separation och 
generalisering och fått den kunskap som de behöver om lärandeobjektet har de nått fusion 
(Lo 2014). Med andra ord kan elever nå fusion med hjälp av representationsformerna.  

5. Tidigare forskning 
I det här avsnittet berörs tidigare forskning kopplat till variationsteorin och 
representationsformerna. Representationsformerna upprepas igen men här kopplat till tid. 
Avsnittet innefattar även undervisning med underrubrikerna läromedel, genomgång, 
elevpåverkan och svårigheter.  

5.1 Variationsteorin 
Som har nämnts tidigare handlar variationsteorin om att det behövs ett varierat 
inlärningssätt i och med att människan förstår och upplever saker på olika sätt, vilket har 
sitt ursprung ur fenomenografin (Marton & Booth 1997). När variationsteorin används i 
undervisning måste lärarna ta reda på vad eleverna har för förkunskaper inom det område 
de ska arbeta med. Att läraren ska skapa sig förståelse för hur eleverna tänker och kunna se 
vad de har för förkunskaper har med kognitivism och göra. Det handlar om mötet mellan 
världen och tanken (Dunér 2010). Utifrån vad eleverna har för förkunskaper och 
erfarenheter lägger läraren undervisningen på en nivå som eleverna kan förstå (Rooselyna 
& Lin 2014: Holmqvist Olander & Nyberg 2014). Elever har i de flesta fall olika 
förkunskaper om ett område, därför är det betydande att använda sig av en varierad 
undervisning så att så många elever som möjligt förstår. Därmed tar läraren fram olika 
material utifrån var eleverna befinner sig. 
 
En lärare ska inom variationsteorin ta fram kritiska aspekter och kritiska drag för att 
eleverna lättare ska förstå och få en djupare förståelse om lärandeobjektet (Rooselyna & 
Lin 2014: Holmqvist 2008). Holmqvist (2008) menar på att en lärare kan inte bara visa ett 
sorts äpple för eleverna om det är äpple som är lärandeobjektet utan måste visa flera olika 
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sorters äpple, med exempel olika färger för att kunna minska de kritiska dragen om 
lärandeobjektet. Det är inte möjligt att eleverna kan utveckla sin kunskap om de bara får en 
syn på ett lärandeobjekt. Efter det ska lärandeobjektet generaliseras så att eleverna får en 
djupare och bredare förståelse om lärandeobjektet (Holmqvist 2008). När eleverna har gått 
igenom alla delar som ingår i variationsteorin om ett lärandeobjekt har de nått fusion 
(Rooselyna & Lin 2014: Olander & Nyberg 2014).  
 

5.2 Representationsformer kopplat till tid 

5.2.1 Konkret modell 
Tidmätning och vikten av det är något som har funnits sedan människor började civiliseras. 
Redan före 1600-talet räknade Galileo tid, men då utifrån sin egen puls. Kalendern är 
också ett tecken på hur viktigt det har varit och fortfarande är för människan att förhålla sig 
till tid. Forskning har visat på att spel kan vara till god hjälp för att barn lättare ska ta till 
sig tideräkning och förstå sammanhanget mellan klockan och tidräkning. Det beror på att 
det ofta är till stor hjälp att arbeta med konkret material för att lära sig något (Jaelani, Putri 
& Hartono 2013). Engvall menar vidare på att om eleverna har tillgång till att använda 
konkret material får de lättare en förståelse för det matematiska språket. Laborativt 
material är framtaget till elever för att de lättare ska kunna förstå abstrakta områden inom 
matematiken. Laborativt material används som ett hjälpmedel då eleverna kan få se en 
enkel modell hur det kan vara i verkligheten och även se bryggan mellan det abstrakta och 
konkreta. För att eleverna ska kunna få en djupare förståelse när de ska räkna ut ett 
matematiskt problem kan de behöva gå fram och tillbaka över bryggan ett antal gånger 
(2013).  
 
En annan undersökning som gjorts är en studie av barn som testat på sambandet mellan 
matematik och teknik. Författaren menar på att det är lättare att lära sig matematik med 
hjälp av konkret material. Ett exempel på det är att eleverna fick bygga en egen klocka av 
material för att se hur allt hänger ihop. Det här visade sig vara positivt för många elever då 
de skapade sig en bättre förståelse om klockan genom att få jobba praktiskt med den 
(Andrade 2009). När eleverna bygger en klocka så blir det att de arbetar med konkret 
modell.  

5.2.2 Bildmodell 
Inom matematiken kan det vara betydande för elever att lära sig att se inre bilder inne i 
huvudet i vissa situationer och uppgifter i och med att det används mer bilder i matematik 
än konkret material för att symbolisera verkligheten (Bergsten, Häggström & Lindberg 
2001). Ahlberg skriver att det är viktigt för elever att de får använda sig av bild i aktiviteter 
men att det behövs en variation så eleverna kan bredda sin förståelse (2000). Ahlberg 
menar vidare på att det kan vara betydelsefullt för eleverna att använda sig av bild när de 
löser uppgifter, då de kan vara kreativa med att rita vilket kan leda till att de ser att det 
finns mer än en lösning. Det är viktigt för eleverna att de får se att en uppgift kan lösas på 
ett varierat sätt och att de får en insikt om att det går att lösa en uppgift på olika sätt. Det är 
även betydande för eleverna att redovisa sina lösningar då de får en djupare och bredare 
förståelse när de får höra sina klasskamraters lösningar. Många barn har erfarenhet av att 
rita därmed är det gynnsamt att använda sig av representationsformen bild för det är något 
som barn brukar använda sig av (2000). Kribbs & Rogowsky (2016) menar på att om bild 
ska användas i undervisning så måste det ha ett samband med uppgiften annars kan en bild 
göra mer skada än nytta.  

5.2.3 Språk 
Enligt Harris kan tid och klockan delas in i två olika områden när det gäller att lära sig 
klockan och det är att utläsa tid och förstå begreppet tid och den andra är att kunna berätta 
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tiden (2008). Att utläsa och förstå begrepp i tid menas att eleven kan titta på klockan och 
utifrån vad hen ser veta vad klockan är. För att kunna det krävs det även att eleven har 
kunskap om vissa begrepp om klockan. Att kunna berätta om tid handlar om att eleven 
genom språk kan säga hur mycket klockan är. Heibert menar på att det är viktigt för 
elevers inlärning att samtala, diskutera och redovisa lösningar av matematikuppgifter 
tillsammans med andra (2003). Enligt Pimm (1981) är det lärarens ansvar att bjuda in till 
ett klassrumsklimat där eleverna får kommunicera och diskutera. Att kunna prata om ett 
matematiskt begrepp, i detta fall tid, är det språket som används av 
representationsformerna. Med språket menas att en elev kan prata om tid och använda rätt 
matematiska begrepp (Behr m.fl. 1992).  

5.2.4 Verklighet 
Forskare som är erfarna inom inlärning om ämnet tid menar på att barn borde lära sig 
digital klocka först. Det kan vara lättare att lära sig digital klocka först för att de siffrorna 
som står på en digital klocka är de enda siffrorna som behöver utläsas. Det finns dock inte 
mycket forskning inom området. Andra menar på att den analoga klockan är enklare att 
börja med då alla siffror står utskrivna. Det är vanligt att skolor börjar med att undervisa 
den analoga klockan. För att kunna skapa sig en förståelse om tid är det betydande att barn 
i tidig ålder lär sig förstå innebörden av den naturliga tiden i vår värld. Med det menas att 
skapa sig en förståelse kring veckodagar, månader, år och att läsa en kalender. Det kan 
underlätta i inlärningen då de förstår att tiden hela tiden går. För de flesta barn faller det sig 
naturligt att förstå deras vardagliga rutiner i tid där det kan innefatta att de går upp, äter 
frukost, går till skolan, har rast, äter lunch, går hem och så vidare. Det här kan vara 
betydelsefulla saker att ta med i undervisning om tid för att så många barn som möjligt ska 
förstå. Något som också kan vara fördelaktigt att använda sig av i undervisningen är 
barnböcker då de behandlar ämnen på barns nivå (Harris 2008). Utifrån forskning som 
gjorts har det framkommit att det är en fördel om klockan och tid kopplas ihop med 
verkligheten för att skapa en bättre förståelse (Jaelani, Putri & Hartono 2013). Ahlfors, 
Carlqvist, Nilsson, & Sandsten skriver att det är betydande för eleverna att få en 
undervisning som kan kopplas till verklighet för att de ska bli motiverade (2016). 
Verklighet är en av de fem representationsformerna och i undervisning används den för att 
leda eleverna in på begreppets användning. Det är viktigt att använda sig av elevers 
vardagssituationer så att de ska kunna relatera till begreppet (Behr m.fl. 1992).  

5.2.5 Symbol 
För att kunna förstå matematiska beräkningar behövs det en förståelse för symbolspråket. 
Eleverna bör först ha undervisning om konkreta exempel och förstå betydelsen med det 
innan de börjar arbeta med symboler. Det är inte någon mening att börja med symboler 
innan de har en förståelse för konkreta exempel för då förstår inte eleverna innebörden av 
det (Ahlberg 2000). 
 

 5.3 Undervisning 
Här under följer rubrikerna läromedel, genomgång, elevpåverkan och svårigheter som är 
kopplat till undervisning.  

5.3.1 Läromedel 
Matematik är ett ämne som många barn har svårt med och därför tappar intresset. Då 
matematik kan ses som ett svårt och invecklat ämne spelar läromedlet en viktig roll 
(Baranyai & Stark 2011). Matematik är det ämne där undervisningen till störst del bygger 
på ett läromedel (Kong & Shi 2009). För att skapa en bättre och tydligare förståelse bör 
undervisningen innehålla praktisk tillämpning. Praktisk tillämpning kan vara att elever 
arbetar med något fysiskt i undervisningen. En matematikbok för lågstadieelever bör bland 
annat innehålla verklighetsanknutna uppgifter och problemlösningsuppgifter. Detta för att 
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elever lättare ska skapa sig en nyfikenhet och en känsla av att de kommer ha nytta av 
matematiken. För att få fram anpassade matematikläromedel för eleverna bör 
matematikböckerna inte bara vara framtagna av matematiska forskare utan även med hjälp 
av duktiga pedagoger. Det måste finnas genomtänkta och välanpassade uppgifter som 
passar barn i åldrarna för årskurs 1-3 (Baranyai & Stark 2011). 
 
