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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare använder sig av olika 
representationsformer i matematikundervisning inom området subtraktion, både i 
helklass och på individnivå. Studien syftade likaså̊ till att analysera hur användningen av 
representationsformer kan påverkar elevers möjligheter till ökad förståelse av subtraktion. 
Representationsformerna som fokuserats på var bild, konkret modell, symbol, språk och 
verklighet. Det empiriska materialet samlades in genom observationer med utvalda lärare 
som undervisade i subtraktion. Analyserna genomfördes utifrån variationsteorin där fokus 
lades vid att undersöka vilka representationsformer som förekommer i 
matematikundervisning samt vilka likheter och skillnader som kan förekomma mellan 
lärares användning av representationsformer när de undervisar inom området subtraktion. 
Resultatet visade att lärarna hade en bred variation av representationsformer men att den 
konkreta modellen framkom mer sällan. Representationsformera språk, bild, symbol och 
verklighet förekom i stor utsträckning i kombination med varandra. Utifrån analyserna av 
lärares användning av representationsformer kan resultatet bidra till att lärare får insikt 
om sitt eget användande av representationsformer, för att på så sätt kunna utnyttja dem 
på ett mer medvetet sätt i subtraktionsundervisnigen för att förtydliga matematiken för 
eleverna. 
 
Nyckelord 
Helklass och individnivå, matematik, matematikundervisning, representationsformer, 
subtraktion och variationsteori. 
 
Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till Helén Sterner för god handledning och stöttning under 
studiens framskrivning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ii 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................... 1 

2 Syfte .......................................................................................................................... 2 
2.1 Frågeställningar ............................................................................................................. 2 

3 Litteraturbakgrund .................................................................................................... 3 
3.1 Begreppet subtraktion och det matematiska språket.................................................... 3 
3.2 Undervisning och variation ............................................................................................ 3 
3.3 Representationsformer ur ett lärarperspektiv ............................................................... 4 

3.3.1 Konkret modell........................................................................................................ 5 
3.3.2 Bild.......................................................................................................................... 5 
3.3.3 Språk ....................................................................................................................... 5 
3.3.4 Symboler ................................................................................................................. 6 
3.3.5 Verklighet ............................................................................................................... 6 

4 Teori .......................................................................................................................... 7 
4.1 Variationsteorin............................................................................................................. 7 

4.1.1 Representationsformernas koppling till variationsteorin ......................................... 7 
4.2 Kritiska aspekter och kritiska drag ................................................................................. 8 

4.2.1 Kritiska aspekter för subtraktion.............................................................................. 8 
4.2.2 Kritiska aspekter i representationsformerna ............................................................ 9 

4.3 Lärandeobjekt ............................................................................................................. 10 
4.4 Variationsmönster ....................................................................................................... 10 

5 Metod ..................................................................................................................... 12 
5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv ................................................................................. 12 
5.2 Datainsamling .............................................................................................................. 12 
5.3 Urval ............................................................................................................................ 13 

5.3.1 Skola A .................................................................................................................. 13 
5.3.2 Skola B .................................................................................................................. 13 

5.4 Genomförande ............................................................................................................ 13 
5.5 Analysmetodbeskrivning ............................................................................................. 14 
5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet ........................................................... 14 
5.7 Etiska överväganden.................................................................................................... 15 

6 Resultat och analys ................................................................................................. 16 
6.1 Skola A ......................................................................................................................... 16 

6.1.1 Observation 1........................................................................................................ 16 
6.1.2 Observation 2........................................................................................................ 17 

6.2 Skola B ......................................................................................................................... 19 
6.2.1 Observation 1........................................................................................................ 19 
6.2.2 Observation 2........................................................................................................ 21 

6.3 Likheter och skillnader mellan lärares användning av representationsformer ............ 23 

7 Diskussion ............................................................................................................... 24 
7.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................... 24 

7.1.1 Representationsformernas variation ..................................................................... 24 
7.1.2 Variationsmönster med kritiska aspekter .............................................................. 25 

7.2 Slutdiskussion .............................................................................................................. 26 
7.3 Metoddiskussion ......................................................................................................... 26 
7.4 Förslag på framtida forskning ...................................................................................... 27 

Referenser .................................................................................................................. 28 

Bilaga 1, Missivbrev till elever och vårdnadshavare .................................................. 31 



 

 iii 

Bilaga 2, Observationsguide ....................................................................................... 32 
 



 

 1 

1 Inledning 
Matematikundervisning ska främja elevers motivation och fortsatta utveckling inom 
matematikämnet (Skolverket, 2017). För att alla elever ska erhålla samma förutsättningar 
krävs det varierad undervisning eftersom varje enskild elev har sitt eget sätt att lära 
(Holmqvist, 2004). I en tidigare studie gjordes en läromedelsanalys utifrån fem 
representationsformer; konkret modell, bild, språk, symbol och verklighet. Resultatet 
visade att de två valda läromedlen hade en stor variation av representationsformer där 
fyra av de fem representationsformerna tydligt förekom (Karlsson & Olsson, 2018). Den 
representationsform som inte förekom i något av läromedlen i anslutning till uppgifterna 
var den konkreta modellen. Konkret modell innefattar att elever kan ta hjälp av laborativt 
material för att lösa uppgifter. Många elever anses vara i behov av laborativt material i 
varierande former för att kunna lösa matematikuppgifter (Engvall, 2013; Bergsten, 
Häggström & Lindberg, 2001). Det handlar följaktligen om att eleverna själva får röra 
och laborera med fysiska föremål i avsikt att kunna göra matematikspråket förståeligt. 
Vidare ska elever ges möjlighet att utforska och uttrycka matematiken på flera olika sätt. 
Lärarens kunskapssyn påverkar vilka arbetsmetoder de väljer att använda i 
matematikundervisningen (Engvall, 2013). För att utveckla elevers kunskaper inom 
matematik kan olika representationsformer användas och på så vis representeras olika 
matematiska begrepp och uppgifter på olika sätt (Häggblom, 2013). 
 
Utifrån våra tidigare VFU-perioder har vi sett hur flera lärare nästan uteslutande använder 
sig av läromedel i sin matematikundervisning och att de sällan går utanför läromedlets 
innehållet. Det betyder att läromedlet bör omfatta samtliga delar från läroplanen för ämnet 
matematik i avsikt att kunna ge elever en så god kunskapsutveckling som möjligt. 
Varierande representationsformer bör dock användas i skiftad omfattning beroende på 
skilda faktorer i klassrummet, exempelvis hur långt utvecklat elevers tänkande är (Duval, 
2006). Utifrån resultatet från den tidigare läromedelsanalysen väcktes en nyfikenhet om 
hur lärare använder sig av representationsformer i subtraktionsundervisningen, vilket 
ligger till grund för denna studie. 
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2 Syfte 
Studien syftar att undersöka hur lärare använder sig av olika representationsformer i 
matematikundervisning inom området subtraktion, både i helklass och på individnivå. 
Vidare syftar studien till att analysera hur användningen av representationsformer kan 
påverka elevers möjligheter till en ökad förståelse inom subtraktion.  
 

2.1 Frågeställningar 
- Hur använder lärare representationsformer när de undervisar inom området 

subtraktion i helklass respektive på individnivå? 
 

- Vilka likheter och skillnader kan förekomma mellan lärares användning av 
representationsformer när de undervisar inom området subtraktion? 
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3 Litteraturbakgrund 
I följande avsnitt redogörs tidigare forskning som gjorts inom det valda området. 
Inledningsvis berörs subtraktion samt undervisningens variation. Vidare beskrivs 
representationsformer för att skapa förståelse för hur dessa kan påverka undervisningen. 
 

3.1 Begreppet subtraktion och det matematiska språket 
Subtraktion är ett av de fyra räknesätten som ingår i aritmetikundervisningen i matematik. 
Ursprungligen kommer ordet subtraktion från det latinska ordet subtrahera som betyder 
att dra undan och innebär att ett tal dras bort från ett annat (Kiselman & Mouwitz, 2008). 
Subtraktion kan användas i olika syften, bland annat när skillnaden mellan två tal ska 
räknas ut, till exempel 21–9. Enligt Olteanu och Olteanu (2011) omfattar begreppet 
skillnad relationen mellan två eller flera tal. Den mest förekommande definitionen av 
begreppet subtraktion är att dra bort eller minska från ett tal (Larsson, 2011; Kiselman 
& Mouwitz, 2008). Elever bör möta varierade situationer där de får träna på att subtrahera 
och på så vis lära sig att urskilja dessa situationer för att sedan kunna välja lämplig metod 
för uträkningen (Gustafsson, Jakobsson, Nilsson & Zippert, 2011). Även 
begreppsförståelsen är en grundförutsättning inom matematiken för att elever ska förstå 
det matematiska språket som används i undervisningen och som förekommer i 
matematiska läromedlen (Häggblom, 2013). Subtraktion existerar i flera vardagliga 
situationer och det är därför betydande att elever får möta begreppet subtraktion i olika 
sammanhang och situationer för att kunna utveckla förståelsen för begreppet (Frisk, 
2009). När ett begrepp kopplas till elevers egna erfarenheter ges de möjlighet att utveckla 
begreppsförmågan (Häggblom, 2013). Likaså utvecklas begreppsförmågan vid möten av 
olika representationsformer, vilket utgör en stor del av undervisningen för att göra 
matematiken förståelig. Representationsformerna som kommer beröras i denna studie är 
konkret modell, bild, språk, symbol och verklighet, dessa kommer beskrivas mer ingående 
nedan, under rubriken 3.3. Representationsformerna kan ses som ett nätverk eftersom de 
är kopplade till varandra. Med hjälp av representationsformerna kan pedagogen belysa ett 
specifikt begrepp från flera olika perspektiv, vilket är av stor betydelse när ett nytt 
begrepp ska introduceras för elever eller när nya aspekter och strukturer tillkommer till 
ett gammalt begrepp (Häggblom, 2013).  
 
McIntosh (2008) betonar två huvudsakliga svårigheter med grundläggande additions- och 
subtraktionsräkning som vanligen upplevs som problematiskt bland elever. Den första är 
att elever inte kommer ihåg eller kan beräkna uppgifterna tillräckligt fort och den andra 
är att elever tar hjälp av fingrarna vid uträkning, vilket både är arbetskrävande och att det 
är lätt att tappa bort sig i räkningen (McIntosh, 2008). Det är av betydelse att elever 
utvecklar kunskap om olika metoder samt utvecklar förmåga att kunna tillämpa lämplig 
metod till uppgiften genom att endast titta på talen (Kilborn, 1989; Löwing, 2008). Detta 
innebär att elever måste inneha flera olika strategier för att kunna beräkna subtraktion. 
Det kan emellertid uppstå en förvirring hos vissa elever när det finns ett flertal olika 
strategier att använda, vilket gör att de kan bli osäkra på vilken metod som är mest lämplig 
att använda. Elever uppfattar ofta subtraktionsräkningen som svårare än 
additionsräkningen, vilket McIntosh (2008) hävdar kan bero på att det förkommer flera 
tänkbara och korrekta sätt att räkna subtraktion på.  
 

