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En studie i hur matematiklärare arbetar med representationsformer 

 

A study of how mathematics teachers work with forms of representations 

 

Abstrakt 

 
Syftet med vår studie var att undersöka hur lärarna arbetade med olika 

representationsformer inom matematikundervisningen i årskurs 1-3. Vi samlade 

in vårt empiriska material genom intervjuer av klasslärare samt observationer 

där dessa lärare undervisade i matematik. Resultatet visar att pedagogerna 

använder sig av olika representationsformer i sin undervisning. Det visar också 

att representationsformer används som ett hjälpmedel när nya begrepp ska 

introduceras för eleverna. Växlingarna mellan representationsformer fördjupar 

elevernas förståelse för matematiken och hur tal och räknesätt hänger ihop. 

Resultatet visar också att pedagogerna i studien ser matematikens abstrakta 

symboler som slutmålet i arbetet med representationsformer. 
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1. Inledning 
 

Vi har valt att göra vårt examensarbete inom matematikdidaktik av flera anledningar. En av 

dessa är att det är ett ämne som berör. Andra anledningar är våra minnen från den egna 

skoltiden samt de reflektioner vi har gjort kring matematikundervisning på de skolor vi har 

genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Gemensamt för dessa iakttagelser och 

egna minnen är att ämnet matematik väcker starka känslor. Många elever älskar matematik 

men det finns även många elever som uttrycker stor olust inför ämnet. Vi undrar om dessa 

starka känslor kan ha något att göra med om man som elev förstod matematik eller inte? Det 

finns olika sätt att undervisa och ibland tenderar ett sätt att dominera undervisningen under en 

period för att sedan bytas ut mot ett annat sätt som i sin tur dominerar en tid. För ett par år 

sedan användes ofta ett laborativt arbetssätt inom matematikundervisningen vilket vi 

uppmärksammat under tidigare VFU-perioder, men räcker det verkligen med en enda 

representationsform för att elever ska kunna förstå matematik? Mot bakgrund av ovanstående 

funderingar har vi valt att göra en studie kring de representationsformer som används i svensk 

matematikundervisning. 

 

Representationsformer kan hjälpa elever att förstå exempelvis ett begrepp i matematik genom 

att eleven får möta begreppet på ett mångsidigt sätt. De representationsformer vi har 

fokuserat på i denna studie är diagram, konkret material, språk, bild samt symboler. En elev 

med utvecklad begreppsförståelse kan känna igen begreppet i respektive representationsform. 

Undervisningen i matematik ska bland annat bidra till att eleverna ska ”ges möjlighet att 

utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för 

att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang” (Skolverket 

2011). För att eleverna ska kunna göra detta behövs en god begreppsförståelse. För att 

eleverna ska kunna utveckla sin begreppsförståelse är det viktigt att eleverna får möta 

matematiken genom många olika representationsformer under sin skoltid.  
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2. Syfte 
 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar med kopplingar mellan 

matematikens olika representationsformer. Vi har valt att inrikta studien mot årskurs 1-2. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

 

• Hur arbetar pedagoger med matematikens olika representationsformer? 

 

• Hur arbetar pedagoger med kopplingarna mellan de olika representationsformerna, samt hur 

kombinerar och växlar de mellan olika representationsformer? 
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3. Teori 
Matematik har under lång tid varit ett hjälpmedel för människan att förstå sin omgivning och 

underlätta vardagen. Förr i tiden hade man mer konkreta sätt att räkna på, det gjordes till 

exempel ett streck för varje tal i en lång rad för att räkna antal, men med tiden har 

matematiken blivit mer avancerad och fler strategier och metoder har utvecklats. För att barn 

och elever ska förstå den abstrakta matematiken, som inte har någon naturlig koppling till en 

verklig händelse, så bör matematiken visas på många olika sätt.  Små barn tar fingrarna till 

hjälp för att räkna och använder till exempel sina fingrar som ett sätt att konkret visa talet 

fem. Matematikens symboler och tecken har tydliga regler för hur de ska användas. 

”Matematiska tecken står för något, det vill säga de representerar en idé eller tanke” 

(Engström 2002:6).  För att våra elever ska förstå symboliken och tankarna bakom den måste 

de få erfara matematiken på många olika sätt, genom olika representationsformer. I följande 

avsnitt kommer vi redogöra för vad litteraturen säger kring matematiken och dess 

representationsformer. 

 

3.1 Representation 

Engström (2002) skriver att matematiska förhållanden måste representeras på något vis för att 

kunna behandlas. Genom representationen tolkar vi matematiken och tillskriver den en 

mening. Ett matematiskt förhållande kan representeras externt i form av en ekvation eller ett 

aritmetiskt uttryck. Genom att följa givna regler kan vi lösa ekvationen eller utföra de 

aritmetiska operationerna vilket i sin tur leder fram till nya sakförhållanden som kan tolkas 

och ge ny information. Vid många matematiska aktiviteter sker förutom en regelstyrd 

operation också en översättning mellan de olika framställningarna. Vidare delar Engström in 

matematiken i följande framställningsformer: ikonisk, schematisk och symbolisk 

framställning. En ikonisk framställning kan vara en beskrivning i form av en avbild av den 

matematiska händelsen. En schematisk framställning kan vara ett diagram av den matematik 

som beskrivs medan den symboliska framställningen går ett steg längre in i den abstrakta 

matematikens värld och kan exempelvis utgöras av siffersymboler och algebraiska uttryck. 