Läromedel utgår ofta från den läroplan som är aktuell för tillfället, därmed kan det vara till 
hjälp att använda läromedel i sin undervisning. För att få inspiration till en kreativ 
undervisning kan läromedel vara ett alternativ. Läromedel är det undervisningsmaterial 
som används mest inom matematiken, som har nämnts i ovanstående text. Det är 
betydande som lärare att titta igenom och undersöka de läromedel som ska användas i 
undervisningen. Det som är betydande att undersöka är vad boken har för avsikt till den 
undervisning som ska genomföras och om den har någon koppling till läroplanen. Lärare 
behöver använda sig av läromedel som är genomtänkta för att eleverna ska få en givande 
utbildning till fortsatta studier (Kong & Shi 2009). Det är många elever som anser att 
matematik är svårt och tråkigt (Baranyai & Stark 2011: Kong & Shi 2009). En 
undervisning behöver vara varierad och innehålla olika sorters material för att eleverna ska 
bli motiverade till ämnet matematik (Kong & Shi 2009).   
 

5.3.2 Genomgång 
Ahlfors, Carlqvist, Nilsson, & Sandsten skriver att det är viktigt att inleda ett nytt område 
så det väcker intresse hos eleverna. De menar vidare på att det är betydande för eleverna att 
få tydliga mål som de förstår och känner att det är något de kan använda sig av i framtiden 
(2007). Läraren uppfattas för många som väldigt betydelsefull när det gäller matematik i 
skolan. Hur en lärare förklarar är för många elever avgörande om de ska förstå eller inte. 
Relationen mellan eleven och läraren kan också vara en påverkande faktor i matematik. I 
en undersökning om pedagogiskt ledarskap och elevers motivation berättade lärare om 
glädjen i läraryrket när man lyckades hjälpa en elev till förståelse och ett självförtroende i 
matematik men även om frustrationen när läraren inte lyckas att få eleven att förstå. I en 
enkätundersökning av eleverna visade resultaten på att lärarens personlighet spelar stor roll 
i utlärandet. Den mest betydande faktorn i utlärning av matematik visade sig ändå vara att 
läraren skulle kunna förklara på ett bra sätt. För att utveckla sin undervisning kom studien 
fram till nyttan av att förankra matematiken i elevens vardag så att det skapar ett 
sammanhang. Samtalets betydelse är också viktigt för att utveckla elevernas tankar och 
språk. Att konkretisera i undervisningen gör det mer tydligt för eleverna och de har då 
lättare att skapa sig en förståelse. En viktig del i matematikundervisningen är att göra 
lektionerna intressanta, roliga och förståeliga för just de eleverna man arbetar med 
(Petersen 2012). 
 

5.3.3 Elevpåverkan 
I läroplanen står det att undervisningen ska bidra till att forma eleverna till demokratiska 
medborgare. Det står även att läraren ska ge eleverna möjligheten att själva skapa och 
använda sig av olika uttrycksmedel. Eleverna ska få vara med och påverka undervisningen 
(Skolverket 2011). I en studie som gjorts gällande elevpåverkan i skolan visar det på att 
om läraren håller en låg profil och låter eleverna själva får påverka undervisningen skapar 
det en stor lärandeprocess. Elevpåverkan i skolan syns ofta i form av demokratiska 
omröstningar eller klassråd men elevpåverkan i undervisningen är också en viktig del. 
Eleverna ska fostras till att bli självständiga individer där de ska kunna använda sina 
kunskaper i samhället. Om skolan lyckas att skapa en positiv miljö kring inflytande får 
eleverna en positiv syn på det och att det är möjligt att påverka saker. Det eleverna lär sig i 
skolan bär de inte bara med sig under skolgången utan även in i framtiden. Det kan därför 
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vara en påverkande faktor för framtiden om elevernas påverkan gör skillnad eller om 
skolan bortser från deras åsikter. Elevernas åsikter om att påverka och om det ses som 
positivt eller negativt grundas redan i skolan. Eleverna antas utveckla sin förmåga att ta 
ansvar och utöva inflytande genom deltagande i utvärdering och planering av 
undervisningen (Rönnlund 2013).  
 

5.3.4 Svårigheter  
Det finns olika sätt att mäta på inom matematiken. Det här kan vara en faktor till att det 
blir svårt att förstå mätning då den görs på så olika sätt i matematik beroende på vilket 
område man arbetar med. Det kan exempelvis handla om att mäta avstånd eller mäta hur 
lång tid det tar att åka från punkt a till punkt b. Det kan vara svårt att förstå innebörden av 
att mäta längd. Längd kan mätas som en sträcka utomhus från en punkt till en annan men 
längd kan även mätas i exempelvis en geometrisk figur från en punkt till en annan. När tid 
mäts i analog klocka blir det inte en sträcka som mäts utan tiden mäts i form av en cirkel. 
Detta kan bli problematiskt för elever i och med att det är samma begrepp som används 
”att mäta något” men att det mäts på olika sätt (Barret & Clements 2003). 
 
Tid och klockan är något som många barn har svårt att utläsa och förstå. Det här är något 
som har varit en svårighet för barn länge och många lärare har känt frustration att inte 
kunna hjälpa sina elever. Tid är ett abstrakt område i matematiken som inte faller sig 
naturligt i barns vardag och tidigare erfarenheter (Harris 2008). Med det menas att tid är 
något som barn inte tydligt ser framför sig och kanske inte har börjat reflektera över ännu. 
Harris (2008) menar att mätning av vikt kan barn exempelvis se i en matbutik men mätning 
av tid är mer abstrakt. Barn märker med stor sannolikhet vikten av att kunna tid och det 
kan förvärra frustrationen av att inte kunna den ännu mer. En anledning till att tid är svårt 
för barn att förstå är att den är uppbyggd på ett 60-bassystem. Mycket annat i matematiken 
är uppbyggd efter ett 10-bassystem, vilket kan försvåra det. Klockan är dessutom 
uppbyggd så att 60-minutersläget aldrig synliggörs och det kan också vara en svårighet 
(Harris 2008). Ett förtydligande är att på en digital klocka ser människan aldrig att det står 
60 med siffror där minuterna eller sekunderna syns, utan när det står exempelvis 11:59 slår 
det över till 12:00 direkt. 

6. Metod 
I metoden beskrivs tillvägagångssättet av arbetet och de rubriker som finns med är 
vetenskapsteoretiskt perspektiv, kvalitativ metod, datainsamling, urval, genomförande, 
bearbetning av data, tolkning av representationsformer, trovärdighet och etiska 
överväganden. De här delarna finns med på grund av att arbetet ska kunna genomföras på 
ett genomförbart sätt.  

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Variationsteorin utgår från fenomenografin som handlar om att vi människor upplever en 
sak eller ett fenomen på olika sätt (Marton & Booth 1997). I arbetet kommer 
variationsteorins variationsmönster användas och det som behandlas som nämnts och 
förklarats på djupet tidigare är lärandeobjektet, kontrastering, separation, generalisering 
och fusion (Lo 2014). För att kunna följa variationsmönstret så kommer 
representationsformerna att användas som är språk, bild, konkret modell, verklighet och 
symbol (Behr m.fl. 1992). Representationsformerna och variationsteorin är 
sammankopplade och sammankopplingen förklaras i avsnittet representationsformer där 
underrubriken är representationsformernas koppling till variationsteorin.   
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Utifrån det som står i stycket ovan kommer arbetet innehålla analyser av uppgifter i de 
utvalda läromedlen utifrån olika representationsformer. Finns det med olika 
representationsformer och ett tydligt syfte med dem leder det till en undervisning där 
eleverna får en djup och bred förståelse. Variation är gynnsamt då alla elever inte upplever 
alla saker på samma sätt och då kan förhoppningsvis alla elever få en undervisning som 
passar dem. Teorin om att alla upplever saker på olika sätt grundar sig i fenomenografin 
(Marton & Booth 1997). I läromedelsanalysen ska det analyseras vad de olika läromedlen 
använder sig av för olika representationsformer och vad representationsformerna har för 
betydelse för uppgifterna. 

6.2 Kvalitativ metod  
Utifrån syftet och frågeställningarna är det lämpligt att använda sig av kvalitativ metod 
eftersom forskningsfrågorna fokuserar på en fördjupad förståelse för ett begränsat fenomen 
(Denscombe 2009). Det som har analyserats är vad det används för representationsformer i 
de olika läromedlen och vilken betydelse representationsformerna har för uppgifterna om 
tid. Tillvägagångssättet var att ställa frågor till läromedlet (se bilaga 1). Frågorna till 
uppgifterna har samlat in kunskap och skapat en förståelse kring uppgifterna. Ett 
huvudsakligt mål för intervju som metod inom kvalitativ forskning är att försöka förstå 
utifrån personen som intervjuas (Dalen 2015). I detta fall var målet att öka en förståelse 
kring upplägget av uppgifterna utifrån representationsformerna.   

6.3 Datainsamling 
Datainsamlingen är svaren från läromedel. Med det menas att frågor har ställts till 
uppgifterna i olika läromedel och svaren som har hittats är den insamlade datan. För att ha 
kunnat besvara frågeställningarna behövde läromedlen analyseras med hjälp av frågor, 
därmed är empirin i detta arbete en innehållsanalys. Att göra en innehållsanalys innebär att 
noggrant undersöka innehållet i en text. Med det menas att vi har tolkat, letat, jämfört och 
försökt skapat oss en förståelse kring innehållet i uppgifterna. I det här fallet är det 
analyser av matematikuppgifter i läromedel.  Genom att göra en innehållsanalys kan 
innehållet tydliggöras. Frågorna som används utgår till största del från 
representationsformerna men en del frågor är även med för att skapa ett större 
sammanhang kring uppgifterna. Anledningen till att alla frågor inte utgår från 
representationsformerna är för att få en bredare förståelse om hur tid framställs i de olika 
läromedlen. Enligt Denscombe kan en innehållsanalys göras på text, bild eller ljud. 
Analysen kan vara en hjälp till att hitta nya aspekter av texten som kanske inte ens 
författaren har sett (2013).    