3.2 Undervisning och variation 
Engvall (2013) diskuterar i sin avhandling hur räknesätten addition och subtraktion 
framställs i de lägre åldrarna. I Sverige har det under en längre period pågått debatt kring 
vilka algoritmer som ska användas i matematik, däremot har frågor kring själva 
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undervisningen inte fått lika stort utrymme (Engvall, 2013). Några av de centrala frågor 
Engvall (2013) preciserar i sin avhandling är; vad gör läraren och elever i 
matematikklassrummet och hur påverkar matematikundervisningen elevers möjlighet till 
en ökad förståelse?  
 
Det finns flera aspekter som kan påverka en lärares undervisning, exempelvis lärarens 
uppväxt (Lima, 2007). Vissa händelser av uppväxten kan påverka lärarens tankesätt och 
handlande och det blir ytterst betydande för läraren att vara medveten om att ens 
uppfattningar påverkar undervisningen. Undervisningen ska bidra till engagemang och 
involvering och det är därför av betydelse att som lärare veta vad som motiverar elevers 
lärande (Lima, 2007). Petterson och Wistedt (2013) redogör för hur en lärare kan utforma 
sin undervisning på ett sätt som främjar elevers utveckling samt utveckla kunskap och 
förståelse för elevers individuella kunskapsnivå. Läraren kan anpassa och använda vissa 
hjälpmedel för att stödja elevers utveckling. Är en lärare medveten om elevers 
kunskapsnivåer påverkar det även hur läraren arbetar i helklass och på individnivå 
(Petterson & Wistedt, 2013).  
 
Som lärare förekommer det flera aspekter att förhålla sig till, så som att utforma lämplig 
undervisning och huruvida den är lämplig för alla elever (Lo, 2014). Att peka på skillnad 
kring lärandeobjektet kan liknas med variation, för att veta vad ett objekt är behöver man 
också veta vad det inte är, till exempel är alla äpplen frukter men alla frukter är inte 
äpplen. Variation handlar således om att det bör finnas en variation i undervisningen för 
att synliggöra kritiska aspekter, till exempel att ett och samma lärandeobjekt presenteras 
med hjälp av bilder, språk och material, för att på så vis underlätta inlärningen. Elever 
kan dra nytta av en varierad undervisning när ett och samma lärandeobjekt presenteras på 
flera olika sätt. Det är därför av betydelse att läraren använder variation i undervisningen 
och inte fastnar i sitt eget tänk och inte gör som man alltid ha gjort (Lo, 2014).  
 

3.3 Representationsformer ur ett lärarperspektiv  
För att alla elever ska få samma förutsättningar krävs det en varierad undervisning 
eftersom att varje enskild elev har sitt eget sätt att lära (Holmqvist, 2004). Undervisningen 
ska vara varierad för att fånga fler elever och den bör även ge elever utrymme att se och 
förstå likheter och skillnader för att elever ska befästa kunskap. Elever får enligt 
Emanuelsson (1995) bättre förutsättningar att förstå matematik på ett djupare plan ifall 
matematiken representeras på flera olika sätt. Bergsten m.fl. (2001) framhåller fem olika 
representationsformer som matematiskt innehåll kan uttryckas genom; konkret modell, 
bild, språk, symboler och verklighet. För att matematiken ska göras förståelig på flera 
olika sätt, behöver elever hjälp av olika representationsformer (Duval, 2006). Vidare 
menar Duval (2006) att det är av betydelse att som lärare ha kunskap om hur respektive 
representationsform samverkar med de andra samt dess funktion i matematiken. Detta för 
att elever ska ges möjlighet att uppnå en djupare förståelse inom ämnet. Det är lärarens 
uppdrag att skapa undervisningen med variation emellan representationsformerna för att 
kunna skapa ett gynnsamt lärande (Lester, 2007). Det kan däremot, för en del elever, 
upplevas som komplicerat med flera representationsformer eftersom fenomen uttrycks på 
för många skilda sätt. Därför är det av betydelse att som lärare tydliggöra övergångarna 
mellan de olika representationsformerna (Emanuelsson, 1995). Lester (2007) framhäver 
att det är orealistiskt att det skulle existera ett undervisningssätt som passar all 
undervisning samt alla elever. Författaren understryker att variationen måste finnas i 
undervisningen och att det i sin tur är en förutsättning för elevers lärande.  
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3.3.1 Konkret modell  
Konkret modell innebär att elever använder sig av varierande laborativa material i olika 
former när de ska lösa uppgifter, som exempelvis klossar, pengar, makaroner eller pärlor. 
Det handlar följaktligen om att arbeta med fysiska föremål som elever själva kan laborera 
med (Bergsten m.fl., 2001). Många elever är i behov av hjälp av laborativt material eller 
föremål för att kunna göra det matematiska språket förståeligt och det förekommer 
speciellt framtaget material för skilda undervisningssammanhang (Engvall, 2013). Dessa 
olika framtagna material kan ses som verktyg för att förtydliga för elever hur matematik 
kan användas i vardagen, men det kan likaså stödja elever att skapa en förståelse för det 
abstrakta och konkreta. Det krävs dock repetition av övergången mellan det abstrakta och 
konkreta för att elever ska kunna befästa en djupare förståelse av det matematiska 
innehållet (Hwang & Nilsson, 2003). Mycket forskning stödjer användning av laborativt 
material men det finns samtidigt forskning som påvisar motsatt resultat (Engvall, 2013). 
Laborativt material är inte inom matematiken bärande i sig, utan det krävs mer än bara 
den pragmatiska upplevelsen, det vill säga att det krävs mer än enbart det praktiska 
görandet i undervisningen. Det förekommer således ingen försäkran om att all 
undervisning med laborativt material mynnar ut i framgång. Elever kan exempelvis 
misslyckas med förståelsen för ental och tiotal, när de arbetar med material med tiobas 
eftersom det inte är givet vad som symboliserar vad vilket kan göra att elever får 
svårigheter med symbolspråket (Engvall, 2013).  
 
3.3.2 Bild 
Bildmodell innebär att elever kan genom användningen av bilder i uppgifter ta hjälp av 
bilden för att klara av att lösa uppgiften (Häggblom, 2013). Exempelvis kan en uppgift 
lyda: Karin har 5 bollar och Sara har 4 bollar. Hur många bollar har de tillsammans? Till 
uppgiften finns det en bild som visar 5 bollar och en bild som visar 4 bollar. 
 
Elever ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga att se inre bilder eftersom det finns 
både uppgifter och situationer när det krävs. Inom matematikämnet är användningen av 
bilder mer förekommande än laborativt material när det kommer till att symbolisera 
verkligheten (Bergsten m.fl., 2001). Ahlberg och Wallby (2000) nämner att när elever 
arbetar med varierande matematiska uppgifter kan det vara betydelsefullt att de får 
redovisa och förklara sina lösningar med hjälp av egna målningar eller ritningar. 
Användningen av bild i undervisningssammanhang måste emellertid både ha en mening 
och ett samband till uppgiften som berörs, annars blir risken att bilden utgör mer skada 
än nytta (Kribbs & Rogowsky, 2016).  
 
3.3.3 Språk 
Representationsformen språk kan innebära två saker. Det ena är det skrivna språket och 
det andra handlar om att kunna samtala och diskutera om varierande uppgifter inom ämnet 
matematik.  
 
Den verbala kunskapen framkallar större förutsättningar för elever att utveckla en bredare 
och djupare förståelse för matematik (Vygotskij, 1986). Vygotskij (1986) och Hiebert 
(2003) betonar att för att öka inlärningen krävs det interaktion med andra. Hiebert (2003) 
skriver att samtal, diskussion samt redovisning av matematiska lösningar är av stor 
betydelse för elevers inlärningsprocess. Det är emellertid lärarens ansvar att skapa 
förutsättningar att framkalla ett tillåtande klassrumsklimat som inbjuder till samtal och 
diskussion (Pimm, 1981). Elever bör ges möjlighet att uttrycka sig med ett matematiskt 
språk och det kan vara betydelsefullt att använda aktiviteter som bjuder in till samtal och 
diskussion där elever ges utrymme att utbyta tankar kring matematikämnet. För att elever 
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ska kunna fördjupa förståelsen inom matematikämnet är det likaså betydelsefullt för 
elever att ta del av och engagera sig i andras tankar och lösningar (Setati & Adler, 2000).  
 
3.3.4 Symboler  
Symboler kan ses som en representation av ett abstrakt begrepp (Bergsten m.fl., 2001). 
Det elever har kännedom om sen tidigare, som exempelvis det skrivna och talade språket 
översätts till något mer abstrakt som exempelvis en symbol. Symboler inkluderar siffror, 
till exempel 12–2. Det symboliska språket omfattar likaså additions- och 
subtraktionstecken, algebraiska symboler samt bråkstreck (Bergsten m.fl., 2001).  
 
Elever behöver ha kännedom om symbolspråket för att ha förståelse för olika 
matematiska uträkningar. Elever behöver först ha mött och undervisats inom den konkreta 
modellen samt ha skapat förståelse för konkreta uppgifters betydelse innan de bemöter 
och arbetar med symboler, för att inte riskera att de abstrakta symbolerna förlorar sin 
innebörd hos eleverna (Ahlberg & Wallby, 2000). Det matematiska språket tar sin grund 
på logikens lagar och skiljer sig därför från talspråket. I avsikt att elever ska lära sig det 
matematiska symbolspråket och kunna använda det på ett riktigt sätt krävs det att de 
reflekterar över vad som uttalas i det matematiska symbolspråket samt hur det uttalas 
(Ahlberg, 1995). För att elever ska ges möjlighet att ta del av samt utveckla ett 
symbolspråk är det betydande att inom undervisningen ge utrymme för samtal, diskussion 
och redovisning av lösningsförslag och tankar (Ahlberg & Wallby, 2000).  
 
3.3.5 Verklighet  
Representationsformen verklighet innebär att en matematikuppgift har en 
verklighetsanknytning, vilket kan vara betydelsefullt för undervisningen (Ahlberg, 2001).  
 
För att elever ska kunna relatera till ett begrepp behöver de en koppling mellan matematik 
och vardagssituationer (Behr, Harel, Post & Lesh, 1992). Elever gynnas även utanför 
klassrummet och undervisningen av att undervisningen är ansluten till deras verklighet 
och vardag. Det kan exempelvis vara ett besök i affären (Löwing och Kilborn, 2002). I 
sådana situationer är elever oftast omedvetna om att det är matematik de använder. Det 
kan även handla om enklare räkning, exempelvis vid uppdelning av kulor eller hur gamla 
de är och hur många år de fyller nästa gång (Löwing och Kilborn, 2002). Skolans ansvar 
är att ta tillvara på vardagssituationerna och utveckla elevers kunskaper så att de gynnas 
och kan vidareutveckla dessa så att eleverna har användning av dem resten av livet 
(Ahlberg, 2001).  
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4 Teori  
Följande avsnitt kommer innefatta variationsteorin i vilket studien tar sin utgångspunkt. 
Variationsteorin utgår från att varje människa ser och lär saker på olika sätt (Allwood & 
Eriksson, 2017). Följaktligen grundas teorin i fenomenografin, vilket handlar om hur 
olika människor upplever, uppfattar eller erfar ett fenomen (Lo, 2014). Variationsteorin 
handlar även om att variera undervisningen för att synliggöra kritiska aspekter hos 
lärandeobjektet. Eftersom syftet med studien bland annat avser att analysera hur lärare 
använder sig av olika representationsformer i matematikundervisning, både i helklass och 
på individnivå så passar variationsteorins syn på varierad undervisning (Lo, 2014).  
 