Schematiska och symboliska framställningsformer förekommer ofta i matematikens 

läroböcker, vilket gör det viktigt för eleverna att lära sig att förstå dessa. Matematikens arbete 

karakteriseras av en växling mellan dessa två framställningar. “För att förstå och 

kommunicera ett matematiskt sakförhållande måste det representeras på något sätt, både 

internt och externt.” (Engström 2002:20). Eftersom det är svårt att studera elevers 

matematiska begreppsförståelse så arbetar skolan med olika representationsformer. Exempel 

på representationsformer som eleven får möta kan vara symboler, diagram, bilder, och 

konkret material.  Genom att eleverna får möta matematiken i dessa olika 

representationsformer och koppla samman dem med sin egen vardag och verklighet så skapar 

de individuella föreställningar kring matematiska begrepp. Genom samspelet mellan språket, 

elevens vardag och representationsformer som används i undervisningen skapas goda 

förutsättningar för att eleverna ska öka sin begreppsförståelse inom matematik (Sollervall 

2007).  

 

3.2 Representationsformer 

Syftet med att använda sig av representationsformer i matematikundervisningen är att kunna 

ge eleverna fler än ett sätt att förstå matematik. Målet är att eleverna ska kunna växla mellan 

dessa olika representationsformer beroende på vilken uppgift de har framför sig (Löwing & 

Kilborn 2002).  

 

 

 



 

7 

 

3.2.1 Språkets roll 

I den svenska skolan har det sociokulturella perspektivet varit rådande under de senaste 

decennierna. Inom det sociokulturella perspektivets syn på lärande har språket en stor roll. Ett 

av de grundläggande begreppen är mediering. ”Med mediering avses att människor använder 

redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (Lundgren m.fl. 2010). 

Vygotskij menar att människan använder sig av två olika redskap för att förstå sin omvärld, 

språkliga och materiella. Det språkliga redskapet kan också benämnas som ett mentalt 

redskap. Exempel på ett mentalt redskap är symboler och teckensystem som vi använder för 

att kommunicera och tänka med. Inom matematiken används dessa redskap flitigt för att 

förklara och förstå abstrakta symboler och begrepp. Dessa redskap har även ett ursprung i en 

kulturell utveckling. Att tänka och kommunicera innebär också att människan använder 

kulturella redskap för att förstå sin omgivning. Människans språkliga redskap utvecklas inom 

kulturella gemenskaper, formas om och utvecklas. De är inte naturliga utan formas av 

traditioner exempelvis vårt alfabet, där vi lärt oss betydelsen för respektive bokstav samt hur 

de används i tal och skrift. För de som inte kan vårt alfabet är det bara krumelurer utan 

betydelse (Lundgren m.fl. 2010). Vidare beskriver Lundgren att kulturella redskap kan vara 

både fysiska och intellektuella men de förekommer tillsammans och utgör varandras 

förutsättningar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 

 
Figur 1 illustrerar Vygotskijs triangel om medieringens princip. Människor reagerar inte enbart på omvärldens 

stimulus utan tänker via triangelns topp som symboliserar våra kulturella redskap för att förstå och tolka 

omvärlden.  

 

Vidare ses språk som ett dynamiskt och utvecklingsbart teckensystem inom den 

sociokulturella traditionen. Språket ses som redskapens redskap och samspelar med andra 

uttrycksformer. Språk och tanke anses vara nära besläktade men ändå inte identiska. Genom 

att människor kommunicerar med varandra formas vi till tänkande individer. Vygotskij menar 

”att språket finns mellan människor som ett medel för kommunikation. Men det finns också 

inom människor. När vi tänker, så tänker vi med språkliga redskap” (Lundgren m.fl. 

2010:189). Språket samspelar med de övriga representationsformerna, språket tillsammans 

med övriga representationer är till hjälp för att eleverna ska förstå matematiken. När man 

talar om språk innebär det både de talade och de skrivna orden. Tillsammans med språket 

används bilder, symboler, diagram, konkret material som i kontexten vardag och verklighet 

för att hjälpa till att synliggöra matematiska begrepp och samband (Sollervall 2007). För att 

förstå de matematiska sambanden krävs att eleverna har en god förmåga att växla mellan de 

olika representationsformerna. Sollervall (2011) beskriver hur andraspråkselever använder 

Medierande 

redskap 

stimulus respons 
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olika representationsformer för att klara av matematiska problem när de inte har svenska som 

modersmål. Språket är ett verktyg för att förstå de övriga representationsformerna, vilket gör 

att dessa elever får försöka tolka representationsformerna utan att ha den språkliga förståelsen 

(Sollervall 2011). 