6.4 Urval 
Det urval av material som har valts är läromedel i matematik för årskurs 3. Anledningen 
till att detta material har valts ut är att de i större utsträckning behandlar tid i årskurs 3 än 
exempelvis en matematikbok för årskurs 1. Det har valts ut fyra läromedel och deras 
tillhörande lärarhandledningar. Läromedel som används är matematikböcker som har eller 
fortfarande används på skolor i Växjö där vi har gjort verksamhetsförlagd utbildning. 
Urvalsprincipen som kommer användas är subjektivt urval då de läromedel som har tagits 
fram är medvetet utvalda och för att de förhoppningsvis kommer ge en värdefull data 
(Denscombe 2009). Det har valts läromedel utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar 
på grund av att det skulle vara intressant att analysera de läromedel som har setts användas 
ute i praktiken eller som vi vet att skolan har använt sig av tidigare. Något statistiskt urval 
har inte varit möjligt då tillgången till lärarhandledningar har varit liten. På grund av att det 
har varit svårt att få tag på lärarhandledningar skapades idén om att använda oss av 
läromedel som fanns ute på vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi finner urvalet av 
läromedel intressant då de är sådana som vi vet används eller har använts.  
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6.5 Genomförande 
För att ha kunnat genomföra arbetet behövdes det läromedel i matematik. Läromedel har 
hämtats på det skolor där vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning. Efter det 
analyserades de utvalda matematikböckerna med hjälp av våra frågor som i sin tur har stått 
till grund för att ha besvarat vårt syfte och våra frågeställningar. För att det skulle 
analyseras på ett tillförlitligt sätt behövdes det struktur av genomförandet. Strukturen var 
att ta fram egna frågor till uppgifterna i läromedel som går på djupet (Danielsson 2012). 
Detta gjordes för att få en analys av läromedel som i sin tur har legat till grund för att 
kunna besvara syftet och frågeställningarna. Det är inte frågorna som har gett svar på våra 
frågeställningar utan de var som hjälp för att vi skulle kunna komma fram till svaren 
genom att ha antytt och resonerat oss fram. Det har ställts samma frågor till alla läromedel. 
Att kategorisera innehållet är en viktig del av en innehållsanalys (Krippendorf 2004). 
Därmed har detta arbetet kategoriserats utifrån de olika representationsformerna. 

6.6 Bearbetning av data 
Efter genomläsning av datan valdes de mest intressanta delarna ut att skriva om i resultatet. 
Med de mest intressantaste delarna menas de delar som kunde hjälpa till att besvara 
frågeställningar men även delar som stack ut i svaren. Det var både delar som stack ut på 
grund av att det inte fanns med alls i matematikböckerna eller att det fanns med mycket. I 
resultatet och analysdelen kommer varje läromedel ligga för sig och ha de delar som valts 
ut. Genom det här tillvägagångssättet blev det lättare att strukturera upp resultaten 
(Denscombe 2013). I analysen av läromedlen ingick att analysera bilderna, textinnehållet 
och strukturen av uppgifterna med hjälp av representationsformerna.  

6.7 Tolkning av representationsformer 
Med verklighet menas i detta arbete att uppgifterna ska vara satta i kontext. Det ska vara 
uppgifter som handlar om verkligheten som exempelvis händelser som är på elevernas 
nivå. Exempel: Lisa går till skolan klockan 08:00 och det tar 10 min. När är Lisa framme? 
Konkret material har valts att tolkas som ett material som eleverna ska kunna ta på eller ha 
framför sig för att räknas som konkret material. En väggklocka som sitter högt uppe på 
väggen räknas exempelvis inte som konkret material då den inte går att testa sig fram med. 
Däremot en klocka som eleven kan snurra på och använda som hjälp till uppgifterna ses 
som ett konkret material. Symboler tolkas i det här arbetet som exempelvis siffror och 
likamedtecken. Ett exempel på symbol i arbetet är siffror i en klocka. Med bild menas 
tecknade bilder i matematikböckerna, alla klockor i läromedlet tolkas som bilder. Den sista 
representationsformen är språk och tolkningen av språk blir att det uttryckts i form av text 
eller att klassen ska diskutera vissa saker till uppgifter muntligt 

6.8 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Analysen av läromedlen kommer göras två gånger för att få en bättre tillförlitlighet.    
Trovärdighet i en studie ska gå att bekräfta, med andra ord ska andra forskare kunna 
komma fram till samma sak (Allwood & Erikson 2012). Trovärdigheten har stärkts 
eftersom det har ställts samma frågor till de utvalda läromedlen. Dessa frågor var 
utformade så att syftet och frågeställningarna kunde besvaras. Arbetet utgår från en 
kvalitativ metod. När en kvalitativ studie görs blir det en djup studie som innehåller relativt 
lite fall. Om en studie kan användas i andra undersökningar kallas det för överförbarhet 
(Denscombe 2009). Med det menas om arbetet kan vara relevant i andra sammanhang än i 
det här. Den här studien borde kunna användas i andra studier då tid eller klockan ofta är 
svårt för elever att greppa. Eftersom många upplever klockan eller tid som en svårighet 
behövs fler analyser och hjälpmedel. På så sätt kan den här analysen förhoppningsvis vara 
till hjälp för andra. 
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6.9 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har bestämt att vid forskning ska vissa etiska principer följas. Det 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 
här etiska principerna handlar om att visa respekt för de människorna som är involverade i 
ett forskningsprojekt. De etiska överväganden som gjorts är att de förlag som har gett ut de 
utvalda läromedlen har kontaktats och blivit frågade om det är okej att bilder och uppgifter 
kommer användas i arbetet.. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de 
personer som berörs i arbetet. I det här fallet är läromedlens förlag kontaktade och 
informerade om vad som önskades användas från läromedlen i arbetet. Samtyckeskravet 
innebär att forskaren ska få samtycke om att delta eller inte. I det här arbetet har förlagen 
fått välja vad vi har fått ta med och inte har fått ta med. Då ett av förlagen inte svarade 
kommer det inte finnas några bilder från läromedlet ”Matte direkt safari 3a”. De andra 
förlagen godkände förfrågan vilket gör att bilder från de resterande läromedlen finns med 
som bilagor. I och med att det är läromedel som analyserats har ingen privatperson 
påverkats. Med konfidentialitetskravet menas att personuppgifter inte får publiceras eller 
skickas vidare. Där här är inget som berör den här studien då några privatpersoner inte är 
inblandade. Nyttjandekravet syftar till att uppgifter inte får föras vidare. Kopplat till det här 
arbetet menas då att de uppgifter som vi har fått utlämnade inte får skickas vidare till andra 
(Vetenskapsrådet 2002). 

7. Resultat och analys 
De delar som har valts ut till resultatet och analysen är genomgång, analog och digital tid, 
bild, egna uppgifter, begrepp, uppgifter i kontext, representationsformer och konkret 
material. Som det står i metoden valdes dessa delar ut då de ansågs vara mest intressanta 
och användbara att analysera för att kunna svara på frågeställningarna. Delen genomgång 
som har valts ut syftar till hur läromedelena valt att introducera och börja kapitlet om tid. 
Med analog och digital tid menas vilket det finns mest av och vilket böckerna väljer att 
börja med. Delen bild handlar om vad det finns för bilder och hur klockan representeras 
med bilder. Egna uppgifter syftar till om eleverna får påverka några uppgifter själva och 
exempelvis skapa egna uppgifter med svar. I delen begrepp behandlas ord som syftar till 
tid och vilka de olika läromedlen har valt att använda sig av. Uppgifter som är satta i 
kontext handlar om uppgifter som är kopplade till vardagen och om det är uppgifter som 
eleverna kan relatera till. Med representationsformer menas språk, bild, symbol, verklighet 
och konkret modell och vilka som finns med i de olika läromedlens uppgifter om tid. Den 
sista delen som behandlas är konkret material och det syftar till material som eleverna 
fysiskt kan ta på och då undersöks om det nämns något om konkret modell. Dessa delar 
valdes ut på grund av att det var de mest intressanta områdena som kom fram av frågorna 
och svaren. Valet av att dela upp läromedlen var för sig är gjort för att på ett så tydligt sätt 
kunna koppla varje läromedel till variationsteorin.  
 

7.1 Prima 3a 
Här under presenteras resultatet av läromedelsanalysen för det här läromedlet. 

7.1.1 Genomgång 
“Prima 3a”s matematikbok börjar med ett uppslag av en klassrumssituation i det kapitlet 
som tid finns med (se bilaga 2). För att kunna använda sig av variationsmönstret 
kontrastering behöver en lärare börja på elevernas nivå. Det är viktigt för att kunna veta 
vad det ska visas för kontraster för att de ska få en bättre förståelse av lärandeobjektet (Lo 
2014). Det skulle exempelvis kunna vara att läromedlet visar på vad en klocka inte är. Det 
står vad målen för kapitlet är i uppslaget med klassrumssituationen. Eleverna ska 
tillsammans med läraren diskutera detta uppslag. Det som är relevant för tid är att det finns 



 20 

en analog klocka och en digital klocka. Eleverna ska då diskutera hur många klockor de 
kan se på bilden och hur mycket klockan är. Här görs lärandeobjektet tid synligt i form av 
klockan. Representationsformerna bildmodell, verklighet, symbol och språk finns med, 
medan konkret modell saknas och på så sätt synliggörs en variation redan i introduktionen. 
Variation kan vara ett sätt att använda sig av för att urskilja de kritiska dragen med 
klockan (Lo 2014). På de sidor där uppgifterna om tid börjar finns det inte någon direkt 
genomgång till eleverna i matematikboken, men det finns bild på en analog klocka där alla 
femminutersintevaller är utsatta. I Lärarhandledningen står det att klassen ska repetera 
klockans femminutersintervaller. Att femminutersintervallerna är utsatta kan vara ett 
tecken på ett kritiskt drag då läromedlet vill synliggöra det så att eleverna kan lära sig det 
läromedlet vill att eleverna ska lära sig. Efter det ska de prata om den digitala klockan, 
exempelvis varför den skrivs på två olika sätt medan den analoga skrivs likadant hela tiden 
och det kan ses som ett kritiskt drag då de går igenom både digital och analog klocka. 
Klockan mäts på samma sätt i digital och analog klocka men de ser ut och avläses olika. 
Därmed blir de olika klockorna kritiska drag för att tillägna sig kunskap om hur klockan 
fungerar (Lo 2014). Därmed kan det vara betydelsefullt att visa på med hjälp av 
kontrastering hur de olika klockorna fungerar. Det kan behövas på grund av att alla siffror 
i den digitala klockan inte finns med i den analoga klockan, vilket leder till kontrast. 
Kontrasteringen kan då göras med hjälp av exempelvis konkret modell och/eller bild. De 
representationsformer som används i genomgången är bild, språk och symboler. På sidan 
där eleverna ska börja räkna finns ingen genomgång utan boken förutsätter att eleven kan 
klockan. 