4.1 Variationsteorin 
Som nämndes tidigare innefattar variationsteorin betydelsen av ett varierar arbets- och 
inlärningssätt, i syfte att synliggöra kritiska aspekter hos lärandeobjektet (Marton & 
Booth, 1997). Variationsteorin kan beskrivas som en produktiv lärandeteori för inlärning 
hos elever eftersom elever uppfattar saker på skilda vis (Lo, 2014). Inom variationsteorin 
är det lärandeobjektet som är i fokus och om en lärare ska undervisa utifrån teorin är det 
betydande att läraren har en medvetenhet kring vilket lärandeobjekt som ska undervisas. 
 
Som lärare krävs det att vara medveten om elevers förkunskaper inom lärandeobjektet, i 
detta fall subtraktion, för att dra nytta av variationsteorin. När läraren har vetskap om 
elevers förkunskaper kan en god och nivåanpassad undervisning planeras som gör 
lärandeobjektet förståeligt för elever (Holmqvist & Nyberg, 2014). Enligt variationsteorin 
ska en lärare peka på kritiska aspekter för att stödja och öka elevers förståelse kring det 
valda innehållet (Holmqvist, 2008). Kritiska aspekter berör det som elever behöver ha 
förståelse för i syfte att utveckla kunskap kring ett lärandeobjekt.  Det handlar således om 
vad elever behöver kunna urskilja för att göra ett lärandeobjekt förståeligt. Om 
exempelvis äpple är lärandeobjektet räcker det inte att enbart visa ett sorts äpple, utan det 
krävs att visa på en variation av äpplen, till exempel äpplen med olika färger och det är 
lärarens ansvar att bidra med variation i undervisningen. De kritiska dragen kring 
lärandeobjektet minskas genom att visa på variationen av lärandeobjektet. Får elever 
endast se en aspekt kring lärandeobjektet blir chansen liten att de kommer utveckla 
kunskaper kring innehållet i undervisningen. Vidare ska lärandeobjektet även 
generaliseras för att elever ska ges möjlighet att utveckla en bredare och djupare förståelse 
för det aktuella lärandeobjektet (Holmqvist, 2008) 
 
4.1.1 Representationsformernas koppling till variationsteorin 
Matematik kan representeras på skilda sätt, vilket nämnts tidigare. I denna studie används 
fem kategorier av representation; konkret modell, bild, språk, symboler och verklighet. 
Den representationsform som är mest lämplig att använda, varierar beroende på 
lärandeobjektet (Bergsten m.fl., 2001). För att elever ska uppnå en djupare och bredare 
förståelse för ämnet och för att synliggöra lärandeobjektet krävs varierad användning av 
olika representationsformer (Lo, 2014). Nedan följer ett exempel för att tydliggöra 
kopplingen mellan representationsformerna och variationsteorin.  
 
Genom att ta hjälp av en bild kan lärandeobjektet synliggöras, vilket kopplas till 
representationsformen bild (Lo, 2014). Likaså kan en tillhörande berättelse ses som 
hjälpmedel i undervisningen, vilket kopplas till representationsformen språk. 
Undervisningen bör inledas med representationsformen verklighet eftersom det är något 
eleverna kan relatera till. Verklighet kan kopplas till variationsteorins begrepp 
kontrastering genom att peka på vad lärandeobjektet inte är, det vill säga tydliggöra 
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kontrasten. För att synliggöra kontrasten kring lärandeobjektet kan exempelvis laborativt 
material tas till hjälp (Lo, 2014).  
 
Till begreppet separation hör begreppen kritiska aspekter och kritiska drag (Lo, 2014). 
Kritiska aspekter är anknutet till lärandeobjektets helhet och kritiska drag innebär små 
detaljer kring lärandeobjektets kritiska aspekter. Med hjälp av kontrastering och 
generalisering kan kritiska aspekter och kritiska drag synliggöras genom att använda 
representationsformerna. Om lärandeobjektet är subtraktion kan kontrasten visas genom 
upplevelser av vad det inte är, det vill säga att uppleva andra aritmetikområden. Vidare 
kan generalisering visas genom förekomsten av upprepande subtraktion uppgifter, vilket 
visar ett bredare omfång. Målet är att eleverna ska utveckla förståelse för relationen 
mellan de olika delarna och helheten, närmare bestämt hur de hör samman. Det är när 
elever genomgått alla delarna, kontrastering, separation och generalisering, som de nått 
fusion (Lo, 2014), vilket innebär att elever, med hjälp av representationsformer kan uppnå 
fusion.  
 

4.2 Kritiska aspekter och kritiska drag 
När elever ska lära sig ett nytt lärandeobjekt finns det kritiska aspekter och kritiska drag, 
vilket är det som elever måste har förståelse för i avsikt att kunna lära det nya 
lärandeobjektet (Lo, 2014). Kritiska aspekter ses som dimensionen av variation medans 
kritiska drag anses vara ett värde i dimensionen av variation. Kritiska aspekter och 
kritiska drag hör ihop och urskiljs samtidigt. När en lärare planerar sin undervisning är 
det betydelsefullt att läraren är medveten om vilka kritiska aspekter och kritiska drag som 
kan påträffas. Genom att till exempel granska och jämföra läroböcker, observera kollegor, 
bli observerad av kollegor, intervjua elever eller låta elever visa sina kunskaper i from av 
diagnoser, kan läraren få ökad medvetenhet kring möjliga kritiska aspekter och kritiska 
drag (Lo, 2014).  
 
Om lärandeobjektet är att kunna beskriva ett föremål kan kritiska aspekter komma att bli 
storlek och färg och kritiska drag kan, i sin tur, komma att bli liten, stor eller namn på 
färger (Lo, 2014). För att göra skillnaden tydligare mellan begreppen kritiska aspekter 
och kritiska drag presenteras här ett exempel där lärandeobjektet är en röd cirkel. I detta 
fall blir färg och geometrisk form kritiska aspekter, eftersom de är olika dimensioner av 
variation, medan röd och cirkel blir kritiska drag då de är olika värden i dimensionen av 
variation. Inom variationsteorin är det betydelsefullt att elever utvecklar förståelse för de 
kritiska aspekterna, det vill säga att de förstår att alla röda geometriska former inte alltid 
är cirklar (Lo, 2014).  
 
4.2.1 Kritiska aspekter för subtraktion 
Räknesättet addition introduceras vanligtvis för elever innan räknesättet subtraktion 
(Grevholm, 2014). Addition beskrivs innefatta att lägga till eller öka. Subtraktion kan 
beskrivas handla om att ta bort, fylla ut, skillnaden eller minska och bedöms vara 
motsatsen till addition. Det är av stor betydelse att elever utvecklar förståelse för att det 
finns ett samband mellan addition och subtraktion (McIntosh, 2008). För att elever lättare 
ska kunna se relationen mellan addition och subtraktion bör räknesätten redan från början 
introduceras i anslutning till varandra (Larsson, 2011). Subtraktion ses som omvänd 
addition samt att de metoder som används vid additionsräkning fungerar, med vissa små 
korrigeringar, att använda och anpassa vid subtraktionsräkning.  
 
En kritisk aspekt som kan uppstå och innebära svårigheter för vissa elever kan vara att 
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den kommunikativa lagen som gäller vid addition inte gäller vid subtraktion (Olteanu & 
Olteanu, 2011). Vissa elever innehar kunskap om den kommunikativa lagen inom 
addition, exempelvis att 20+5 = 5+20. Det är emellertid inte självfallet att elever besitter 
kunskap om att den kommunikativa lagen inte gäller vid subtraktion, exempelvis att 20–
5 inte är samma som 5–20. Får elever ingen möjlighet till att utveckla kunskap eller 
förståelse för när den kommunikativa lagen gäller, kan det leda till att de vid högre tal 
utför felaktiga beräkningar (Olteanu & Olteanu, 2011).  
 
Matematiska principer inbegriper allmänna regler eller regelbundenhet som existerar 
inom ett visst matematiskt område (LeFevre, Smith-Chant, Fast, Skwarchuk, Sargla & 
Arnup, 2006). För att elever ska kunna behärska ett matematiskt område, i detta fall 
subtraktion är det av stor betydelse för elever att inneha kunskaper om de matematiska 
principerna som berör aritmetiken (LeFevre m.fl., 2006). Matematiska principer är likaså 
betydelsefullt och något som elever behöver utveckla förståelse för, för att därefter kunna 
använda matematiska symboler. Elever behöver även variationer för att få chans att 
utveckla uppfattningen för matematiska principer (Marton & Tsui, 2004). Elever kan 
exempelvis, genom att diskutera och analysera felaktiga matematiska lösningar, utveckla 
förståelse för principen likhetstecknets betydelse. Får elever endast uppleva korrekta 
matematiska lösningar kan det på sikt leda till att de inte utvecklar förståelsen för 
likhetstecknets betydelse (Marton & Tsui, 2004). Inom subtraktionsräkning finns tre 
principer som elever behöver urskilja för att kunna utföra beräkningar (Marton, 2015). 
Den första principen innefattar att ha förståelse för talens ordningsföljd samt position, 
vilket innebär att de måste vara medvetna om att talen kommer i en bestämd ordning. 
Andra principen omfattar antalsbenämning, vilket eftersträvar att elever måste skapa en 
förståelse för att tal kan användas för att namnge antal. Den tredje och sista principen 
inbegriper uppdelning av tal och innefattar att elever måste ha förståelse för att kan tal 
ses som en helhet som kan delas upp på olika sätt (Marton, 2015).   
 
4.2.2 Kritiska aspekter i representationsformerna  
I representationsformen konkret modell ingår laborativt material och det finns flera 
positiva effekter av att arbeta med laborativt material men det finns likaså en del kritiska 
aspekter då det är viktigt att det används på ett korrekt sätt (Engvall, 2013). Författaren 
menar att det laborativa materialet är framtaget för att kunna visa, på ett korrekt och 
tydligt sätt, vad som händer vid skilda uträkningsmetoder och lösningsstrategier. En 
kritisk aspekt som kan framkomma med det laborativa materialet är att det kan missförstås 
för att vara ett lekmaterial istället för ett arbetsmaterial på grund av att de laborativa 
materialen oftast är tillverkade i inbjudande färger och former. Om elever oberäkneligt 
får använda laborativt material exempelvis till en avslappnande aktivitet i slutet av en 
lektion, finns det risk att elevers fortsatta utveckling i ämnet hindras eller helt enkelt 
upphör (Engvall, 2013). Författaren vidhåller att lärarens betydelse i detta skede kan vara 
avgörande för om det laborativa materialet leder eleven till kunskap och förståelse.  
 