 

3.2.2 Bild 

Genom att använda bild som representation kan eleven visuellt se exempelvis en katt och 

kunna räkna antalet ben på katten. För att få en bredare förståelse av det matematiska 

innehållet kan ritandet av bilder ge eleverna en visuell upplevelse av problemet. Eleverna kan 

genom bilden som uttrycksform upptäcka att bilden kan representera någonting annat än det 

som direkt syns på bilden. Elever ser olika saker i en bild och på så sätt är den bra att arbeta 

med i grupparbete, då de kan lära av varandras olika sätt att tänka kring bilder. Bilden kan 

vara ett gemensamt språk för alla elever oavsett vilket språk de talar. Genom att gemensamt 

titta på bilden och diskutera kring vad de ser öppnar det upp för diskussioner som leder till 

ökad begreppsförståelse inom matematiken. En bild kan vara alltifrån en illustration av en 

händelse till några streck på ett papper (Ahlberg 1995).  

 

3.2.3 Symbol 

Symboler syns ofta i läroböcker och har då en förutbestämd betydelse. Symbolen är ett 

uttryck för generalisering. Betydelsen av symboler är oftast mer villkorade, exempelvis att 

siffran fyra är symbolen för antalet fyra och ingenting annat. När det handlar om symboliska 

framställningar är dessa inte tolkningsbara. Inom matematiken används symboler sällan 

enskilt utan ofta tillsammans med någon annan representationsform. Symboler används för 

att symbolisera det abstrakta, som att definiera exempelvis ”intet” där man använder sig av 

”nollan”, det ”okända” som symboliseras av x, y och det ospecificerade som brukar 

benämnas som a, b, c (Engström 2002).  

 

3.2.4 Konkret material  

Med konkret material menas i denna studie saker man kan ta i och flytta runt exempelvis 

stenar, kottar, mynt, snäckor och andra saker. Hwang och Nilsson (2003) menar att 

användningen av konkret material kan vara ett stöd för tanken och främjar 

begreppsbildningen hos eleven. Det bildar en koppling mellan teori och praktik. Siffran på 

pappret kan representeras som antalet klossar. Det konkreta materialet är viktigt för att eleven 

ska få ”känna på” och ”plocka med”.   

 

3.2.5 Diagram 

På olika sätt kan man bygga upp en förklarande modell för att förstå abstrakt matematik. Ett 

sätt är att använda diagram. Diagram finns i flera former inom matematiken beroende på dess 

användningsområde. Tallinjen är en form av diagram. Rutnät som används för att förklara en 

multiplikation är också ett diagram (Sollervall 2011). Vid bråkräkning kan man exempelvis 

använda chokladkakemodellen för att hjälpa eleverna att förstå addition och subtraktion av 

bråk.. En chokladkaka är uppdelad i rutor, där man tydligt kan se och räkna rutorna. Genom 

att utgå från rutor kan bråktal enklare förklaras för eleverna. Chokladkakemodellen handlar 

om att man ser likheter i strukturen kring olika bråktal. Exempelvis kan en hel vara indelad 

på olika sätt och åt olika håll. Även tallinjen kan fungera som ett diagram där olika tal kan 

representeras av pilar och där pilarnas riktning anger olika räkneoperationer (Löwing & 

Kilborn 2002).  
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3.3 Konkretisering 

 

Då det handlar om att konkretisera matematiska problem syftar man på att synliggöra 

matematiken på ett sådant sätt så att det blir konkret för eleverna. Ett sätt att konkretisera ett 

tal för eleverna kan vara att använda kottar för att symbolisera en siffra. Kottarna i sig har 

ingen betydelse utan det handlar om hur man använder dem. Det är först när man använder 

materialet för att underlätta förståelsen eller en tankeform som det använda materialet har ett 

konkretiserande syfte (Löwing & Kilborn 2002).  

 

Genom att konkretisera matematiska begrepp genom samverkan av flera olika 

representationsformer eftersträvas målet att eleverna ska kunna se relationer mellan 

matematiska samband och processer.  Eleven ska sträva mot att kunna lösa ett problem och 

representera ett problem på flera olika sätt. När eleven har förmågan att kunna växla mellan 

olika representationsformer för att kunna lösa problem behöver de lära sig färre formler 

utantill. De får då större förståelse för hur matematiken hänger ihop och ser samband inom 

olika matematiska områden (Ryve 2006).  

 

För att eleverna ska kunna förstå hur matematiken hänger ihop synliggörs olika samband 

genom konkretisering. Det är viktigt att matematikens termer och symboler diskuteras och 

samtalas kring för att eleverna ska förstå dess innebörd och kunna använda sig av begreppen. 