7.1.2 Analog och digital 
I “Prima 3a”s matematikbok där kapitlet börjar som innehåller klockan finns det med både 
analoga och digitala klockor som eleverna ska diskutera tillsammans i klassen. Att det 
finns två stycken olika klockor kan vara ett kritiskt drag när en elev ska lära sig klockan i 
och med att på den analoga går siffrorna bara upp till 12 medan i den digitala går siffrorna 
upp till 24. Som har nämnts i ovanstående text kan de kritiska dragen vara att det finns två 
olika sorters klockor och de kritiska dragen kan minskas med hjälp av kontrastering. På så 
sätt kan en lärare visa på att siffrorna 13-24 inte finns med i den analoga klockan, vilket då 
leder till kontrastering. Det här kan göras med hjälp av representationsformerna konkret 
modell och språk. Ett exempel kan vara att läraren använder sig av konkreta klockor och 
då även använder sig av det matematiska språket. På sidan där uppgifterna om tid börjar är 
det analog klocka som boken börjar med. Uppgiftsfördelningen mellan analog och digital 
tid är jämn, men det finns något mer uppgifter med digital tid. I matematikboken ser 
klockorna likadana ut men storleken förändras lite. Att visa på att det finns olika storlekar 
på klockor genom bilder blir en generalisering i och med att det visar på att en klocka kan 
vara olika stora men att de fungerar likadant (Lo 2014).  

7.1.3 Bild 
Bilderna på klockor i boken ser ungefär likadana ut genom hela kapitlet. Det finns inte 
mycket generalisering av de digitala och analoga klockorna för det är nästan bara storleken 
som ändras på någon klocka (Lo 2014). Det finns med en bild på en mobil där det visar 
digital tid på displayen. Variationen som finns är analog klocka, digital klocka och en 
mobiltelefon med digital tid.  
 

7.1.4 Egna uppgifter 
I matematikboken finns det inga uppgifter där eleverna själva får vara med och påverka. I 
lärarhandledningen däremot finns det något som heter utmaningar. Där ska eleverna 
använda sig av tidtabeller som ansluter till varandra. Eleverna ska själva välja två 
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hållplatser som de ska åka mellan och räkna ut hur lång tid det tar. De ska även hitta på 
helt egna uppgifter och byta dem med en kompis. För att kunna göra sådana här uppgifter 
behöver eleverna i princip ha nått fusion. Det är nödvändigt att eleverna vet vad 
lärandeobjektet, kontrastering och generaliseringen är för att kunna använda sina 
kunskaper och skapa egna uppgifter (Lo 2014). Generalisering i det här fallet skulle kunna 
vara att visa på hur olika busstabeller ser ut och att de exempelvis skiljer sig på en 
busstabell i en matematikbok och i verkligheten. Det i sin tur skulle kunna bli en 
kontrastering då det kanske finns med saker eller symboler i en verklig tidtabell som inte 
finns med i tabeller i matematikboken.  
 

7.1.5 Begrepp   
De begrepp som används för tid i” Prima 3a” är analog, digital, timmar, minuter, tid, 
klockslag, hur dags, klockan och alla femminutersintervaller förutom hel. Begreppen är en 
generalisering av tid och skrivs ut på olika sätt, antagligen för att visa på att tid kan skrivas 
på olika sätt (Lo 2014). 

7.1.6 Uppgifter i kontext 
Det finns en sida med uppgifter som är satta i kontext och på sidan finns det en tidtabell 
som eleverna ska kunna läsa av. Det är frågor till tidtabellen som är satta i kontext, ett 
exempel är: “Hur lång tid tar det att åka från stationen till resecentrum?”(se bilaga 3). När 
det finns uppgifter som är satta i kontext blir de verklighetsanknutna och det används inom 
variationsteorin. Det ska användas när eleverna ska lära sig om ett nytt lärandeobjekt, för 
då ska undervisningen utgå från elevernas erfarenheter och förkunskaper. 
Representationsformen verklighet kan även vara till hjälp för att variera undervisningen 
som kan leda till att de kritiska dragen hos ett lärandeobjekt minskas (Lo 2014).  

7.1.7 Konkret material 
I varken matematikboken eller lärarhandledningen står det något om konkret 
material.  Representationsformen konkret modell kan vara bra att använda sig av för att 
minska de kritiska dragen hos ett lärandeobjekt (Lo 2014).  

7.1.8 Representationsformer 
De representationer som finns med i “Prima 3a” är språk, symbol, bild och verklighet. 
Konkret modell finns inte med. Språk finns med i form av text, symbol finns med i form av 
siffror, bild syns i form av tecknade bilder och den analoga klockan och verklighet 
synliggörs i uppgifterna om en busstabell. Variationsteorin syftar till att läraren bör visa på 
vad saker inte är för att eleverna ska få kunskap om något och det kan göras med hjälp av 
representationsformerna. För att minska kritiska drag när det gäller klockan kan man 
använda sig av variation (Lo 2014).  
 

7.2 Tänk och räkna 3b 
Här under presenteras resultatet av analysen av läromedlet. 

7.2.1 Genomgång 
I matematikboken är det genomgång i form av diskussionsfrågor i början av kapitlet som 
behandlar tid (se bilaga 4). Här görs ett tydliggörande att lärandeobjektet är att förstå tid 
med hjälp av klockan. Första sidans diskussionsruta omfattar representationsformen bild i 
form av många olika klockor, exempelvis armbandsur, en väckarklocka, timglas, big ben, 
väggklockor med flera. Variationen av klockor visar på generalisering (Lo 2014). Sidan 
innefattar även representationsformen språk genom text. På sidorna där uppgifterna om 
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klockan börjar finns det en ruta högst upp som ger en kort förklaring på hur mycket 
klockan är i digital, analog och med text. För att kunna göra det här krävs det att eleven har 
förstått hur den analoga och den digitala klockan fungerar. Därmed måste de ha förstått 
kontrasterna mellan analog och digital klocka och det kan vara att den analoga klockan 
innehåller siffror upp till 12 medan den digitala klockan har siffror upp till 24. Rutan ger 
en förklaring på att 1 timme är 60 minuter och att det skrivs med ett h. Det finns även två 
frågor om hur mycket klockan är nu och hur dags skolan slutar. Representationsformerna 
som finns med i den här rutan av genomgång är bild, symbol, språk och verklighet. Med 
andra ord finns det variation i genomgången som kan leda till att de kritiska dragen hos 
lärandeobjektet tid i form av klockan kan minskas (Lo 2014).  

7.2.2 Analog och digital tid 
I matematikboken “Tänk och räkna” är den första uppgiften om tid kombinerad med både 
digital och analog tid. Eleverna ska avläsa en analog klocka och sen skriva på tre olika sätt, 
som är: med text, digital tid på dagen och digital tid på natten. Fördelningen mellan analog 
och digital tid är jämn. En del uppgifter är en kombination av både digital och analog tid 
medan andra uppgifter endast omfattar de olika tiderna var för sig. Det finns även uppgifter 
där eleverna själva får bestämma om de vill svara i analog eller digital tid. Detta visar på 
att det blir en separation av lärandeobjektet då de lär sig att det finns två olika sorters 
klockor som visar tid på olika sätt men att de visar samma information. Därmed kan de 
kritiska dragen minskas med att förstå klockan (Lo 2014).  

7.2.3 Bild 
I “Tänk och räkna 3b” finns det en variation av många olika sorters klockor, exempelvis 
väckarklocka, timglas, väggklocka, armbandsur med flera. Den analoga klockans utseende 
varierar mycket i uppgifterna gällande form, storlek, färg, med visare och utan visare. På 
vissa klockor finns streck utsatta för varje minut på väggtavlan och på några är streck 
utsatta för att visa var femte minut. Det här visar på en stor generalisering då variationen 
av klockor är stor. När det finns streck i de analoga klockorna är det viktigt att läraren 
förklarar vad de har för betydelse för att kritiska drag ska minskas med klockan (Lo 2014). 
Bilderna i boken är ofta verklighetsanknutna vilket är en av representationsformerna. Att 
klockorna ser olika ut när det gäller minutstrecken på väggtavlan kan det bli kontrastering 
i och med att vissa av klockorna endast visar på femminutersintervaller med minutstrecken 
medan andra visar minutstrecken för varje minut. Då klockorna ser olika ut och har olika 
minutstreck kan det vara bra för elever att få se de olika klockorna för att se kontrasterna 
mellan dem. Detta i sin tur kan leda till att de inte förstår den klocka de inte har fått se.  