Förståelsen för det matematiska symbolspråket och dess abstrakta tecken bedöms som en 
förutsättning för att klara av att lösa skriftliga matematikuppgifter (Ahlberg, 1995). Om 
abstrakta symboler introduceras för elever innan de hunnit utveckla begreppsförståelse, 
är det större risk att symbolerna missförstås. Konkreta och tydliga exempel kan underlätta 
förståelsen för det matematiska symbolspråket för elever om det införs successivt. En 
annan kritisk aspekt kan vara att matematikundervisningen inriktar sig mycket på enskilt 
arbete istället för på aktiviteter som öppnar upp för samtal och diskussion (Engvall, 2013). 
Författaren hävdar att kvaliteten på samtalen som äger rum i klassrummet mellan elever 
och lärare har en betydande roll för elevers lärande, på grund av att de får chans till utbyte 
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av tankar. Vid genomgångar och diskussion av matematiska problem är det inte ovanligt 
att läraren står för den största delen av kommunikationen, vilket Hbert (2003) framhåller 
inte ger utrymme för elever att diskutera och utbyta tankar kring matematiken.  
 

4.3 Lärandeobjekt 
Inom variationsteorin är begreppet lärandeobjekt i fokus. Begreppet innefattar det som 
elever ska lära, det vill säga det begrepp eller den förmågan som undervisningen 
behandlar. Tillämpning av tydliga mål i undervisningen gör att både lärare och elever 
tydligt ser var lärandet är på väg (Lo, 2014). Det är emellertid inte alltid det tänkta 
lärandeobjektet som faktiskt undervisas, vilket kan resultera i att undervisningen inte 
alltid blir som planerat. Att undervisningen inte alltid blir som planerat beror främst på 
att lärare och elever har skilda uppfattningar och erfarenheter (Lo, 2014). Det är 
följaktligen betydelsefullt att som lärare vara medveten om vilka aspekter som bygger 
upp lärandeobjektet (Marton & Booth, 2000).  
 
Ett vanligt förekommande synsätt inom variationsteorin visar på att alla människor tolkar 
omvärlden på skilda sätt. Ett kritiskt och avgörande drag inom variationsteorin blir 
således hur fenomenet i fråga ska tolkas. Att som lärare få kunskap om dessa kritiska drag 
är avgörande när det kommer till bra och god inlärningsmetod i relation till undervisning. 
Marton (2015) understryker att det som är kritiskt för en elev inte behöver vara kritiskt 
för resten av elevgruppen. Författaren menar att de kritiska dragen skiljer sig från individ 
till individ och är bunden till lärandeobjektet och det lärande subjektet, nämligen eleven 
(Marton, 2015). Kan inte lärare och elev urskilja samma drag av lärandeobjektet blir det 
svårt för läraren att förmedla det tänkta budskapet med undervisningen. Elever får likaså 
svårt med att ta emot budskapet, vilket lätt kan leda till både missförstånd och vissa 
misstolkningar (Lo, 2014) 
 

4.4 Variationsmönster 
Det krävs en variation för att göra kritiska aspekter synliga och tydliga för elever kring 
nya lärandeobjekt och då menas inte variation av undervisningsstrategier utan variation 
av kritiska aspekter hos lärandeobjektet (Lo, 2014). Med hjälp av variationsmönster kan 
läraren medvetet variera kritiska drag, vilket har visar positiva effekter vid elevers 
inlärning.  
 
Variationsmönster kategoriseras med hjälp av fyra olika dimensioner av variation; 
kontrastering, separation, generalisering samt fusion (Lo, 2014). Kontrastering utgår 
från elevers tidigare kunskaper. Variation av kritiska aspekter urskiljs genom kontraster 
till det specifika lärandeobjektet. Det handlar således om att jämföra lärandeobjektet med 
något som pekar på motsatsen. Om elever ska få kunskaper inom subtraktion behöver de 
utveckla förståelse för vad det inte är, till exempel genom att de får se att det inte är 
addition. Kontrastering kan även framställas som elevers upplevelser i relation till det 
specifika lärandeobjektet, det vill säga hur eleven upplever ett fenomen som jämförs med 
lärandeobjektet. Följaktligen handlar det om att bygga vidare på den kunskap eleverna 
redan besitter. Om elever ska ha möjlighet att lära sig vad en cirkel är behöver de också 
få kunskap om vad det inte är, då tydliggörs en kontrast till lärandeobjektet (Cheng & Ho, 
2008). Separation går istället ut på att variera en specifik aspekt hos lärandeobjektet 
medan de övriga aspekterna är konstanta, det vill säga att de är oförändrade och på så vis 
synliggör den aspekt som varierats. Elever ska själva kunna se, förstå och urskilja kritiska 
aspekter och kritiska drag. När elever möter ett nytt lärandeobjekt, till exempel blå 
triangel, kan de inte separera begreppen blå och triangel om de inte tidigare mött 
varierade sorters färger eller upplevt olika slags trianglar (Lo, 2014). Genom att visa att 
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de förekommer andra blåa geometriska former separerar läraren det kritiska draget blå. 
Med generalisering menas att det sker en generalisering av lärandeobjektet, exempelvis 
genom att peka på att alla trianglar är geometriska former men att inte alla geometriska 
former är trianglar (Cheng & Ho, 2008). Om lärandeobjektet är subtraktion kan läraren 
använda upprepande uppgifter, det vill säga matematiska uppgifter som är uppbyggda 
likadant men med olika termer.  
 

16–5 = 11                             14–6 = 8 
26–5 = 21                             24–6 = 18 
36–5 = 31                             34–6 = 28 

 
I talen ovan varierar endast första siffran i första termen och den subtraherar alltid samma 
tal, det vill säga att den subtraherande termen behålls konstant. Genom att använde denna 
typ av upprepande uppgifter får elever se mönster, att entalen i differensen är densamma 
oavsett tiotalet (Cheng och Ho, 2008). Det fjärde och sista dimensionen av variation är 
fusion och innebär att läraren synliggör flera kritiska aspekter samtidigt. Elever behöver 
ta sig igenom alla kritiska aspekter för att kunna skapa förståelse för relationen mellan de 
olika delarna och helheten. När de lyckats utveckla förståelse för delarna och helheten 
har de nått fusion enligt variationsteorin. Således uppnår elever fusion när de är medvetna 
om och ser många kritiska aspekter samt hur relationen till varandra ser ut (Lo, 2014). 
Fusion förenar begrepp till en djupare förståelse för eleverna, vilket exempelvis sker när 
de kopplas samman förståelsen av formen cirkel till att se den geometriska formen på en 
väggklocka.  
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5 Metod 
I kommande avsnitt beskrivs vetenskapsteoretiskt perspektiv och val av tillvägagångssätt 
som använts i studien. Nedan redogörs analysmetodbeskrivning, datainsamling för 
studien samt genomförande. I avsnittet redovisas även urval och tillförlitlighet, 
trovärdighet och överförbarhet. Avslutningsvis kommer även studiens etiska 
överväganden att diskuteras.   
 

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  
Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare använder sig av representationsformer 
i matematikundervisningen inom området subtraktion, både i helklass och på individnivå, 
vilket resulterade i valet av variationsteorin. Variationsteorin tar sin utgångspunkt i 
fenomenografin (Marton & Booth, 1997) som behandlar betydelsen av att variera 
undervisningen för att synliggöra kritiska aspekter hos lärandeobjektet. Detta i sin tur för 
att alla människor förstår och uppfattar saker på skilda sätt. Variationsteorin inriktar sig 
på vad som ska läras samt hur innehållet kan omformas för att elever ska ges tillfälle att 
uppnå målet med undervisningens innehåll (Marton & Booth, 1997). Enligt Holmqvist 
(2004) krävs det en varierad undervisning för att alla elever ska få samma förutsättningar 
att kunna utveckla kunskaper inom matematikämnet. Variationsteorin tar sin 
utgångspunkt i att undervisningen kräver variation av olika slag (Holmqvist, 2004). I 
studien redovisas undersökningar av hur lärare använder sig av olika 
representationsformer i matematikundervisningen inom området subtraktion, både i 
helklass och på individnivå. Emanuelsson (1995) framhåller att elever ges större 
möjlighet att utveckla djupare förståelse inom matematiken om matematiken 
representeras på skilda sätt och genom ett varierat arbetssätt.  
 

5.2 Datainsamling 
Studien är en kvalitativ studie av empiriskt insamlat material där forskningsfrågorna 
fokuserar på en djupare förståelse av ett begränsat fenomen (Denscombe, 2009). Valet av 
kvalitativ metod grundades främst på att det behövdes observationer för att kunna besvara 
studiens frågeställningar (Denscombe, 2009). Det förekommer flera skilda sätt att 
använda och genomföra kvalitativa studier, men det som kännetecknar dem är ambitionen 
att försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Tillvägagångsättet i studien och den huvudsakliga informationskällan var observation, 
vilket gav möjlighet till att undersöka lärares arbetssätt för att erhålla en djupare förståelse 
av hur läraren använder sig av varierade representationsformer i undervisningen. Det som 
har analyserats är hur lärare använder sig av olika representationsformer i 
matematikundervisningen inom området subtraktion. Lärarnas användning av 
representationsformer låg till grund för observationerna. Data från observationerna 
samlades in genom ljudinspelning för att kunna gå tillbaka och lyssna på 
ljudinspelningarna igen. Trost (2010) ser fördelar med användningen av ljudupptagare, 
då forskaren lättare kan fokusera på observationen och behöver inte enbart koncentrera 
sig på att skriva anteckningar. Författaren nämner att det inte enbart förekommer fördelar 
med användningen av ljudinspelning (Trost, 2010). En nackdel kan vara att elever kan 
uppleva det som obehagligt att bli inspelade. På liknande sätt hävdar Denscombe (2009) 
att ljudinspelning enbart förlitar sig på det som sägs och studien kan gå miste om den icke 
verbala kommunikationen. I avsikt att inte gå miste om den icke verbala 
kommunikationen och för att lättare kunna analysera lärarnas användning av 
representationsformer utformades även ett observationsschema (se bilaga 2). 
Observationsschemat är uppbyggt av fyra kolumner; tid, aktör, händelser och 
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kommentarer. I kolumnen tid antecknades klockslag för specifika händelser. I Kolumnen 
aktör antecknades vem som utför en viss handling. Aktören kan vara antingen läraren 
eller en elev. I kolumnen händelser antecknades och beskrevs specifika händelser som 
kunde vara intresse för studien. I kolumnen kommentarer antecknades spontana och korta 
kommentarer som tydliggjorde det som skedde. I observationsguiden antecknades 
betydelsefulla händelser under lektionerna som ansågs vara relevanta för studien.   
 

5.3 Urval 
Studiens syfte och frågeställningar utgick från lärares agerande i matematikundervisning, 
vilket gjorde att det i första hand var läraren som observerades. Däremot, för att kunna 
undersöka hur läraren arbetar enskilt med elever, behövde även vissa elever observeras. 
Deltagande lärare valdes utifrån ett strategiskt urval med hänsyn till att urvalet utformades 
specifikt utifrån de frågeställningar som ställts (Alveus, 2013). Studien bygger på två 
olika lärares arbete med representationsformer i årskurs 1, där lärarna arbetar på två skilda 
skolor inom samma kommun. Ett krav för urval var att samtliga medverkande lärare hade 
utbildning och behörighet i att undervisa i matematik, samt att de kom ifrån två olika 
skolor för att få en bredare utgångspunkt och en så stor variation som möjligt. 
 
5.3.1 Skola A 
Skolan är belägen i södra Sverige och består av elever från förskoleklass till årskurs 6. 
Klassen består av elever från årskurs 1 till årskurs 3 med totalt 19 elever. Under 
observationerna närvarade endast årskurs 1 med åtta elever, fem flickor och tre pojkar 
samt en lärare.  
 