Dessa uttryck och symboler ska förankras hos eleverna så de får olika verktyg för att kunna 

lösa matematiska problem. Språk och konkretisering i matematik är ett sätt att förklara 

matematiska begrepp. Eleverna behöver förankra dessa i sin vardag och sitt eget tänkande för 

att få bra strategier att arbeta med. Enligt Löwing och Kilborn (2002) råder en brist på att 

eleverna får viktiga begrepp klara för sig innan de används i undervisningen. De menar 

vidare att det råder en brist i arbetet med språket och konkretisering för att nå de lägre 

presterande eleverna i matematik. Matematiken bygger på tidigare erfarenheter och 

kunskaper vilket kan göra att de svaga eleverna inte hänger med då de kan ha 

kunskapsluckor. Det är viktigt att undervisningen bygger vidare på gammal kunskap. En 

förutsättning för detta är att den gamla kunskapen är befäst. Språket och konkretiseringen är 

viktig för att befästa och utveckla begreppsförståelsen hos de lägre presterande eleverna 

(Löwing & Kilborn 2002).  

 

Ett sätt att konkretisera kan vara att bygga upp en modell kring det man vill belysa. Ett 

exempel på en sådan modell är tallinjen. Med hjälp av tallinjen kan eleven få en konkret 

innebörd i addition och subtraktion och utveckla sin egen mentala tallinje. Konkretisering 

som stöd för en tankeform används för att eleverna inte enbart ska lära sig att manipulera 

siffror utan räknandet måste ha en konkret förankring. Ett sätt att lära sig att ha konkretisering 

som stöd för sina tankar är genom socialt samspel med andra elever. Eleverna kan 

tillsammans spela olika strategispel, lattjo lajban lådor eller gissa vad som är gömt under en 

duk för att utveckla sitt tankesätt. En lattjo lajbanlåda kan användas för att eleverna ska lära 

sig att hitta mönster och se skillnader i matematiska strukturer. Man lägger fram olika saker 

som barnen får titta på och komma på vilket föremål som inte passar in. En grupp elever 

bestämmer vilket föremål som inte passar in och har en förklaring till varför de resonerar så. 

De övriga eleverna får sedan gissa hur den andra gruppen har tänkt. På så sätt kan det komma 

fram flera olika lösningar och barnen får sätta ord på hur de tänker samt se att andra kan 

tänka på andra sätt. De lär sig att det kan finnas flera lösningar på samma problem. Detta är 

någonting som utvecklas under lång tid, det är viktigt att läraren lyssnar och vägleder 

eleverna så att de kan förklara vad de gör. Konkretisering kan bygga på erfarenhet av 
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upplevelser såsom att köpa glass och få pengar tillbaka eller dela lika på godis (Löwing & 

Kilborn 2002).  

 

Eleven möter matematiken i sin vardag hela tiden på flera olika sätt. Det kan handla om att 

hitta rätt buss, leta fram ett par skor, duka bordet och andra vardagliga händelser. I dessa 

situationer är inte barnen medvetna om att det är matematik de använder sig av. Det kan även 

handla om enklare räkning, barn vet hur gamla de är och hur mycket de fyller nästa år. Det 

kan även handla om uppdelning, att dela sina karameller med en kompis så de får lika många 

var (Ahlberg 2000). Skolans uppgift är att ta tillvara och vidareutveckla dessa kunskaper så 

eleverna ska få användning för dem under hela sitt liv. 
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4 Metod 
Vi har valt att använda oss av både intervjuer och observationer i vår undersökning för att få 

fler infallsvinklar kring vårt undersökningsområde. Vår studie är av kvalitativ art då vi 

fokuserat på att studera ett mindre område mer djupgående genom intervjuer och 

observationer (Bryman 2002). Vi har avgränsat vårt forskningsområde till att undersöka hur 

pedagoger arbetar med olika representationsformer inom matematiken samt hur de växlar 

mellan olika representationsformer i undervisningen.  

 

4.1 Datainsamlingsmetoder 

I denna studie har vi valt att använda två datainsamlingsmetoder för att få svar på våra 

frågeställningar. Valet av datainsamlingsmetod grundar sig på hur våra forskningsfrågor är 

ställda. I den första frågan vill vi veta hur pedagogerna arbetar vilket gör det lämpligt att 

observera dem i en/flera undervisningssituationer. Vår andra fråga handlar om hur samma 

pedagoger generellt arbetar med kopplingarna mellan representationsformer i matematik och 

eftersom våra observationer visar en del av deras totala undervisning med eleverna så har vi 

valt att intervjua pedagogerna också.  

 

4.1.1 Observation 

 Genom observationer får man en bra överblick och insikt kring hur lektionerna är planerade 

och hur de genomförs. När man genomför undersökningar med observationer som metod ser 

man olika beteenden samt hur olika händelser yttrar sig. Genom observationer ser man vad 

som faktiskt sker i olika situationer. Som observatör kan man vara antingen deltagande 

observatör eller observerande deltagare. Det kan spela stor roll i undersökningens resultat om 

man som observatör varit delaktig i undervisningen och lektionerna eller inte. Genomförs 

undersökningen som observerande deltagare tittar man bara utan att göra någonting, ställer 

inga frågor till eleverna utan sitter bara och observerar det som sker i undervisningen.  