7.2.4 Egna uppgifter 
I denna matematikbok finns det uppgifter där eleverna får utgå från sin egen kunskap. En 
uppgift som de ska göra är att sätta visare på urtavlor och sedan svara på valfritt sätt hur 
mycket klockan är (se bilaga 5). Med valfritt sätt menas att de får välja mellan att svara 
genom digital tid natt, digital tid dag eller med bokstäver. Detta kan vara uppgifter som 
kan vara till hjälp för att se om eleverna håller på att nå fusion. Om de klarar av att göra de 
uppgifterna är de nära att nå fusion, medan om de har jättesvårt för de uppgifterna så 
behöver eleverna använda sig mer av separation och generalisering (Lo 2014). 

7.2.5 Begrepp 
Begreppen som används för att representera tid är klockan, tid, digital, minuter, timmar 
och halvtimme. Tid används begränsat i andra ordformer men det finns ändå en 
generalisering då boken syftar till tid med hjälp av andra ord (Lo 2014).  
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7.2.6 Uppgifter i kontext 
Det finns många uppgifter i denna matematikbok som är satta i kontext och det är uppgifter 
som eleverna kan relatera till. Det är uppgifter med busstidtabeller men även uppgifter 
utifrån eleverna själva som exempelvis är: “Vilken tid går du till skolan på morgonen?”. 
Som det har skrivits i ovanstående text är verklighet en representationsform som passar bra 
till variationsteorin i och med att det är viktigt att undervisningen bygger på deras 
erfarenheter och kunskaper. I de här kontextuppgifterna blir de verklighet på grund av att 
det är uppgifter som eleverna har erfarenheter av. Varierad undervisning kan användas för 
att minska de kritiska dragen av lärandeobjektet som sedan blir till hjälp för att nå fusion. 
Verklighet är en representationsform som kan vara till hjälp att använda sig av då (Lo 
2014).  

7.2.7 Konkret material 
I matematikboken “Tänk och räkna 3b” ges inga exempel på något konkret material. I den 
tillhörande lärarhandledningen nämns det att eleverna kan använda sig av ett tidtagarur 
eller en klocka med sekundvisare för att lösa vissa uppgifter. Under detta lektionstillfälle 
uppstår det kontrastering i och med att de får se både en vanlig klocka och ett tidtagarur 
och de får då se att ett tidtagarur inte är en klocka. De lär sig att ett tidtagarur inte fungerar 
som en klocka men att det går att mäta tid fast det är på ett annat sätt. Därmed får eleverna 
se en kontrast till en klocka. I det resterande kapitlet om tid utifrån lärarhandledningen står 
det att man kan använda sig av en demonstrationsklocka till vissa uppgifter. Två andra 
material som nämns i “Tänk och räkna”s lärarhandledning är tidsmemory och tidsdomino 
som är två spel som eleverna kan spela. Dessa spel är användbara när elever börjar närma 
sig fusion för att se om de har knäckt koden med klockan (Lo 2014). 

7.2.8 Representationsformer 
De representationsformer som finns med är språk i form av text och ibland diskussioner, 
symbol i form av siffror och likamedtecknet, bild i form av klockor och andra bilder till 
uppgifterna och verklighet i form av att eleverna ska diskutera vad det finns för klockor i 
vardagen och uppgifter om vardagliga saker och situationer. Representationsformerna 
kombineras i uppgifterna och en vanlig kombination genom hela kapitlet är symbol, språk 
och bild. Många av uppgifterna är även verklighetsanknutna. Som har nämnts i 
ovanstående text kan representationsformerna vara till hjälp för att skapa variation och 
minska de kritiska dragen av lärandeobjektet (Lo 2014).  
  

7.3 Matte direkt safari 3a 
Här under presenteras resultatet av läromedelsanalysen för det här läomedlet. 

7.3.1 Genomgång  
I matematikboken finns det ingen genomgång om tid. Boken förutsätter att eleverna har 
arbetat med klockan innan då det står direkt i första uppgiften att de ska träna på klockan 
och svara på hur mycket klockan är. I lärarhandledningen står det att eleverna ska arbeta 
med konkreta klockor i introduktionen av kapitlet för att repetera klockan. I och med att de 
arbetar konkret med klockor och diskuterar så används representationsformerna konkret 
modell, symbol och språk. Symbol finns inuti klockan i form av siffror och minutstreck 
och språket används när de pratar om de olika klockslagen på klockan. Det används olika 
representationsformer i genomgången vilket leder till att de kritiska dragen med klockan 
kan minskas hos eleverna (Lo 2014). Ett kritiskt drag skulle kunna vara att minutstreck 
inte finns med på en urtavla. För att förstå det behövs kontraster av klockor som visar på 
att det finns olika urtavlor där det varierar hur långt det är mellan minutstrecken. 
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7.3.2 Analog och digital 
I matematikboken “Matte direkt safari 3a” börjar uppgifterna med analog klocka och det 
finns endast uppgifter med analog klocka. Senare i boken finns ett kapitel till där tid finns 
med och då finns digital klocka med men endast i kombination med den analoga klockan. 
Det finns inga uppgifter som bara behandlar digital klocka utan boken innefattar mest 
uppgifter som behandlar analog klocka. Det finns bara några uppgifter som berör digital 
klocka i det andra kapitlet och då är det många uppgifter som visar en analog klocka och 
sedan ska det skrivas på tre olika sätt hur mycket klockan visar. Exempel: 10:15, kvart 
över tio och 22:15. Med hjälp av analog och digital tid och klocka visar matematikboken 
på en generalisering och att en klocka kan se ut på olika sätt. Läromedlet visar på en 
variation av analog och digital klocka och det kan ses som ett kritiskt drag att boken vill 
synliggöra det för att eleverna ska lära sig att det finns två olika sorters klockor (Lo 2014). 
Som det tidigare nämnts blir det en kontrastering när eleverna får se kontraster mellan 
analog och digital klocka. Variationen mellan analog och digital klocka är dock inte stor 
utan uppgifterna är överrepresenterade av analoga klockor.  

7.3.3 Bild 
I “Matte direkt safari 3a” finns tid och klockan med i två olika kapitel. Bilderna på analoga 
klockor ser väldigt liknande ut men de byter färg och visare i de olika uppgifterna. Boken 
omfattar både bilder på analog och digital klocka men de digitala klockorna syns först i det 
andra kapitlet. De digitala klockorna ser likadana ut genom alla uppgifter som de finns 
med i. I och med att det finns med både analog och digital tid syns en generalisering av 
just det men det är ingen större variation när det gäller olika sorters klockor i övrigt. 
Generaliseringen blir på så sätt inte särskilt stor. De generaliseringar som finns med är 
variationen av färg när det gäller analog klocka (Lo 2014). På en sida finns det med en 
förklaring på dygnets 24 timmar. Det demonstreras med en analog klocka och timvisaren 
som måste gå två varv för att det ska bli ett dygn. Det här kan ses som ett kritiskt drag då 
författaren till läromedlet vill synliggöra det här för läsarna så att de ska kunna lära sig det 
läromedlet syftar till (Lo 2014). Detta blir även en kontrastering då kontrasterna med de 
olika klockorna blir synliga. För i den analoga klockan finns inte siffrorna mellan 13-24 
med och därmed leder det till en kontrast till den digitala klockan. I övrigt finns det med en 
del bilder som handlar om uppgifterna men som inte är nödvändiga för att kunna lösa dem. 
Det finns även med någon bild som varken passar till uppgifterna eller är en nödvändighet 
för att lösa uppgiften.  

7.3.4 Egna uppgifter 
Det finns en uppgift där eleverna får bestämma själva i matematikboken. Eleverna får då 
bestämma själva om de ska skriva svaret i analog eller digital tid. I lärarhandledningen står 
det att eleverna med hjälp av en konkret klocka ska göra egna klockuppgifter tillsammans 
med en klasskompis. Detta ska de göra i början när de ska arbeta med tid och klocka. 
Läraren kan då se om eleverna börja nå fusion med lärandeobjektet eller om det behövs 
läggas mer tid på separation och/eller generalisering (Lo 2014). De representationsformer 
som används är konkret modell, språk och symbol. Konkret modell finns med då klockorna 
är konkreta, språket finns med då eleverna ska diskutera om vad klockan är och symboler 
finns det i klockorna.  

7.3.5 Begrepp 
De begrepp som finns med i “Matte safari 3a” som syftar till tid är klockan/klockor, 
timme/timmar, halv timme, tid/tiden, dygn och timmar. Det finns en liten variation som då 
kan kopplas till generalisering (Lo 2014). Med det menas att ord som syftar till tid kan 
skrivas på olika sätt. Variationen är dock ganska liten.  
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7.3.6 Uppgifter i kontext 
Det finns två stycken uppgifter i matematikboken som handlar om en bank och sen finns 
det ett avsnitt med uppgifter där eleverna ska utgå från sig själva. Ett exempel är: “Hur 
dags stiger du upp?”.  Det avsnittet innehåller uppgifter som eleverna kan relatera till då 
det handlar om deras egen vardag. Kontrastering kan synliggöras om eleverna exempelvis 
går upp vid olika tider och då kan klassen diskutera sådana skillnader. Som nämnts i 
ovanstående text är verklighetsanknutna uppgifter betydande att använda sig av för att nå 
fusion i och med att undervisningen ska byggas på elevers erfarenheter och förkunskaper 
(Lo 2014).  

7.3.7 Konkret material 
I matematikboken “Matte direkt Safari 3a” nämns det inget om konkret material. I dess 
tillhörande lärarhandledning står det att det kan vara bra för eleverna att använda sig av 
konkreta klockor. I lärarhandledningen finns det även hänvisningar till mallar så eleverna 
kan tillverka egna klockor. Klockorna kan sedan användas till angivna övningar. Som det 
har skrivits om de ovanstående läromedlen med konkret material är att det kan vara bra för 
inlärningen att använda sig av det för att få en variation. Det i sin tur kan användas för att 
minska de kritiska dragen av klockan (Lo 2014).  

7.3.8 Representationsformer 
De representationsformer som finns med i “Matte direkt safari 3a” är symbol, språk, 
verklighet och bild. Konkret modell saknas. Språk syns i form av text och inte i form av 
talat språk i exempelvis diskussionsuppgifter. Kombinationen av symbol, språk och bild är 
vanlig bland uppgifterna. Verklighet syns även i några uppgifter. Representationsformerna 
kan bidra till variation och minska de kritiska dragen när det gäller klockan (Lo 2014). 
 