5.3.2 Skola B 
Skolan är belägen i södra Sverige och består av elever från förskoleklass till årskurs 6. 
Klassen består av elever från årskurs 1 till årskurs 2 med totalt 18 elever. Under 
observationerna närvarade båda årskurserna, varav åtta flickor och tio pojkar samt en 
lärare och en resurs.  
 

5.4 Genomförande 
Inledningsvis mailades rektorerna på de valda skolorna för att fråga om medgivande av 
både rektor och lärare att besöka berörda lärare i årskurs 1. När tillstånd erhölls skickades 
ett missivbrev (se bilaga 1) ut till rektorerna och lärarna som senare vidarebefordras till 
de berörda vårdnadshavarna. I missivbrevet förklaras syftet med studien och tydliggör 
deras rättigheter i förhållande till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. 
Efter godkännande från rektor, lärare och vårdnadshavare bestämdes två tillfällen då 
genomförde av observationerna skulle ske. Under observationerna användes en 
observationsguide (se bilaga 2) för att enklare strukturera upp insamlat data och för att i 
efterhand kunna minnas vissa händelser. Lektionerna som observerades var 45 minuter.  
 
Under observationerna, både på skola A och skola B, observerades lektionerna från bakre 
delen av klassrummet för att få en överblick över helklassundervisningen. Fokus under 
helklassundervisningen låg på läraren och i det sammanhanget observerades hur läraren 
engagerade samt kommunicerade med eleverna. Likaså observerades vilka, hur och på 
vilket sätt olika representationsformer användes av läraren. För att kunna observera 
lärarens arbete med representationsformerna på individnivå cirkulerade observatörerna 
runt i klassrummet och observerade läraren under en-till-en-undervisning.  
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5.5 Analysmetodbeskrivning  
Studien innehåller en analys av subtraktion i undervisningen utifrån olika 
representationsformer. Analysen har bland annat fokuserat på om det förekom skillnad i 
hur läraren använde sig av olika representationsformer i undervisningen från helklass och 
på individnivå. Variationsteorin speglar studiens två frågeställningar och mynnar ut i de 
fyra frågorna i observationsguiden (se bilaga 2). I analysen analyserades insamlad data 
utifrån de fem utvalda representationsformerna; konkret modell, bild, språk, symbol och 
verklighet. För att underlätta datainsamlingen och analysen gjordes en observationsguide 
samt ljudinspelning av lektionerna. Insamlat data analyserades utifrån variationsteorins 
begrepp; lärandeobjekt och variationsmönster med kontrastering, separation, 
generalisering och fusion.  
 
Första analyssteget 
Första steget av analysen fokuserade hur läraren fångar eleverna uppmärksamhet och 
aktiverar dem under lektionen. 
 
Andra analyssteget 
Andra steget av analysen fokuserade representationsformerna; konkret modell, bild, 
språk, symboler och verklighet (Bergsten m.fl., 2001) samt vilka av dessa läraren 
använder för att förklara matematiken, både i helklass och på individnivå. 
 
Tredje analyssteget 
Tredje steget av analysen fokuserade undervisningens variationsmönster med kritiska 
aspekter utifrån fyra olika dimensioner av variation; kontrastering, separation, 
generalisering och fusion (Lo, 2014).  
 
Efter insamling, avlyssning av ljudinspelningarna och genomläsning av materialet valdes 
de mest relevanta och intressanta delarna ut, vilket blev de delar som ansågs vara till hjälp 
för att besvara studiens frågeställningar. De intressanta delarna var framförallt de som 
framkom i stor mängd under observationerna men även sådant som stack ut genom att de 
förkom i liten utsträckning. Det insamlade materialet strukturerades därefter upp utifrån 
studiens frågeställningar med hjälp av variationsteorins begrepp; variationsmönster med 
kontrastering, separation, generalisering och fusion, för att lyfta fram vilka 
representationsformer som förekom i matematikundervisningen. Resultatet delades sedan 
upp i olika kategorier för att få en klarare överblick om vad som uppkom under 
observationerna. Detta kopplades slutligen till de olika representationsformerna; konkret 
modell, bild, språk, symbol och verklighet, variationsteorins begrepp samt tidigare 
forskning som haft relevans för området.  
 

5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 
Analysen av den insamlade datan genomfördes flera gånger för att öka resultatets 
tillförlitlighet. Genom en konsekvent användning av observationsguiden under alla 
observationer gavs samma grund, vilket ökade mätnoggrannheten och tillförlitligheten i 
undersökningarna. Trovärdigheten i en studie innebär att andra forskare ska kunna 
komma fram till samma resultat (Allwood & Eriksson, 2017). Eftersom endast två skolor 
har undersökt och observationerna berörde en väldigt liten del av 
matematikundervisningen går resultatet för studien inte att generalisera nationellt. När en 
studie är relevant och går att användas i andra sammanhang och kontexter kallas det för 
överförbarhet, vilket innebär att kunskapen är överförbar till andra kontexter 
(Denscombe, 2009). Denna studie anses ha viss överförbarhet eftersom subtraktion är ett 
område som elever kan ha svårt för, därför kan förhoppningsvis denna studie hjälpa andra.  
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En kritisk aspekt som bör has i åtanke i relation till observationerna är lärarnas 
medvetenhet om att vara observerad vilket kan bidra till att läraren inte undervisar som 
läraren brukar göra. På så vis kan det påverka tillförlitligheten i studien.  
 

5.7 Etiska överväganden 
Vid all forskning förekommer det vissa etiska principer som ska följas; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2017). Principerna innebär att visa respekt för de inblandade aktörerna 
i forskningsprojektet, vilket i detta fall innefattar, rektorer, lärare, vårdnadshavare och 
elever. Informationskravet innebär att forskare måste informera alla beröra personer i 
studien, vilket gjordes genom mailkontakt med rektor och lärare samt med hjälp av 
missivbrev till vårdnadshavare och elever. Samtyckeskravet innebär att de tillfrågade 
aktörerna måste lämna sitt samtycke att materialet får användas, vilket också gjordes med 
hjälp av missivbrev (se bilaga 1). Konfidentialitetskravet innebär att de berördas 
personuppgifter inte får publiceras eller vidarebefordras och enligt nyttjandekravet får 
heller inte uppgifter vi samlat in föras vidare (Vetenskapsrådet, 2017). Elevernas 
anonymitet säkerställdes genom att förtydliga att insamlat data endast skulle användas i 
studien samt att ljudinspelningar skulle raderas efter att studien var avslutad.  
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6 Resultat och analys 
I kommande avsnitt redovisas sammanställningarna av insamlad data under 
observationerna. Det skedde två observationer på två olika skolor, vilket resulterade i fyra 
observationer. De olika skolorna benämns nedan för Skola A och Skola B.  
 

6.1 Skola A 
6.1.1 Observation 1 
Läraren inledde lektionen med att samla alla elever i en ring på en matta. Läraren frågade 
eleverna relativt tidigt vad subtraktion är samt vad det innebär och fick flera svar. Här 
syntes lärarens användning av representationsformen språk, eftersom de i grupp 
samtalade kring begreppet subtraktion för att tydliggöra begreppet. 
 

Lärare:  Vad betyder subtraktion? 
Elev 1:  Minus 
Lärare:  Vad betyder minus? Vad göra man när man jobbar med 

subtraktion?  
*tystnad*  
Lärare:  Lägger man till eller tar man bort? Man tar bort va? I 

vilka sammanhang kan man ta bort saker? 
Elev 2:  Om man har 6 – 3. 
Lärare:  Om man tar bort 3 från 6, eller hur? Om man går och 

handlar, vad händer med era pengar då? 
Elev 3:  Lite har försvunnit. 
Lärare:  Det är ju i sådana sammanhang ni använder mycket 

subtraktion.  
Elev 4:  Eller så har man tappat sina pengar. 
Lärare:  Ja, eller så kan man ha tappat sina pengar. 
 

Läraren förde här ett samtal med eleverna och kopplar samtalet till representationsformen 
verklighet eftersom läraren talade om att gå och handla.  
 
Läraren gick vidare med att förklara lektionens uppgift. Uppgiften kallades för Café 
gobiten och gick ut på att eleverna skulle gå och handla. Eleverna fick visualisera att de 
hade 20 kronor var och skulle köpa två saker för pengarna. De fick varsin meny där de 
hade åtta olika saker att välja på som kostade mellan 2–12 kronor. De skulle skriva, i text 
och med siffror, och måla en bild kopplat till uppgiften. Uträkningen skedde i två steg. 
Först skulle de addera de valda varorna för att sedan dra bort summan från hela det 
tillgängliga beloppet.  
 
Kritiska aspekter är de läraren måste synliggöra för eleverna för att de ska få förståelse 
för lärandeobjektet och genom att låta eleverna addera till en term innan subtraktionen 
sker, istället för att behöva subtrahera två termer kan de kritiska aspekterna minska. 
Läraren visade likaså ett eget exempel för att förtydliga för eleverna. Genom 
utformningen av uppgiften visade läraren användning av representationsformerna bild, 
språk, symbol och verklighet. Bild syntes när eleverna skulle rita en relevant bild kopplad 
till uppgiften. Språk syntes genom att eleverna skulle skriva, både med text och siffror. 
Symbol syntes när eleverna skulle skriva uträkningen med siffror. Verklighet syntes 
eftersom uppgiften var kopplad till att handla, vilket är något eleverna kan relatera till.  
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Läraren poängterade att om eleverna blev färdiga med den första uppgiften skulle de göra 
samma sak fast med 30 kronor och istället köpa tre varor. Detta kan kopplas till 
variationsmönstren kontrastering, eftersom uppgiften byggde på elevernas tidigare 
kunskaper samt separation, eftersom endast vissa aspekter kring uppgiften varierade. För 
de elever som även hann klart med denna uppgift bestämde läraren att de fick göra den 
en gång till men välja både belopp och antal varor själv. Uppgiften åskådliggjorde 
variationsmönstret generalisering, eftersom det var en upprepande uppgift. Likaså 
uppmanade uppgiften till fusion eftersom det krävdes att eleven hade förståelse för flera 
olika delar för att lösa uppgiften. Utifrån analysen av observationen hade eleverna inte 
nått fusion än utan de behöver fortsatt övning inom området subtraktion för att öka 
förståelsen.   
 
Under lektionen arbetade eleverna självständigt med uppgiften vid sina bänkar och 
läraren gick runt och hjälpte de som behövde. Vissa elever behövde extra stöd och det 
märktes att läraren visste vilka det var genom att ge dem en enskild genomgång efter den 
gemensamma genomgången. När läraren hjälpte eleverna på individnivå i klassrummet 
ställde hen frågor för att eleverna själva skulle tänka till istället för att ge dem svaren. 
 

Lärare:  Hur gör du för att ta reda på hur mycket varorna kostar 
tillsammans? 

Elev:   Jag sätter ihop dom. 
Lärare:  Hur skriver du det på mattespråk? 

 
Ovan visar läraren att hen vill framhäva och uppmana eleven att använda 
representationsformen symbol.  
 