 

Som deltagande observatör är man med i undervisningen, ställer frågor till eleverna och är 

involverad i lektionen (Johansson & Svedner 2013). Vi ansåg att det blev mer naturligt för 

eleverna om vi var med i undervisningen, då eleverna var vana vid att fler vuxna finns i 

klassrummet och kan hjälpa till. Vi tror att eleverna hade börjat undra vad som skulle ske om 

någon bara satt ner, antecknade och tittade utan att hjälpa till eller svara på frågor. Eftersom 

vi ville observera hur pedagogen arbetade med matematik så hade vi endast fyra 

observationsfrågor vi ville ha med vid varje observation.  

 Hur fångar läraren elevernas uppmärksamhet? 

 Kopplas gammal kunskap ihop med vad denna lektion ska handla om, och i så fall 

hur? 

 Hur många gånger får eleverna ordet under lektionen? 

 Används olika representationer för att förklara matematiken, i så fall vilka? 

Svaren på dessa frågor antecknades i löpande text under observationstillfället. Vi valde att 

inte ha något avprickningsschema med antal gånger som eleverna fick ordet utan skrev ner 

vilka tillfällen och vad saken gällde. Vi observerade även eleverna för att se vad de använder 

sig av för strategier för att försöka lösa kluriga uppgifter. Efter varje observation satte vi oss 

ner för att notera saker som vi inte haft chans att skriva ner mer än som korta 

minnesnoteringar. 

 

4.1.2Intervju 

Vi har även valt intervju som undersökningsmetod, då vi kunde få fram mer konkreta svar på 

hur de arbetar med de olika representationsformerna inom matematiken genom att intervjua 

verksamma lärare. Vi har valt att intervjua lärare som undervisar i klasserna vi har observerat. 
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Detta för att kunna se sambanden mellan det vi observerat och hur lärarna säger att de 

arbetar. Observationerna gjordes innan intervjuerna för att få ett mer tillförlitligt resultat då vi 

fick se vad som verkligen skedde innan vi frågade hur de arbetar och varför.  

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervjumetod och utformade en intervjuguide med 

några bakgrundsfrågor och sedan några större öppna intervjufrågor som intervjupersonen 

själv kan tolka. I denna intervjumetod är syftet att få så uttömmande svar som möjligt. Det 

öppnar upp till samtal och diskussioner och frågorna ska anpassas så att den intervjuade kan 

få säga allt den vill (Johansson & Svedner 2010). Vi började med att göra en intervjuguide 

som vi utgick från för att få svar kring de områden vi valt att undersöka. Utifrån vår 

intervjuguide som innehöll några större frågor kunde vi sedan ställa följdfrågor utifrån hur 

intervjun flöt samt vilken information som framkom. Tanken var att vi skulle spela in våra 

intervjuer, men då intervjupersonerna inte ville det skrev vi ner stödord under intervjun och 

sammanfattade det sedan efter intervjun för att få med det som sades. Intervjuguiden återfinns 

i bilaga 1. 

 

4.2 Urval 

 

Vi valde att observera två klasser från våra VFU-skolor och gjorde fyra observationer i varje 

klass. Vi gjorde även intervjuerna med klasslärarna till respektive klass. Vi valde två klasser 

för att få tidsutrymmet till att göra fler observationer. Detta var ett medvetet val då vi trodde 

att det kunde gynna vår undersökning att vi var kända för eleverna. Det finns både fördelar 

och nackdelar med att göra observationerna i en klass man känner sen tidigare. En av 

fördelarna kan vara att situationen inte blir onaturlig eftersom elever och lärare kände oss sen 

tidigare. En nackdel kan vara att vi har förutfattade meningar kring hur eleverna ska bete sig 

samt hur läraren agerar i klassrummet. Vi gjorde vårt urval genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval då vi valde skolor som låg nära oss geografiskt då restiden blev kortare 

(Johansson & Svedner 2010).  

 

4.3 Genomförande 

Vi började med att observera hur undervisningen gick till, allt från lektionsupplägg till 

användandet av olika sorters material och arbetsformer. 

 

Vi genomförde fyra observationer i varje klass under olika matematiklektioner. Vi deltog i 

undervisningen genom att gå runt och hjälpa eleverna, se hur de löste problem samt även 

lyssna på när de förklarade hur de tänkte och hur de gjorde när de löste olika matematiska 

uppgifter, såväl i grupp som individuellt. Genom att vara deltagande observatör fick vi se vad 

för material eleverna använde samt på vilka olika sätt läraren hjälpte eleverna att förstå hur de 

skulle tänka och vad de skulle ta reda på. Vi tittade även på hur läraren varierade sin 

undervisning och förklarade samt gjorde övningar med eleverna på flera olika sätt för att 

eleverna skulle se samband och förstå hur matematiken hänger ihop. Vi tittade på hur läraren 

agerade, hur eleven agerade samt hur de fungerade i samspel lärare-elev.  