7.4 Mästerkatten 
Här under presenteras resultatet av läromedelsanalysen för det här läromedlet. 

7.4.1 Genomgång  
Matematikboken “Mästerkatten” börjar med en introduktion i form av bilder som 
sammanfattar en fabel (se bilaga 6 & 7). På två av bilderna finns det två analoga klockor 
som visar hur mycket klockan är. Läraren ska läsa fabeln och sedan ska eleverna diskutera 
olika begrepp och hur mycket klockan är. Här kan kontrastering komma in om klassen 
diskuterar och eleverna har olika åsikter om vad klockan är. På så sätt kan det kommas på 
tal om vad klockan är eller inte är (Lo 2014). I lärarhandledningen under inledningen finns 
det med exempel på begrepp som syftar till tid. Begreppen är minut, timme, vecka, månad, 
dag, om fem minuter, sällan med flera. Det visar på en generalisering och att tid kan 
representeras med olika begrepp (Lo 2014). De representationsformer som inkluderas i den 
allmänna genomgången är bild, språk och symbol. Det blir en variation av tre 
representationsformer. Där eleverna sedan ska börja arbeta med uppgifter om tid finns det 
ingen genomgång 

7.4.2 Analog och digital tid  
I boken börjar uppgifterna med analog klocka. Alla uppgifter i matematikboken om tid är 
uppgifter med analog tid och klocka. Därmed får eleverna inte någon kunskap om digital 
tid och klocka. Inom variationsteorin är det betydande att visa eleverna kritiska drag såsom 
att visa att det finns två stycken olika sorters klockor och att de fungerar på lite olika sätt, 
men att tiden i de olika har samma funktion (Lo 2014). För att kunna avläsa den digitala 
klockan kan det vara betydelsefullt att visa på hur den fungerar för att se kontrasterna till 
den analoga klockan. Får en elev inte veta att exempelvis en digital klocka har siffror upp 
till 24 så är det inte lätt att lära sig den.  
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7.4.3 Bild  
I boken finns variation av den analoga klockan i form av runda klockor, kvadratiska 
klockor, kvadratiska klockor med rundade hörn och klockor med olika mönster på. 
Klockorna ser olika ut och det kan kopplas ihop med generalisering då författaren har valt 
att visa att klockor kan se olika ut. (Lo 2014). På sidorna om tid kan man se klockor i form 
av ett fickur, armbandsur och vanliga analoga väggklockor. Även här visar boken på att det 
finns en variation av olika sorters klockor och det kan också kopplas till generalisering (Lo 
2014). Boken innehåller endast analoga klockor. Boken innehåller många 
verklighetsbaserade bilder på vardagliga situationer som exempelvis barn som äter, cyklar 
och ligger i sängen. Många av bilderna är satta i kontext. Om detta diskuteras i klassen 
skulle generalisering kunna synliggöras då elever inte gör vardagliga saker samma 
klockslag.  

7.4.4 Egna uppgifter 
Det finns en uppgift i matematikboken där eleverna får påverka svaren. I uppgiften finns 
det åtta stycken bilder som visar en flickas vardag (se bilaga 8). På varje bild finns det en 
analog klocka utan visare. Eleverna ska sedan rita dit visarna själva genom att uppskatta 
hur mycket klockan kan vara. I lärarhandledningen står det även att eleverna kan göra en 
likadan uppgift utifrån sig själva och deras vardag. Kan eleverna göra denna uppgift utan 
någon direkt hjälp är de nära på att nå fusion eller har de nått fusion (Lo 2014).  

7.4.5 Begrepp 
De begrepp som används för att syfta till tid är en kvart, hur dags, tiden, 
klockan/klockorna, kvart över, kvart i och halv. Begreppen visar på att tid kan skrivas på 
olika sätt och det kan kopplas ihop med generalisering (Lo 2014).  

7.4.6 Uppgifter satta i kontext 
Det finns många uppgifter som är satta i kontext i denna matematikbok. En uppgift handlar 
om en herde som är ute och går och eleven ska ta reda på hur mycket klockan är när han 
kommer hem med hjälp av klockor. En annan uppgift handlar om elevernas egna 
vardagssituationer, hur mycket klockan är när de gör vissa saker. Om klassen börjar 
diskutera hur dags de gör vissa av sakerna kan det leda till att det skapas generalisering. På 
en sida är det åtta stycken bilder med vardagssituationer på där eleverna ska skriva vad de 
tror att klockan är till respektive bild. Det finns lästal som är satta i kontext med 
vardagssituationer. En uppgift är att eleverna ska titta på bilder som symboliserar en 
dagshändelse. Uppgiften är att välja mellan sju stycken olika sorters klockor med olika 
klockslag och sedan para ihop klockorna med rätt bild (se bilaga 9). Som har nämnts 
tidigare är uppgifter som är kopplade till elevernas vardag betydelsefulla att använda sig av 
både utifrån variationsteorin och representationsformerna.  

7.4.7 Konkret material 
I matematikboken nämns inga konkreta material. I den tillhörande lärarhandledningen står 
det att konkreta klockor kan användas men då främst för de som har svårt för klockan och 
tid. Som nämnts tidigare i resultatet med konkret material kan det vara en hjälp till 
eleverna att minska de kritiska dragen med klocka och tid (Lo 2014). 

7.4.8 Representationsformerna 
Alla representationsformer förutom konkret modell finns med i matematikboken 
Mästerkatten. Alla uppgifter i den här boken innefattar språk i form av text, bild i form av 
en klocka och symbol i form av siffror. Bild finns också ofta med på andra sätt i boken och 
då handlar det om tecknade bilder som är kopplade till uppgifterna. Alla uppgifter i boken 
kombineras av flera representationsformer och i många av uppgifterna kombineras även 
alla fyra representationsformer som finns med i boken. Att uppgifterna är i kombination av 
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flera representationsformer hela tiden visar på en variation. Variation kan vara en hjälp för 
att nå separation (Lo 2014).  

8. Diskussion 
Här diskuteras resultaten av läromedelsanalysen. De delar som omfattas är genomgång, 
analog och digital tid, representationsformerna, egna uppgifter och att nå fusion inom 
variationsteorin. Dessa delar har i diskussionen slagits ihop för att lättare kunna se likheter 
och olikheter i läromedlen. I resultatdiskussionen är inte representationsdelarna uppdelade 
som i resultatanalysen utan sammansatta. Där efter följer metoddiskussionen som bland 
annat omfattar om vad som kunde gjorts annorlunda när studien gjordes. Efter 
metoddiskussionen behandlas tankarna kring framtida läraryrket kopplat till vår studie. 
Sista delen i diskussionen är slutsatsen om vad som vi har kommit fram till i vårt arbete.   

8.1 Resultatdiskussion  
Tid och klocka är något abstrakt som barn länge har haft svårt för. Många lärare har även 
känt frustration över att inte kunna hjälpa sina elever att nå förståelse (Harris 2008). 
Genom att olika studier och projekt gjorts går det tyda att det finns ett behov av utveckling 
och hjälpmedel när det kommer till tid och klockan i matematik (Jaelani, Putri & Hartono 
2013: Barret & Clements 2003: Harris 2008).  

8.1.1 Genomgång  
I “Prima 3a”s matematikbok börjar kapitlet om tid med en klassrumssituation och i 
matematikboken “Tänk och räkna 3b” ska klassen börja diskutera om hur tid mäts och vad 
det finns för olika sorters klockor. Därmed blir det att de börjar med representationsformen 
verklighet. Enligt Jaelani, Putri & Hartono är det bra att börja med verklighet för att 
eleverna ska kunna relatera till vad de ska lära sig och därmed förstå lättare (2013). 
Ahlfors, Carlqvist, Nilsson, & Sandsten skriver att det är betydande för eleverna att få 
undervisning som kan kopplas till verklighet för att de ska bli motiverade (2016). Inom 
variationsteorin är det viktigt att läraren tar reda på elevernas förkunskaper om 
lärandeobjektet så läraren kan lägga undervisningen på elevernas nivå (Lo 2014). Enligt 
denna forskning kan det vara betydande att börja med verklighet för att kunna få en 
djupare förståelse om ett område/lärandeobjekt. I matematikboken “Matte direkt safari 3a” 
börjar det med att eleverna ska arbeta med att repetera de olika klockslagen och då 
använda sig av konkreta klockor. Det visar på att de har arbetat med klockan tidigare. I 
matematikboken “Mästerkatten” börjar kapitlet med att eleven ska avläsa analoga klockor 
genom bild. Detta kan visa på att dessa två läromedel har arbetat med verklighet innan.  
 
Alla fyra läromedel använder sig av flera representationsformer i genomgången. Inom 
variationsteorin som nämnts tidigare i arbetet är det viktigt att ha variation i sin 
undervisning för att minska de kritiska dragen hos lärandeobjektet (Lo 2014). I och med att 
de olika läromedlen använder sig av olika representationsformer blir det en variation som 
behövs enligt variationsteorin. Inom variationsteorins variationsmönster ska det börjas med 
kontrastering för att eleverna ska få kunskap om vad något inte är och hur det inte fungerar 
(Lo 2014). Det finns inte så mycket kontrastering av hur en klocka ser ut eller inte ser ut. 
Det skulle kunna tyda på att eleverna har arbetat med tid och klocka tidigare och har då lärt 
sig om vad som är en klocka och inte är en klocka. Det som skulle kunna vara 
kontrastering av en klocka finns med i matematikboken “Tänk och räkna 3b” då de ska 
diskutera i början om hur tid mäts och vad det finns för olika sorters klockor. Om det ska 
bli kontrastering behöver de exempelvis diskutera att tid kan mätas med exempelvis ett 
tidtagarur och med en klocka. Eleverna behöver även komma fram till att ett tidtagarur inte 
är en klocka även fall tid kan mätas med den. Det finns däremot mer kontrastering av 
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detaljer, som exempelvis att det finns siffror upp till 12 på analog klocka och upp till 24 på 
digital klocka.  