Under observationen utmärkte sig en elev som ansågs ha svårigheter eftersom hen fick 
mer hjälp än andra och fick skriva av läraren istället för att skriva med egna ord. När 
eleven skulle addera sina varor tog läraren fram en tallinje som hjälpmedel, vilket verkade 
vara ett vanligt förkommande hjälpmedel för eleven. Användningen av tallinje kan 
kopplas till representationsformen konkret modell, vilket innefattar att elever själva får 
laborera med fysiska föremål. De började på 12 och hoppade sedan fem steg uppåt där de 
hamnade på 17. Sedan började de på 20 och räknade tillsammans 17 steg neråt. I början 
räknade de tillsammans men sedan räknade eleven själv. Användningen av tallinjen visar 
på variationsmönstret separation eftersom de först använde tallinjen för addition för att 
sedan använda den på samma sätt med subtraktion. Likaså kan det kopplas till 
kontrastering eftersom addition och subtraktion tränas i kombination med varandra.  
 
6.1.2 Observation 2 
Lärandeobjektet för lektionen var räknehändelser inom området subtraktion. Under 
lektionen valde läraren att två av eleverna skulle undervisas i annan grupp eftersom 
uppgiften var för svår och ansträngande för dessa elever att utföra. Läraren förklarade att 
dessa två elever har extra anpassningar och därför mådde bättre av att avstå från lektionen. 
Lektionen inleddes med att läraren samlade alla elever på mattan. Genomgången byggde 
på frågor kring hur en räknehändelse är uppbyggd. Läraren använde sig av rubrikerna; 
inledning, händelse och fråga och förtydligade för eleverna vad de olika delarna skulle 
innehålla, i koppling till ett exempel. Genom utformningen av exemplet visade läraren 
tydlig användning av representationsformen språk, vilket framkom genom att läraren 
utformat räknehändelsen i skriftspråk. Även representationsformerna symbol och 
verklighet användes i exemplet eftersom räknehändelsen var verklighetsanknuten och 
innehöll en matematisk beräkning.  
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Vidare förklarade läraren den individuella uppgiften för eleverna. Uppgiften var utformad 
i fyra delar; inledning, händelse, fråga samt lösning. Under varje rubrik fanns ett exempel 
som eleverna kunde använda som stöd för att lösa uppgiften. Syftet med uppgiften var att 
eleverna skulle formulera en egen räknehändelse samt rita bilder som tydligt kunde 
kopplas till räknehändelsens olika delar. Under genomgången kunde separation urskiljas 
eftersom eleverna enligt läraren tidigare arbetat med en liknande uppgift men inom 
området addition. Variationsmönstret separation innebär att en aspekt kring 
lärandeobjektet varierar för att eleverna ska ges möjlighet att kunna utveckla en djupare 
förståelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Elevexempel 1. 
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Figur 2: Elevexempel 2. 
 
Genom lärarens utformning av uppgiften visades användning av representationsformerna 
bild, språk, symbol samt verklighet. Representationsformen bild exemplifieras i figur 2 
och 3 genom elevens bilder av bullar, vilket även kan kopplas till representationsformen 
verklighet eftersom det är något eleven kan relatera till. Eftersom eleverna skulle skriva 
räknehändelsen, både med skriftspråk och med siffersymboler, kunde 
representationsformerna språk och symbol synliggöras genom uppgiftens utformning.  
 
Vid elevernas individuella arbete cirkulerade läraren runt i klassrummet för att hjälpa och 
ställa följdfrågor om hur de tänkt, i syfte att försöka utveckla deras tänkande samt lärande.  
 

Lärare:  Hur hänger bilden ihop med uppgiften? 
Elev:   Aaah, vi glömde stryka. 

 
Under observationen syntes tydligt att läraren använde representationsformen språk vid 
arbete med elever på individnivå, vilket framgick när läraren på ett grundläggande sätt 
ställde frågor så att eleverna själva fick chansen att tänka till istället för att ge dem svaren 
direkt.  
 

6.2 Skola B 
6.2.1 Observation 1 
Läraren inledde lektionen med en genomgång av vad lektionen skulle innehålla. 
Genomgången skedde i helklass och läraren frågade vad subtraktion är. Här visade läraren 
användning av representationsformen språk, när hen uppmanade eleverna att själva tala 
om olika sätt att förklara och använda begreppet subtraktion. 
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Lärare:  Vilket räknesätt använder vi när vi ska räkna ut 
skillnad? Exempel, hur mycket mer pengar har Olle än 
Vide? Om Olle har 10 kronor och Vida har 7 kronor. 
Hur mycket mer har Olle? Vad är skillnaden? Vilket 
räknesätt ska vi använda? 

Elev:   Subtraktion. 
Lärare:  Kan du förklara hur du tänker?  
Elev:   10 – 7 = 3 
Lärare:  Om vi vill ta reda på hur många fler kronor Olle har än 

Vide så måste vi göra så som du sa. 10 – 7 = 3, 
skillnaden mellan 10 och 7 är 3. Alltså har Olle 3 kronor 
mer än Vide.  

 
I exemplet visar läraren representationsformen verklighet eftersom Olle och Vide 
är elever i klassen samt att läraren använder pengar i sitt exempel vilket eleverna 
kan relatera till. 
 
Därefter förklarade läraren lektionens uppgift. För att förtydliga för eleverna ritade 
läraren uppgiften på tavlan samtidigt som hen förklarade vad de skulle göra. 
Eleverna skulle, i grupper om tre, dela in ett papper i fyra lika stora rutor. I mitten 
av pappret lämnades utrymme för ett subtraktionstal som eleverna själva skulle 
bestämma. I första rutan skulle eleverna skriva en räknehändelse i koppling till 
subtraktionstalet de hade valt. I andra rutan skulle de rita en relevant bild till 
räknehändelsen. I tredje rutan skulle eleverna skriva sambandet mellan 
subtraktionsuträkning och additionsräkning, för att kontrollera så att uträkningen 
stämde. I fjärde och sista rutan skulle de skriva beräkningen med siffersymboler.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Elevlösning. 
 
Genom utformningen av uppgiften visade läraren användning av representationsformerna 
bild, språk, symboler och verklighet. Representationsformen bild framgick i andra rutan 
eftersom eleverna skulle rita en relevant bild till sin räknehändelse. 
Representationsformen språk blev tydligt i första rutan eftersom eleverna, med hjälp av 
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skriftspråket, skulle komma på en egen räknehändelse till det valda subtraktionstalet. 
Representationsformen symbol syntes i både tredje och fjärde rutan genom att eleverna 
skulle använda siffror för att dels visa på sambandet mellan subtraktion och addition samt 
för att beräkna subtraktionstalet. Representationsformen verklighet syntes i både första 
och andra rutan eftersom dessa uppgifter hade en verklighetsanknytning och eleverna 
själva fick välja något de kunde relatera till. Vidare visade tredje rutan variationsmönstret 
kontrastering, eftersom läraren hjälpte eleverna att själva upptäcka att det kan bli addition 
med talet de subtrahera. Uppgiften i sin helhet visade på variationsmönstret separation 
genom att uppgiften utgår från samma subtraktionstal men skulle lösas på olika vis, det 
vill säga att en aspekt varierade. Vidare uppmanade uppgiften till variationsmönstret 
fusion eftersom läraren synliggjorde flera kritiska aspekter samtidigt genom att variera en 
och samma uppgift på flera olika vis. Eleverna måste förstå subtraktion på ett djupare 
plan och kunna använda subtraktion i olika sammanhang och kontexter för att kunna lösa 
uppgiften. Något som uppmärksammades under observationen var att eleverna inte 
använde något laborativt material, det vill säga att den konkreta modellen inte 
synliggjordes i klassrummet. Däremot fanns laborativt material tillgängligt ifall eleverna 
var i behov av det. 
 
Eftersom undervisningen skedde i mindre grupper agerade inte läraren på individnivå 
utan på gruppnivå. Läraren ställde frågor för att eleverna själva skulle tänka till istället 
för att ge dem svaren. Likaså använde läraren ämnesspecifika ord genom hela 
undervisningen, så som subtraktion, skillnad, rektangel och symboler. Vid ett tillfälle 
synliggjorde läraren kritiska aspekter för eleverna och genomgick separation genom att 
förklara en specifik strategi de arbetat med tidigare, stegvis beräkning. Stegvisa 
beräkningar innebär att räkna bakåt för att komma till termen man subtraherar (Larsson, 
2012). Exemplet 17 – 9, från observationen kan beräknas på följande sätt: 17 – 7 à 10; -
2 à 8  
 
6.2.2 Observation 2 
Lärandeobjektet för lektionen var räknestrategier inom området subtraktion. Lektionen 
inleddes med att repetera vad de arbetat med under föregående lektion. Läraren visade 
tydlig användning av representationsformen språk och uppmanade även eleverna att 
använda ämnesspecifika ord. Exempelvis frågade läraren vad de även brukade kalla 
subtraktion för och eleverna svarade minus. Läraren instämde men poängterade att de bör 
använda ämnesspecifika ord. Vidare skedde en genomgång på tavlan av två strategier 
som skulle genomsyra lektionen. Både strategierna ingår i kategorin stegvisa beräkningar 
och belyser hur eleverna på ett enkelt sätt kan tänka när de beräknar subtraktion. En 
strategi var att räkna ner till helt tiotal. När läraren gick igenom strategi aktiverad hen 
eleverna och uppmanade dem att använda representationsformen språk genom att ställa 
frågor. 
 

Läraren skrev talet 17 – 9 på tavlan 
Lärare:  Vad börjar vi med för att beräkna talet? 
Elev:   Ner till hel tia. 
Lärare:  Kan du berätta hur du tänker? Vad tänker du först? 
Elev:  17 – 7 = 10. Och sen har jag två kvar på nian och då 

kan jag ta bort dem också. 
Lärare:  Och i sista steget, hur räknar jag då? 
Elev:   10 – 2 = 8. 
Lärare:  Precis, vi går ner till helt tiotal sen räknar vi entalen.  
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Samtidigt skrev läraren uträkningen på tavlan så att alla elever kunde följa varje steg i 
uträkningen.  
 

17 – 9 
17 – 7 = 10 
10 – 2 = 8 

 
Läraren visade ytterligare ett exempel och använde samma strategi vilket visade på 
lärarens användning av variationsmönstret generalisering genom upprepande uppgifter 
för att befästa kunskap. Variationsmönstret kontrastering, som handlar om att visa på 
kontrast, syntes när läraren uppmanade eleverna att kontrollera att subtraktionsräkningen 
stämde genom att använda additionsräkning. Till uträkningen 10 – 2 = 8 svarade eleverna 
att det stämde eftersom 2 + 8 = 10. Vid genomgången av nästa strategi använde läraren 
en tallinje som ritades upp på tavlan, vilket visade på lärarens tillämpning av 
representationsformen bild. Tallinjen stäckte sig från 0 – 12 och subtraktionstalet som 
användes var 12 – 9. 
  
 
 

  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11    12   
 
Läraren förklarade att för att ta reda på skillnaden mellan 12 och 9 börjar man på lägsta 
termen, i detta fall 9, och räknar upp till den högsta termen, i detta fall 12. Även under 
genomgången av andra strategin visade läraren två olika exempel, vilket även här kan 
kopplas till variationsmönstret generalisering.  
 