 

Våra intervjuer genomfördes i enrum med intervjupersonen. Vi genomförde intervjuerna 

själva och skrev ner informationen som framkom. Vi fick inte tillåtelse att spela in av vår ena 

intervjuperson och valde då att inte göra det på någon av intervjuerna, för att intervjuerna 

skulle kunna vara jämförbara. Intervjuerna genomfördes efter observationerna för att inte 

svaren skulle kunna påverka observationerna. Varje intervju tog cirka 45 minuter.  
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4.4 Etiska överväganden 

Vi har genomfört våra undersökningar med hänsyn till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet har tagit fram för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi har tagit 

hänsyn till de fyra grundläggande principerna som ska följas när man genomför en studie. 

Informationskravet handlar om att de vi observerar och intervjuar har fått information kring 

vad det är för studie vi kommer att göra samt vad vi kom att titta på (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi gav våra intervjupersoner information i förväg kring vad det var vi skulle studera i deras 

undervisning. Då de fick denna information innan de tackade ja eller nej fick de chans att 

förbereda sig samt ta ställning till om de ville deltaga eller inte. 

 

Samtyckeskravet innefattar att personen som ska intervjuas och vars undervisning vi skulle 

observera godkände att vi fick använda det vi sett och hört i vårt resultat för studien 

(Vetenskapsrådet 2002). De fick skriva på ett papper som innehöll information kring vad som 

skulle ske samt hur vi skulle hantera våra insamlade data. Studien gick ut på att studera hur 

pedagoger använder sig av olika representationsformer inom matematikundervisningen och 

därför har denna information enbart gått ut till läraren. Eleverna har blivit informerade kring 

att vi skulle vara där under matematiklektionerna. Vårt informationsbrev som gick ut till 

pedagogerna återfinns i bilaga 2. I informationsbrevet framkom vad vi skulle observera samt 

intervjua, kontaktperson till universitetet samt till vad den insamlade data skulle användas. Vi 

upplyste även om att medverkan var frivillig och att de närsomhelst kan avsäga sig att 

medverka.   

 

I vår studie finns inget skrivet som kan tyda på vilken skola observationerna har skett eller 

vilka pedagoger som medverkat. Det är helt anonymt då det som sker inom skolan omfattas 

av sekretesslagen. Vi har därför varken skrivit skolans eller lärarnas namn. Detta benämner 

vetenskapsrådet som konfidentialitetskravet, då insamlad data återges utan att det går att 

identifiera de medverkande (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vi informerade även våra medverkanden om att all insamlad data enbart kommer att 

användas i forskningssyfte och därefter kommer insamlad data att förstöras. Nyttjandekravet 

innebär att insamlad data och uppgifter inte får spridas vidare utan att uppgifter som 

framkommer under intervjuer och observationer enbart används i den aktuella rapporten som 

skrivs (Vetenskapsrådet 2002).  

 

4.5 Databearbetning 

 

Vår insamlade data strukturerade vi upp utifrån våra frågeställningar för att lyfta fram vilka 

representationsformer som förekommer i matematikundervisningen. Vi valde att dela upp 

resultatet i olika kategorier för att få en tydligare överblick kring vad vi såg under våra 

observationer och intervjuer. Resultatet kopplade vi sedan till de den tidigare forskning som 

gjorts på området.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

 

Vi har genomfört våra observationer på ett likartat sätt då vi i förväg hade bestämt oss för 

fyra observationsfrågor som vi skulle titta på. Intervjuguide hade förberetts inför intervjuerna 

så vi kunde säkerställa att vi ställde samma frågor till båda pedagogerna. Detta gjorde vi för 

att öka mätnoggrannheten i vår undersökning och därmed få en större reliabilitet. Vi har 

försökt att göra intervjufrågorna så välformulerade att de täcker alla viktiga aspekter av våra 
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frågeställningar. Vi genomförde våra observationer under fyra lektioner med varje klass för 

att få en mer sann bild av hur undervisningen i skolorna såg ut. Detta gjorde vi för att få en 

god validitet i vår studie.  Resultaten av vår studie går inte att generalisera nationellt då vi 

endast undersökt två skolor och därmed bara sett en liten bild av matematikundervisningen 

(Johansson & Svedner 2010).  
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5. Resultat  
 

Vi kommer i detta avsnitt att beskriva vilka resultat vi kom fram till under våra observationer 

och intervjuer. Vi valde att benämna skolorna med skola A respektive skola B för att 

underlätta för läsaren. Vi gjorde observationerna i samma klass som lärarna vi intervjuade 

undervisade i. Skola A är en årskurs 2 och skola B är en årskurs 1.  