8.1.2 Analog och digital tid 
I matematikboken “Prima 3a” börjar den allmänna genomgången av kapitlet med både 
analog och digital tid. Själva uppgifterna börjar sedan med analog tid och klocka. 
Fördelningen mellan analog och digital tid är ungefär lika stor, möjligtvis några fler med 
digital tid. I “Tänk och räkna 3b” börjar det allmänna kapitlet precis som “Prima 3a” med 
både analog och digital tid men där eleverna sedan ska börja räkna kombineras också 
analog och digital tid. Uppgiftsfördelningen mellan analog och digital tid är jämt fördelat. 
“Safari” däremot börjar med analog klocka och fortsätter med det genom hela första 
kapitlet. I ett senare kapitel kombineras de båda men överlag är det flest uppgifter med 
analog tid och klocka. I läromedlet “Mästerkatten” börjar boken med analog tid och klocka 
och i resterande uppgifter omfattas endast analog klocka. Enligt Barrets och Clements 
(2003) är tid och klockan något som många barn har svårt för och det kan bero på att det 
finns många olika sätt att mäta på i matematiken. I en analog klocka mäts tid i en cirkel 
och det kan bli problematiskt jämfört med en digital klocka där tiden inte mäts i någon 
cirkel. Harris (2008) menar på att tid är något abstrakt för barn och att mätning i form av 
vikt är mer synligt i exempelvis matbutiker, men att mätning i tid inte synliggörs på samma 
sätt. Att klockan dessutom bygger på ett 60-bassytem kan också medföra svårigheter då 
mycket annat i matematiken bygger på ett 10-bassystem (2008). Då människan lär sig på 
olika sätt blir variation en betydande del i undervisning för att alla ska förstå. Alla elever 
ska få en undervisning som hjälper dem (Harris 2008). På så sätt är det viktigt att ta reda på 
var eleverna ligger och vad som ska läras ut (Lo 2014).  
 
I två av matematikböckerna börjar kapitlet om tid med en variation av analog och digital 
tid medan de två resterande läromedlen börjar med analog. Att alla läromedel börjar med 
en genomgång gällande tid är bra då tid är något som många barn har svårt för (Barrets & 
Clements 2003). Att två av läromedlets genomgångar endast innefattar analog tid kan bli 
problematiskt då inte kontrasterna mellan analog och digital klocka synliggörs. Det finns 
forskare som menar på att barn borde lära sig digital tid klocka först då de menar att den 
ska vara enklare att förstå för att siffrorna läses av som de står. Andra forskare menar 
istället på att den analoga klockan är bättre att börja med då alla siffror står utskrivna 
(Harris 2008). Då det finns delade meningar om vad som är bäst att börja med blir det svårt 
att avgöra. I två av läromedlen är uppgiftsfördelningen jämt fördelat mellan analog och 
digital tid vilket borde ses som positivt då det visar på en variation (Lo 2014: Rooselyna & 
Lin 2014). Genom att visa på att det finns två olika sorters klockor och att de fungerar 
olika men att de har samma funktion bidrar det till en separation. Eleverna lär sig då vilka 
de kritiska dragen är gällande klockan och kan minska dem. I en av böckerna finns inte 
variationen mellan analog och digital tid med och då kan det bli en svårighet att de kritiska 
dragen inte synliggörs. I några av böckerna finns en variation av exempelvis olika sorters 
analoga klockor och då skapas en generalisering eftersom det synliggörs att klockor kan se 
olika ut (Lo 2014). En intressant och troligen påverkande faktor gällande analog och 
digital tid är att vi inte vet hur de tidigare eller senare böckerna i samma serie ser ut och 
vad de innehåller.  

8.1.3 Representationsformerna 
I “Prima 3a” finns ingen större variation av bilder när det gäller klockan utan de ser 
ungefär likadana ut genom hela kapitlet. I “Tänk och räkna 3b” syns en större variation då 
de visar på många olika sorters klockor men även den vanliga analoga väggklockan 
varieras i form, färg och storlek. Bilderna på klockor i “Matte direkt safari 3a” är väldigt 
liknande genom hela boken. I “Mästerkatten” är variationen av bilder på analoga klockor 
stor. I de böcker där variationen är liten blir det ingen större generalisering. När böckerna 
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istället visar på en stor variation av bilder på klockan blir generaliseringen stor (Lo 2014). 
Ett läromedel omfattar många bilder som är verklighetsbaserade och det kan kopplas ihop 
till representationsformernas inriktning verklighet och att det är betydelsefullt att använda 
sig av i undervisningen (Behr m.fl. 1992). Bergsten, Häggström & Lindberg (2001) menar 
på att det är viktigt för barn att lära sig skapa inre bilder som är kopplade till uppgifter för 
att skapa en förståelse. Då mycket i matematiken är ihopkopplat med verklighet synliggörs 
det i form av bilder. Ahlberg (2000) skriver att det är betydelsefullt att använda sig av 
bilder i undervisningen och att det behöver finnas en variation av bilderna för att bredda 
förståelsen. För att bilder ska ha någon betydelse i undervisningen måste det finnas ett 
samband mellan uppgiften och bilden, annars kan den göra mer skada än nytta (Kribbs & 
Rogowsky 2016). Då många barn har erfarenhet av att rita och måla kan det vara en 
igenkänningsfaktor och något som kan vara gynnsamt att använda sig av i undervisningen 
(Ahlberg 2000). Då mycket tyder på att det är betydelsefullt med bilder borde det vara en 
viktig del i läromedel. Lo 2014: Rooselyna och Lin (2014) menar även på att variation är 
positivt i undervisningstillfällen vilket borde innebära att en variation av bilder i läromedel 
är fördelaktigt.  
 
Enligt Jaelani, Putri & Hartono är det en fördel att använda sig av verklighet när en person 
ska lära sig om tid och klocka för att få en bättre förståelse (2013). Ahlfors, Carlqvist, 
Nilsson, & Sandsten menar vidare på att det är betydande för eleverna att få en 
undervisning som kan kopplas till verklighet för att de ska bli motiverade (2016). 
Verklighetsanknutna uppgifter som elever kan relatera till finns med i alla de utvalda 
läromedlen. Det finns uppgifter som kan diskuteras om det är uppgifter som elever kan 
relatera till. Uppgifter med busstidtabeller kan exempelvis vara kritiskt att använda sig av. 
I dagens samhälle kan en person som vill åka kollektivtrafik söka på internet eller i en app 
varifrån den ska och vilken destination som den ska åka till. Personen kan även slå in när 
den vill åka, därmed kanske inte eleverna är vana vid tidtabeller även om de åker 
kollektivtrafik. Harris skriver att det kan vara en fördel att använda sig av barnböcker i 
undervisning då de behandlar ämnen på deras nivå (2008). Med andra ord kan det vara 
betydande för eleverna att verklighetsanknutna uppgifter är elevnära. Är uppgifterna inte 
det är det inget som de kan relatera till och det kan då vara svårt att fånga deras intresse 
och få dem att förstå.  
 
Engvall skriver att eleverna får lättare att förstå det matematiska språket om de får använda 
sig av konkret material (2013). Konkret material finns inte med i några av 
matematikböckerna men det finns däremot med i lärarhandledningen till tre av de fyra 
läromedlen. Kong & Shi skriver att det är viktigt att använda sig av genomtänkta läromedel 
som ligger på elevernas nivå för att eleverna ska få en givande utbildning till fortsatta 
studier (2009). Baranyai & Stark menar att det är viktigt att arbeta praktiskt för att kunna 
lära sig saker (2011). Detta kan visa på att dessa böcker har en svaghet i och med att det 
inte existerar så mycket uppgifter där de får arbeta med konkret material. Däremot är det 
inget som visar på att en lärare endast ska gå efter ett läromedel i sin undervisning. Kong 
& Shi skriver att det är betydande att använda sig av olika material i undervisningen för att 
skapa motivation hos eleverna (2009). Därmed visar det på att det helst ska användas mer 
än bara läromedel i undervisningen som material.  
 
Läromedlen väljer att använda sig av lite olika begrepp som syftar till tid. Vanliga ord är 
minuter, tid, timmar och klocka. I ett av läromedlen används fler ord för tid än i resterande. 
En variation av ord som alla syftar till tid blir en generalisering (Lo 2014). Något som är 
intressant är att i två av läromedlen nämns inte analog och digital tid eller klocka alls, i ett 
av läromedlen nämns endast digital och i det sista läromedlet nämns båda. Att förstå 
begrepp är en nödvändighet för att kunna lära sig att utläsa tid (Harris 2008). Heibert 
(2003) menar på att det är viktigt att samtala och diskutera om matematik och 
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matematikens begrepp för inlärningen. Enligt Pimm (1981) bär läraren ansvaret att skapa 
diskussionstillfällen och bjuda in eleverna till att samtala. Något som går att koppla till det 
är att det endast står på något ställe i en av böckerna att eleverna ska diskutera. I 
lärarhandledningarna nämns det däremot oftare att eleverna kan diskutera vissa uppgifter. 
Något kritiskt kan då bli att läraren måste använda sig av lärarhandledningen för att se 
detta. Att dessa läromedel använder sig av olika begrepp som syftar till tid gör det ändå 
synligt att alla författare till läromedlen värdesätter att använda sig av olika begrepp. Det i 
sin tur borde visa på att en variation av begrepp är betydelsefullt för inlärningen.  
 
För att kunna skapa sig en förståelse för matematiska beräkningar och uppgifter är det 
nödvändigt att ha en förståelse för symbolspråk. Innan barn kan förstå symboler är det 
viktigt att först undervisa om konkreta exempel och att de skapar sig en förståelse kring 
vad det är och vad de har för betydelse (Ahlberg 2000). Symboler syns främst i läromedlen 
i form av siffror och streck/prickar som visar minutintervallerna i klockan. I ett av 
läromedlen syns även symbol i form av likamedtecken. Symboler i form av siffror och 
streck/prickar finns med i nästan alla uppgifter om tid i läromedlen. Förklaringen till det är 
att avsnitten som analyserats endast omfattar tid och klockan och i klockorna ingår siffor 
och streck/prickar som markerar minutintervallerna. Med det sagt spelar symboler en 
viktig roll.     