Efter den gemensamma genomgången arbetade eleverna individuellt med olika 
arbetsblad där de själva skulle tillämpa mest lämplig strategi. Läraren poängterade för 
eleverna att de skulle använda den snabbaste och lämpligaste strategin till de olika 
uppgifterna. På så vis synliggjorde läraren flera kritiska aspekter samtidigt, vilket kan 
kopplas till variationsmönstret fusion. På ett av arbetsbladen förkom exempel på olika 
strategier som kunde fungera som genomgång inför det enskilda arbetet. Strategierna som 
användes var stegvisa beräkningar och härledda talfakta. Härledda talfakta bygger på 
relationer till tidigare tal. Vid användning av strategin behandlas båda termerna som 
helheter och jämförs med andra tal. Exemplen på arbetsbladet kunde ge eleverna 
möjlighet att utveckla förståelse för de kritiska aspekterna inom subtraktionsräkning 
eftersom eleverna kunde gå tillbaka till exemplen om de stöter på svårigheter i följande 
uppgifter.  
 
Vid lärarens undervisning på individnivå visade hen tydlig representationsformen språk 
genom att hen diskuterade med eleverna och ställde frågor istället för att ge dem svaren. 
Läraren visade även användning av variationsmönstret kontrastering eftersom hen 
använde och byggde vidare på elevernas tidigare kunskaper när hen hjälpte dem att lösa 
uppgiften samt att läraren visade på relationen mellan subtraktion och addition. 
 
Elev:  Jag vet inte hur jag ska räkna. Jag kan inte. 
Lärare:  9 + 8, då tänker jag att du kan använda dig av strategin dubblor. Vad är 8 

+ 8? 
Elev:  16. 
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Lärare:  Då måste 9 + 8 vara 16 + 1. Eller så kan du tänka att 9 + 9 är 18 och då 
borde det vara 18 – 1. 

 
I exemplet ovan framgår hur läraren försökte hjälpa eleven att förstå genom att bygga 
vidare på elevens tidigare kunskaper inom addition. Vidare fanns laborativt material 
tillgängligt för de elever som behövde använda det för att göra matematiken förståelig. 
Exempelvis använde vissa elever en tallinje för att räka ut uppgifter med strategin där 
tallinjen användes, vilket visade på användning av representationsformen konkret modell. 
 

6.3 Likheter och skillnader mellan lärares användning av 
representationsformer 

Utifrån observationerna framkom ett flertal likheter mellan skola A och skola B, men 
även vissa skillnader. Några av dessa likheter eller skillnad?  är att fyra 
representationsformer, bild, språk, symbol och verklighet, syntes tydligt i lärarnas 
undervisning i båda skolorna i koppling till subtraktion. Genom analyserna framgick även 
att båda lärarna använde sig av representationsformen verklighet inom 
subtraktionsundervisningen. Lärarna använde verklighetsanknutna uppgifter men knöt 
också an till vardagliga situationer i sina genomgångar som eleverna kunde relatera till. 
Däremot skiljer sig lärarnas exempel av representationsformen verklighet från varandra. 
Läraren på skola A kopplade till att gå och handla medan läraren på skola B kopplade en 
av sina genomgångar till två elever i klassen. En aspekt som framgick var att båda lärarna 
främst använde representationsformen språk, i form av det verbala språket, inom 
subtraktionsundervisning, både i helklass och på individnivå, vilket utgav den största 
likheten utifrån analyserna. 
 
En aspekt som genom analyserna uppmärksammades var att representationsformen 
konkret modell användes sparsamt av båda lärarna. Det var endast de elever som ansågs 
vara i behov av laborativt material som uppmanades att använda det. Varken uppgiftens 
utformning eller lärarna uppmanade eleverna att använda laborativt material. Ytterligare 
en aspekt som skilde sig var inom dimensionen kontrastering. Kontrastering kan urskiljas 
på två olika sätt, varav läraren i skola A endast använde ett sätt av kontrastering i helklass, 
vilket kunde utläsas eftersom uppgifterna byggde på elevernas tidigare kunskaper i 
koppling till lärandeobjektet. Dock användes båda sätten av kontrastering på individnivå. 
På samma vis framträdde kontrastering i skola B men läraren använde båda sätten av 
kontrastering, både i helklass och på individnivå, eftersom läraren uppmanade eleverna 
att se sambandet mellan subtraktions- och additionsräkning. Genom användning av 
addition i koppling till subtraktion utgör additionen en kontrast till subtraktionsområdet. 
 
Enligt variationsteorin ska eleverna utveckla en förståelse för delarna och helheten inom 
subtraktionsområdet vilket sker först när de uppnår fusion. Båda lärarna gav eleverna 
möjligheter att nå fusion eftersom de synliggjorde flera kritiska aspekter samtidigt.  
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7 Diskussion 
I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat och metod. Avslutningsvis kommer 
förslag på framtida forskning att presenteras.  
 

7.1 Resultatdiskussion 
Utifrån analys och resultat kan lärares användning av representationsformer inom 
området subtraktion diskuteras. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur 
lärare använder representationsformer inom området subtraktion och hur det kan påverka 
elever möjlighet till ökad förståelse inom matematik. Genom analyser av observationer, 
i relation till variationsmönstrens dimensioner; kontrastering, separation, generalisering 
och fusion samt de fem representationsformernas variation, kunde flera slutsatser dras. 
Representationsformerna bild, språk, symbol och verklighet förekom i stor utsträckning i 
båda lärarnas undervisning medan representationsformen konkret modell förekom mer 
sällan. Varken uppgiftens utformning eller lärarna uppmanade eleverna att använda 
laborativt material i subtraktionsundervisningen. 
 
7.1.1 Representationsformernas variation  
Resultatet av analysen visar att läraren på skola A hade en tydlig introduktion av området 
subtraktion eftersom läraren hade en gemensam genomgång innan det självständiga 
arbetet. I de gemensamma genomgångarna ges eleverna möjlighet att samtala och 
diskutera kring subtraktionsämnet, vilket främjar deras förståelse för matematikämnet 
(Ahlberg & Wallby, 2000). Likaså skapar den verbala kunskapen bättre förutsättning för 
eleverna att utveckla en större förståelse för matematik (Vygotskij, 1986). Eleverna får 
via genomgången en bra grund inför kommande enskilt arbete.  
 
Läraren i skola A använde representationsformerna bild, språk, symbol och verklighet. 
Representationsformen konkret modell förkom i mindre utsträckning eftersom varken 
läraren eller uppgifternas utformning uppmuntrade eleverna till användning av laborativt 
material. Däremot uppmanade läraren användning av laborativt material till de elever som 
ansågs ha någon form av svårighet inom matematikämnet. Det finns särskilt framtagna 
material för olika undervisningstillfällen, det laborativa materialet kan ses som ett 
hjälpmedel för att göra matematikspråket förståeligt för elever (Engvall, 2013). I lärarens 
undervisning förkom en bred variation av representationsformer och i flera fall i samspel 
med varandra. En vanlig kombination i undervisningen av representationsformerna var 
bild, språk, symbol och verklighet, både under den gemensamma genomgången samt 
lärarens utformning av uppgifterna. Kombinationerna av representationsformer i 
undervisning hjälper elever att uppmärksamma en helhetsbild av subtraktionsområdet. 
För att använda bild i undervisningen måste den fylla en funktion och anknytas till 
uppgiften i fråga för att minimera risken att bilden gör mer skada än nytta (Kribbs & 
Rogowsky, 2016). Läraren på skola A använde relevanta bilder till uppgifterna, vilket 
gjorde att bilden fyllde en funktion. Läraren använde ämnesspecifika ord, dock i 
begränsad utsträckning. En kritisk aspekt inom representationsformen språk som bör 
förtydligas är begrepp i relation till subtraktionsområdet, så som term och differens vilka 
inte förkom i undervisningen. Elever ska enligt Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) utveckla grundläggande 
kunskaper om matematiska begrepp samt kunna använda dem i olika situationer. Det är 
därför betydelsefullt för lärare att komplettera begrepp till undervisningen eftersom det 
är av betydelse för att elever ska kunna utveckla en komplett begreppsförståelse inom 
subtraktionsområdet. Det krävs variation av representationsformer för att göra 
matematiska begrepp förståeliga för elever på flera sätt (Duval, 2006). 
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Representationsformen verklighet förkom i bred utsträckning, både under den 
gemensamma genomgången samt i lärarens utformning av uppgifter, eftersom det kunde 
ses som verklighetsanknutet och något eleverna kunde relatera till. För att elever ska ges 
möjlighet att relatera till matematiskt begrepp behöver de se ett samband mellan 
matematik och deras vardagssituationer (Behr m.fl.,1992).  
 
Resultatet av analysen visar att läraren på skola B hade en tydlig introduktion av området 
subtraktion eftersom det sker en gemensam genomgång innan det självständiga arbetet. 
Läraren presenterar subtraktion på flera skilda sätt under genomgången. Det skapar bättre 
förutsättningar för elever att utveckla djupare förståelse för subtraktion om ämnet 
representeras på flera sätt (Gustafsson, m.fl., 2011). Läraren kopplade tydligt an till 
representationsformen verklighet genom användning av verklighetsanknutna exempel i 
undervisningen, vilket kan vara betydelsefullt för att elever ska kunna relatera till 
matematiska begrepp (Behr m.fl., 1992).  
 
Läraren på skola B använde representationsformerna bild, språk, symboler och verklighet, 
såväl enskilt som i kombination med varandra. Läraren samt lärarens utformning av 
uppgifter bjöd inte in eleverna till att använda laborativt material, vilket gjorde att 
representationsformen konkret modell inte tydligt förekom i helklass. Däremot förekom 
laborativt material på individnivå eftersom det fanns tillgängligt för elever som ansågs 
vara i behov av det för att göra matematiken förståelig. Det är främst lärarens ansvar att 
erbjuda elever laborativt material för att hjälpa dem att kunna utveckla en förståelse 
mellan det abstrakta och konkreta (Engvall, 2013). 
 
Ur analysen framkom det att läraren på skola B bjöd in eleverna till samtal och diskussion 
kring subtraktion. Den verbala kunskapen skapar större förutsättningar för elever att 
utveckla ökad förståelse för matematikämnet, vilket gör att det krävs en interaktion med 
andra (Vygotskij, 1986). Resultatet av analysen visar även att läraren använde ett tydligt 
samspel mellan representationsformerna bild och symbol, exempelvis i form av en 
tallinje, för att därefter övergå till ett mer abstrakt symbolspråk. För att elever ska kunna 
förstå olika matematiska beräkningar krävs en förståelse för symbolspråk (Ahlberg & 
Wallby, 2000). Däremot krävs det att elever har mött och undervisats inom den konkreta 
modellen innan de möter och arbetar med representationsformen symbol, för att på så vis 
inte riskera att de abstrakta symbolerna förlorar sin betydelse (Ahlberg & Wallby, 2000). 
 