 

5.1 Användandet av olika representationsformer 

 

Vi såg under våra observationer matematiken i klassrummet på olika sätt. Båda klassrummen 

hade en mattehörna som innehöll spel, klossar, klockor, enhetstavlor, geometriska former och 

så vidare. Tallinjen samt siffror återfanns framme vid tavlan i klassrummen.  Skola A hade en 

stor almanacka där eleverna varje dag fick flytta figuren Dagobert och fick berätta vilken dag 

det var för klassen. I skola B arbetade de också med dagens datum men bara muntligt när de 

gick igenom dagens schema. Läraren frågade då klassen vilken veckodag det var samt datum 

och månad.  

 

Under observationerna i klasserna synliggjordes flera olika förklaringsmodeller. Pedagogen i 

skola A utgick mycket från elevernas vardag när hon förklarade nya saker. Hon använde 

gärna laborativt material exempelvis pengar, klossar etc. Den interaktiva tavlan och tallinjen 

fanns ofta med i hennes undervisning för att förklara matematik för eleverna. Hon var även 

noga med språket, att använda de rätta matteorden så att eleverna lär sig att använda de rätta 

orden från början. Läraren använde sig även av utomhusmatematik för att befästa elevernas 

förståelse för begrepp i olika miljöer. Under en av våra observerade lektioner skulle 

ordningstalen tränas. Som en av övningarna gjordes detta med elevernas fysiska medverkan. 

Eleverna började med att ställa sig på ett led. Eleverna fick berätta för varandra på vilken 

placering de ställt sig. ”Jag står som etta” uttryckte en elev och fick då den kluriga uppgiften 

att fundera över vilken placering eleven stod på. Eleven fick först fundera ut själv vilken plats 

hon hade ställt sig på. Det var lite klurigt varpå en klasskamrat kommer med en ledtråd. ”om 

du springer en tävling och vinner, vilken plats hamnar du då på?” ”Första”.  Elev nummer två 

tänkte likadant och stod därmed på andra plats. Eleven som stod på tredje plats svarade glatt 

”jag kom 3:a” ”Vilken placering står du då i ordningen?” (pedagog). Det tog en stund innan 

elevgruppen tillsammans kom överrens om vad som var rätt. Det vill säga tredje i ordningen. 

Alla övriga placeringar kunde de enkelt. Placering nummer sex skiljer sig i uttal vilket blev 

krånglade till det och eleven sa att han stod på ”sexte” plats istället för sjätte plats. Därefter 

bytte eleverna platser med varandra. Pedagogen bad två placeringar byta plats, eleverna fick 

då fundera över sin egen placering samt vilken de skulle byta med och vilken deras nya 

placering blev.  

 

Kring träning av ordningstalen gjordes fler övningar. Både på tavlan med trappsteg där 

former och föremål var uppritade på olika trappsteg och olika ringar som eleverna själva 

skulle måla i någon bestämd färg. Eleverna målade då tolv ringar i rad på ett papper, 

pedagogen bad sedan eleverna måla ringarna i rätt färg som hon sa. ”måla den fjärde ringen 

gul, måla den elfte ringen blå….”. När alla ringarna var målade fick eleverna diskutera med 

varandra om hur de hade tänkt samt vilken ring som fått vilken färg.  

 

En annan övning de gjorde för att förklara ordningstalen var en lek där pedagogen tog fram 

tre pärlor i olika färger, dessa lade hon på bordet och ställde sedan plastmuggar över. För att 

göra uppgiften lite klurigare ställdes sex platsmuggar upp. De fanns alltså inte pärlor under 

varje mugg. Eleverna fick i uppgift att berätta vilken pärla som fanns under vilken mugg samt 
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berätta vilka muggar som var tomma. De fick inte peka på muggarna utan skulle säga vilken 

mugg det var i respektive ordning. ”Under vilken mugg finns den röda pärlan?” ”Tredje”. 

Pedagogen blandade sedan muggarna och eleverna fick i uppgift att följa muggarna med 

pärlorna för att kunna säga under vilka muggar respektive pärla låg. ”Vad finns under fjärde 

muggen?” Tillsammans gjordes detta som en lek där eleverna samarbetade och tränade både 

minnet och ordningstalen.  

 

Pedagogen i skola B var noga med att ha en röd tråd i sin undervisning för att koppla ihop 

nya begrepp med gammal kunskap. Hon började lektionerna med att repetera delar av 

föregående lektion för att fånga upp eleverna igen och kunna bygga vidare på det de tidigare 

gjort. Hon hade många gemensamma genomgångar och förklarade uppgifter genom att rita på 

tavlan, dramatisera, lyfta fram exempel från elevernas vardag och hon poängterade att det de 

lärde sig var viktigt att kunna hela livet. Hon utnyttjade att eleverna kunde lära sig av 

varandra genom pararbete. De fick redovisa och förklara muntligt hur de tänkte.  