8.1.4 Egna uppgifter 
Uppgifter som eleverna får vara med själva och påverka syns inte så mycket i några av 
matematikböckerna utan det finns däremot med uppgifter i lärarhandledningen där 
eleverna kan påverka och utgå från sina egna kunskaper. Som det har skrivits tidigare i 
resultat-analysen kan det vara till hjälp för lärare att använda sig av uppgifter som eleverna 
får påverka och utgå från sina egna kunskaper, för att se om eleverna är nära på att nå 
fusion om ett lärandeobjekt. En studie som har gjorts om elevpåverkan visar att eleverna 
får ett bättre lärande om eleverna får påverka undervisningen mer (Rönnlund 2013). 
Därmed skulle det kunna vara betydande för inlärningen att ha fler uppgifter som utgår 
mer från eleverna själva. Som har nämnts tidigare är det däremot inget som säger att en 
lärare bara ska använda sig av läromedel i sin undervisning. Kong & Shi menar på att 
undervisning behöver innefatta olika material för att det ska skapas motivation hos 
eleverna (2009). Med andra ord menar de på att det inte är motiverande för eleverna att 
bara arbeta i en matematikbok. 

8.1.5 Variationsmönster - att nå fusion 
När variationsteorin används finns det ett variationsmönster som ska följas i undervisning 
om ett lärandeobjekt och de som ingår är kontrastering, separation, generalisering och 
fusion. I och med att denna analys är gjord utifrån läromedel och inte utifrån något 
undervisningstillfälle är det svårt att komma fram till om ordningen av 
variationsmönstrena existerar. På grund av att inte helheten av undervisningen synliggörs 
kan det vara svårt att se den rätta ordningen på variationsmönstret. Något som går att 
avläsa är om det finns kontrastering, separation och generalisering i uppgifterna. Fusion 
kan vara svårt att se då det är när eleverna har nått den kunskap som behövs för ett 
lärandeobjekt. Det finns däremot uppgifter som kan kopplas till fusion när eleverna måste 
ha en viss kunskap för att tillämpa de och vidareutveckla vissa uppgifter. 

8.2 Metoddiskussion 
Den första tanken med analysen var att analysera läromedel som utgick från Lgr11. Då vi 
insåg att det var svårt att få tag på både läromedel och den tillhörande lärarhandledningen 
fick vi begränsa oss i valet av läromedel. Den nya idén blev istället att använda oss av 
läromedel som vi sett ute på de skolor som våra verksamhetsförlagda utbildningar gjorts. 
På det här sättet kunde vi analysera läromedel som faktiskt används eller har använts ute på 
skolor i Växjö, vilket i slutändan kändes som att det skulle ge oss verkligare resultat än vi 
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hade kunnat få annars. Något som kan ses kritiskt är att om analyserna hade gjort på 
läromedel som utgår från Lgr11 hade resultatet antagligen blivit mer nutidsbaserat. De 
flesta skolor idag använder läromedel som utgår från dagens läroplan vilket hade gjort att 
analyser av endast nya läromedel kanske hade kunnat ge oss resultat som speglade fler 
skolor i Sverige.  
 
Något som är viktigt att ta hänsyn till utifrån resultaten i det här arbetet är att vi inte vet hur 
mycket det finns om tid och klockan i de andra böckerna från de tidigare årskurserna. 
Läromedelsanalysen utgår endast från dessa böcker och hade vi haft kunskaper om vad 
eleverna har arbetat med tidigare hade läromedlen kanske tolkats på ett annat sätt. 
Fenomenografin handlar om att vi människor upplever en sak eller ett fenomen på olika 
sätt (Marton & Booth 1997). Detta visar på att det har varit en svårighet för oss att tolka 
och analysera de olika läromedlen i och med att vi tänker olika. När det gäller analysdelen 
var vår tanke att analysera varje läromedel tillsammans två gånger men sedan ändrade vi 
på det. Vi bestämde oss istället för att analysera varje läromedel en gång var för sig och 
sedan en gång tillsammans för att sammanställa svaren. På så sätt fick båda skapa sina 
egna tolkningar för att sedan sammanställas till ett gemensamt svar.  
 
Enligt Denscombe kan en innehållsanalys vara en hjälp till att hitta nya aspekter av texten 
som kanske inte ens författaren har sett (2013). Med hjälp av variationsteorin och 
representationsformerna anser vi att nya aspekter har hittats i läromedlen. 
Representationsformerna har varit till hjälp för att synliggöra nya aspekter och de har varit 
passande att använda sig av för att analysera matematikläromedel. 
 
Något som hade kunnat göras bättre var bearbetningen av datan. När datainsamlingen hade 
gjorts var vi överens om vad som var det mest intressanta och som vi ville ha med i vår 
resultat- och analysdel. Detta hade kunnat göras på ett tydligare sätt i arbetet genom att 
exempelvis stryka under intressanta saker i det insamlade datamaterialet. Det som istället 
gjordes var att vi strök under det som ansågs vara det mest intressanta från vår insamlade 
data i vår bilaga med våra frågor till de olika läromedlen. 

8.3  Inför framtida läraryrket 
Det som kan tas med till vårt framtida läraryrke är att ett läromedel med variation kan vara 
ett hjälpmedel för att få en givande och utvecklande undervisning. Arbetet har visat på att 
klockan är problematisk för många barn och genom analyserna har det synliggjorts att 
variation är ett bra sätt att nå fler elever. Något specifikt som vi vill ta med oss om arbete 
kring klockan och tid är att använda oss av verklighetsanknutna uppgifter och konkret 
material. På grund av att tid och klockan är abstrakt är det viktigt utifrån forskning att 
eleverna får arbeta med området på deras nivå och då genom verklighet och konkret 
material. Något som är betydande att ta med sig in i framtiden är att alla läromedel har 
brister och att det är viktigt att vi som lärare analyserar de läromedel vi väljer att arbeta 
med. På så sätt kan bristerna synliggöras i tid och då kan undervisningen kompletteras.  

8.4 Slutsats 
Detta arbete är en läromedelsanalys om tid och klocka och det är variationsteorin som 
arbetat utgår ifrån. I våra frågeställningar har vi använt oss av representationsformerna för 
att få reda på hur tid och klocka framställs i läromedel.  
 
Slutsatsen i arbetet blir att representationsformerna språk, bild, symbol och verklighet finns 
med i alla läromedlen. Konkret material finns inte med i något av läromedlen men i vissa 
lärarhandledningar vilket gör det synligt hur viktig lärarhandledningen är för 
undervisningen. Med hjälp av tidigare forskning har det framkommit att det är 
betydelsefullt att använda sig av representationsformerna konkret modell och verklighet. 
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Det är det på grund av att klockan är abstrakt för eleverna och det blir då svårt att lära sig 
med exempelvis endast symboler och bild. En betydande slutsats är även hur pass viktigt 
det är att en lärare är kritisk mot läromedlen för att se på vilka delar läromedlet brister. 
Konkret modell eller konkret material saknades i matematikböckerna och det är något som 
läraren själv behöver lägga till för att göra undervisningen komplett utifrån 
representationsformerna.  
 
Med hjälp av representationsformerna kan en variation i undervisningen skapas. Som 
lärare kan representationsformerna vara till hjälp för att se vilka delar som finns med och 
vilka delar som saknas i läromedlet. Utifrån tidigare forskning visar det på att alla 
representationer är betydelsefulla att använda sig av i undervisningen och även då i 
läromedel. Variationsteorin syftar till att visa på olikheter för att lära sig om ett 
lärandeobjekt och representationsformerna kan vara till en hjälp. Då en varierad 
undervisning är viktig för inlärningen för att minska de kritiska dragen blir slutsatsen att 
representationsformerna har en stor betydelse för uppgifterna om tid och klocka då de kan 
visa på om variation existerar eller inte.  
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Bilaga 1 
Frågor till läromedlen: 

• Finns det någon genomgång i början av arbetsområdet om analog och digital tid i 
läromedlet respektive lärarhandledningen? Och i så fall hur ser den ut och vilka 
representationsformer omfattar den?  

• Börjar uppgifterna med analog eller digital tid?  
• Hur ser variationen av bilder ut? Hur ser sambandet ut mellan bild och uppgift om 

det finns något? 
• Tillåts eleverna utifrån sina kunskaper skapa egna uppgifter om tid utifrån 

matematikboken och/ eller lärarhandledningen, och i så fall hur? Om inte, finns det 
inga uppgifter som eleverna får påverka själva? Hur ser i så fall de uppgifterna ut 
som eleverna får vara med själva och påverka? Att eleverna får påverka själva 
menas i detta fall om det exempelvis finns uppgifter där de ska göra egna uppgifter 
med svar.  

• Vilka begrepp används i matematikboken för att representera tid?  
• Hur ser uppgiftsfördelningen ut mellan analog och digital tid ut i matematikboken? 

Vilken finns det mest av?  
• Finns det uppgifter som är satta i kontext i matematikboken? Hur ser de i så fall ut 

och är det uppgifter som elever kan relatera till? 
• Finns alla representationsformer med i matematikbokens uppgifter? Om inte, vilka 

finns med respektive inte?  Kombineras dem med varandra och i så fall vilka och 
hur? 

• Finns det utrymme för att använda konkret material i läromedlet och 
lärarhandledningen? Om svaret är ja vad är det för material och hur ska det 
användas? 
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Bilaga 2 

 
Prima 3a, Gleerups. 
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Bilaga 3

 
Prima 3a, Gleerups. 
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Bilaga 4

 
Tänk och räkna 3b, Gleerups.   
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Bilaga 5

 
Tänk och räkna 3b, Gleerups.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

Bilaga 6 

 
Mästerkatten 3, Gleerups. 
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Bilaga 7

 
Mästerkatten 3, Gleerups. 
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Bilaga 8

 
Mästerkatten 3, Gleerups. 
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Bilaga 9 

 
Mästerkatten 3, Gleerups. 
 
 
 
 
 