7.1.2 Variationsmönster med kritiska aspekter  
Det krävs variation kring lärandeobjektet för att göra kritiska aspekter tydliga kring 
subtraktionsområdet (Lo, 2014). Variationsteorin innefattar fyra dimensioner av 
variation; kontrastering, separation, generalisering och fusion, varav alla kunde utläsas 
under observationerna på skola A. Kontrastering var den dimension som förekom främst, 
eftersom undervisningen byggde på eleverna tidigare kunskaper. Kontrastering kan 
uppmärksammas på två skilda sätt, varav läraren i skola A endast använde ett sätt av 
kontrastering i helklass, vilket kunde utläsas genom att uppgifterna byggde på elevernas 
tidigare kunskaper i koppling till lärandeobjektet. Däremot användes båda sätten av 
kontrastering på individnivå. Det andra sättet inom dimensionen kontrastering bygger på 
att subtraktion och addition tränas i kombination av varandra, vilket är betydande för att 
elever ska ges möjlighet att utveckla förståelse för att det förkommer en relation mellan 
addition och subtraktion (McIntosh, 2008).  
 
Variationsmönstrens dimension fusion förekom tydligt under första observationen som 
berör subtraktionsområdet, vilket innefattar att eleverna ska utveckla en förståelse kring 
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lärandeobjektets delar och helhet. Med hjälp av variationsmönster kan lärare medvetet 
variera kritiska aspekter, vilket har visat på positiv inverkan vid elevers inlärning (Lo, 
2014). Variationsmönstren kontrastering, separation och generalisering måste först 
genomgås för att elever slutligen ska ha möjlighet att uppnå fusion.  
 
Dimensionen kontrastering kan urskiljas på två olika sätt, varav läraren i skola B använde 
båda sätten av kontrastering, både i helklass och på individnivå. Det synliggjordes genom 
att läraren byggde vidare på elevernas tidigare kunskaper samt uppmanade eleverna att 
se samband mellan subtraktionsräkning och additionsräkning. Genom användning av 
addition i koppling till subtraktion utgör additionen en kontrast till subtraktionsområdet 
(Lo, 2014). Ur analysen kunde även dimensionen separation utläsas i den mån att lärarens 
utformning av uppgifter utgick från samma subtraktionstal men skulle lösas på skilda sätt, 
vilket gör att en aspekt varierar kring lärandeobjektet och på så vis synliggör den aspekt 
som varieras (Cheng & Ho, 2008). Lärarens utformning av uppgifter uppmanar till 
variatonsmönstrens dimension fusion genom att läraren synliggör flera kritiska aspekter 
samtidigt genom att eleverna ska lösa samma subtraktionstal på flera skilda sätt. Kritiska 
aspekter är de läraren måste synliggöra för eleverna för att de ska få förståelse för 
lärandeobjektet (Lo, 2014). Det är först när eleverna gått igenom alla dimensioner; 
kontrastering, separation och generalisering, som fusion kan uppnås, vilket emellertid 
kan vara svårt att uppmärksamma (Cheng & Ho, 2008). Målet med fusion är att elever 
ska gå igenom alla kritiska aspekter för att vidare kunna utveckla förståelse för de olika 
delarna och helheten kring lärandeobjektet. Genom analyserna framkom det slutligen att 
eleverna inte nått fusion ännu, utan de behöver fortsatt träning inom området subtraktion 
för att öka förståelsen.  
 

7.2 Slutdiskussion  
Det är av betydelse att undervisning i matematik behandlar samtliga delar från Lgr11 samt 
att lärare använder olika representationsformer för att synliggöra de kritiska aspekterna, i 
syfte att kunna främja elevers möjlighet till att lära och för att alla elever ska få en 
likvärdig kunskapsutveckling (Skolverket, 2017). Utifrån analyserna framkom det att 
både skola A och skola B hade en bred variation av representationsformerna, eftersom 
fyra av de fem representationsformerna tydligt förekom i undervisning i helklass, i 
koppling till subtraktionsområdet. För att alla elever ska ges möjlighet att få samma 
förutsättningar krävs en varierad undervisning, eftersom varje elev har sitt eget sätt att 
lära (Holmqvist, 2004). Den representationsform som förekom i minst utsträckning var 
den konkreta modellen men förekom främst på individnivå på de båda skolorna. Flertal 
elever anses behöva olika former av laborativt material för att kunna lösa uppgifter 
(Engvall, 2013; Bergsten, Häggström & Lindberg, 2001). Det innebär följaktligen att 
elever själva får röra och laborera med fysiska material för att hjälpa dem att göra 
matematikspråket förståeligt. Det är således lärarens ansvar att tillhandahålla elever det 
laborativa materialet. Representationsformer bör emellertid användas i varierad 
utsträckning beroende på skilda faktorer i klassrummet, exempelvis hur långt utvecklat 
elevers tänkande är (Duval, 2006). Slutligen är det likväl av betydelse att som lärare vara 
medveten om hur samverkan ser ut mellan representationsformerna samt deras funktion 
inom matematiken, för att på så vis hjälpa elever att skapa en djupare förståelse för 
subtraktionsområdet (Duval, 2006). 
 

7.3 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares användning av 
representationsformer i helklass och på individnivå inom subtraktionsområdet. För att 
göra detta användes metoden observation. Fördelar med observation som metod är att 
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observatören får möjlighet att själv upptäcka vad den observerade personen gör istället 
för att hen berättar och förklarar det. Likaså ger det observatören en överblick över hur 
lektionerna genomförs (Denscombe, 2009). 
 
Innan observationerna utformades relevanta frågor att ha till hjälp för att tydliggöra 
observationerna, i syfte att kunna besvara studiens frågeställningar. Analyserna utfördes 
tillsammans, utifrån tre analyssteg, för att få möjlighet till djupare förståelse och upptäcka 
fler aspekter, vilket har medfört bra diskussioner som har varit av betydelse för resultatet. 
Analyserna av observationerna har genomförts två gånger i syfte att uppmärksamma fler 
aspekter kring lärandeobjektet. En viktig aspekt att ta hänsyn till utefter resultaten är att 
vi endast observerat en liten del av skolornas subtraktionsundervisning. Analyserna utgår 
endast från två olika lärare från två skilda skolor, vilket gör att det inte går att generalisera. 
Likaså har analysen präglats av vår tolkning, vilket bidrar till att den inte blir objektiv i 
och med att vi människor upplever och tolkar på skilda vis (Marton & Booth, 1997).   
  
Variationsteorin kännetecknas av en varierad undervisning samt ett varierat inlärningssätt 
som fokuserar på lärandeobjektet (Lo, 2014). Eftersom syftet med studien var att bidra 
med kunskap om lärares användning av representationsformer i helklass och på 
individnivå inom subtraktionsområdet, passar variationsteorins syn på varierad 
undervisning. Variationsteorin har använts i flera liknande studier i koppling till 
subtraktionsundervisning, vilket stärker valet av teori till studien. 
Representationsformerna kan anses som hjälp i studien för att synliggöra nya kritiska 
aspekter i relation till subtraktionsområdet, vilket har varit relevant vid analyserna av 
observationerna.  
 
Förbättringar som hade kunnat göras under studien var att kontakta skolor i tidigare skede 
för att tidigare kunna genomföra observationer för att underlätta det fortsatta arbetet.   
 

7.4 Förslag på framtida forskning 
De grundläggande kunskaperna inom matematiken som behandlas i de tidiga skolåren 
lägger grunden för elevernas framtida utveckling och motivation inom ämnet (Baroody, 
1984). Flertalet lärare behöver bli allt mer medvetna om representationsformers innebörd 
och vad de kan tillföra i matematikundervisningen. Genom studien kan lärare få insikt 
om sitt eget användande av representationsformer, för att på så sätt kunna utnyttja dem 
på ett mer medvetet sätt i en klassrumssituation för att förtydliga matematiken för 
eleverna. Förslag på vidare forskning inom det här området kan vara att utforska hur lärare 
kombinerar läromedel med undervisning med hjälp av representationsformer i 
matematikundervisningen.   
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Bilaga 1, Missivbrev till elever och vårdnadshavare  
Information om deltagande i en studie 
 
Hej, 
vi, Jenny Olsson och Marielle Karlsson, studerar grundskollärarprogrammet med 
inriktning F-3 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver 
vårt sista självständiga arbete. Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för hur 
lärare använder representationer i matematikundervisningen. Vi har valt att utföra 
observationer där vi i första hand ska observera läraren i klassrummet, men då vi även 
vill observera och fokusera på hur läraren arbetar enskilt med elever så kommer även 
vissa elever att observeras. Observationerna kommer genomföras under v.17–18 och vi 
observerar under två tillfällen. Det kommer ske en ljudinspelning för att vi ska få 
möjlighet att analysera materialet i efterhand samt för att lättare kunna skriva ner 
händelseförloppet. Det inspelade materialet kommer därefter att raderas. 
 
Undersökningen tar sin grund i Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 
(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). 
Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 
förklaring. Materialet som samlas in vid undersökningen kommer inte att användas till 
något annat än forskningssyfte. Alla som deltar i studien garanteras anonymitet, så gäller 
även skolans namn och kommun. 
 
Vi vill likaså informera om att studien kommer att publiceras i DiVA, vilket är en 
gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 
 
Vid frågor eller funderingar kontakta oss eller vår handledare: 
 
Marielle Karlsson, mk223dm@student.lnu.se, 076–8468063 
Jenny Olsson, jo222mw@student.lnu.se, 073–8111661 
Handledare: Helén Sterner, hse@du.se, 023–778753  
 
Lappen lämnas till klasslärare senast fredagen den 20 april. 
Med vänliga hälsningar Jenny Olsson & Marielle Karlsson! 
 
-------✂----------------------------------------------------------------------------------- 
Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om ditt barn få delta i ovan beskrivna studie. 
 
          JA – mitt barn får delta i den beskrivna studien.  
 
 
          NEJ – mitt barn får inte delta i den beskrivna studien. 
  
 
Elevens namn_______________________________________ 
 
 
Vårdnadshavarens underskrift_______________________________________ 
 
 
Vårdnadshavarens namnförtydligande ________________________________ 



 

 32 

Bilaga 2, Observationsguide 
Observationerna utgick från studiens syfte som var att undersöka hur lärare arbetar med 
representationer i relation till subtraktion i undervisningen samt hur läraren förklarar 
subtraktion för individuella elever.  
 
Observationsprotokoll 
För att göra observationerna så tydliga som möjligt utgår varje observation från några 
frågor; 

- Hur introducerar läraren subtraktion? 
- Hur aktiva är eleverna under lektionen? 
- Vilka olika representationsformer används för att förklara matematiken i helklass? 
- Vilka olika representationsformer används för att förklara matematiken på 

individnivå? 
 
För att kunna besvara frågorna antecknas observationerna i ett observationsschema. Det 
är läraren som är i fokus under observationstillfällena.  
 
Observationsschema 
Observationsschemat är uppbyggt av fyra kolumner; tid, aktör, händelser och 
kommentarer. I kolumnen tid antecknas klockslag för specifika händelser. I Kolumnen 
aktör antecknas vem som utför en viss handling. Aktören kan vara antingen läraren eller 
en elev. I kolumnen händelser antecknas och beskrivs specifika händelser som är av 
intresse för studien. I Kolumnen kommentarer antecknas spontana och korta 
kommentarer som tydliggör det som sker. 
 
Observationsschema används som underlag under observationerna för att minnas 
specifika händelser som inträffar under lektionstillfällena.  
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Plats: 
Datum: 
Tidpunkt: 
Observatör:  
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