 

Under en av lektionerna fick eleverna följande problem att lösa. ”Du har fem kulor. Du får tre 

av Jens. Sen får du tre av Anna. Hur många kulor har du då?” Här hade läraren en tanke 

bakom att hon använde så många kulor i uppgiften så att elevernas fingrar inte skulle räcka 

till. Hon ville att de skulle lösa uppgiften parvis. De fick använda entalsklossar, makaroner, 

stenar och annat konkret material. De skulle visa hur de tänkt genom att använda sitt material. 

Eleverna fick själva läsa uppgiften, resonera tillsammans och lösa uppgiften. De skulle lägga 

talet med hjälp av sitt plockmaterial och sedan förklara för pedagogen hur de hade tänkt och 

varför materialet låg i den gruppering det gjorde. Språket genomsyrade alla lektioner i skola 

B då eleverna alltid fick förklara muntligt för läraren hur de tänkt. Hon var även noga med 

det hon kallar ”mattespråket” det vill säga vikten av att använda rätt enhet i sina svar, vikten 

av att använda likhetstecknet på rätt sätt samt att eleverna skulle lära sig olika begrepp inom 

matematiken. Läraren var extra noga med att träna det matematiska språket med eleverna 

som hade svenska som andraspråk. Samtliga andraspråkselever i klassen var födda i Sverige 

men talade modersmålet i hemmet.   

 

5.2 Variation i representationsformer 

 

Gemensamt för skola A och B var att de använde mycket laborativt material i 

undervisningen. Eleverna hade fri tillgång till materialet och kunde när som helst gå och 

hämta samt själva välja vad de ville använda. Under en av observationerna arbetade eleverna 

i skola B med klockan. Den gemensamma genomgången av klockan började med att läraren 

ritade en stor cirkel på tavlan och eleverna fick fundera och ge förslag på vad detta kunde 

kallas på mattespråk. Begreppet cirkel kom upp i princip omedelbart och nästa fråga blev hur 

man kan beskriva en cirkel för någon som inte vet hur en sådan ser ut. 

 ”Den har inga hörn”, ”det är bara ett långt böjt streck som hinner ifatt den ena änden”, ”det 

är som en fotboll fast platt”, ” jag tycker cirkeln är vacker men svår att beskriva” (elevernas 

beskrivning av en cirkel). 

 

Lektionen fortsatte med att läraren pratade om att klockan också var formad som en cirkel 

och att det fanns vissa regler som gällde med siffrorna på klockan och hur visarna talade om 

hur man skulle läsa av klockan. Under den gemensamma genomgången hade läraren en stor 

klocka i plast där hon visade och förklarade olika klockslag för eleverna. När hon sedan 

kände att hon hade alla eleverna med sig delades små klockor ut som lånats från 

matteverkstaden. Eleverna fick olika uppdrag att ställa in klockan på. Till en början var det 

enbart hela klockslag. Alla fick redovisa sina resultat för klassen genom att hålla upp sin 
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klocka och förklara varför just deras klocka visade ett visst klockslag och hur de hade tänkt 

när de ställde in sin klocka. Klockorna som i det här fallet var det laborativa materialet hade 

den funktionen att även om du snurrade på minutvisaren så följde inte timvisaren med vilket 

gjorde att eleverna fick fundera på hur båda visarna skulle ställas in. Nästa steg var att 

eleverna fick göra uppdrag till varandra och läraren gick runt och lyssnade, hjälpte till där det 

uppstod problem och uppmuntrade där det behövdes. Den sista stunden fick eleverna arbeta i 

ett litet häfte där det fanns olika uppgifter som hade med klockan att göra. Under denna 

lektion fick eleverna möta flera begrepp som hade med klockan att göra. 

 

Pedagogen i skola A använde sig av små whiteboards som varje elev hade som de använde 

vid gemensam undervisning. Läraren kunde då direkt se om någon elev inte hängde med när 

de fick hålla upp sina tavlor mot läraren. Hon använde även mycket mattespel i 

undervisningen samt kortlek med olika övningar till. Pedagogen hade ett stort förråd med 

laborativt material som användes dels av eleverna själva men även vid gemensamma 

genomgångar. Hon hade även mattekluringar eleverna arbetade med både individuellt samt i 

par och grupp för att förklara för varandra. Läraren hade en matematikbok som hon utgick 

från men gjorde mycket andra övningar för att komplettera. Vissa moment i läroboken 

ersattes av annan undervisning.  

 

Under en våra observationer arbetade klass A med problemlösning som skulle lösas i grupp. 

Klassen delades in i grupper om fyra eller fem elever i varje grupp. Uppgiften handlade om 

att komma på hur mycket pengar det fanns i spargrisen samt i vilka valörer. Varje 

gruppmedlem fick ett kort var med information som behövdes för att kunna lösa uppgiften, 

men för att kunna lista ut problemet krävdes det att alla kort användes då uppgiften bara 

kunde lösas med hjälp av informationen från samtliga kort. På korten kunde det stå ”det finns 

dubbelt så många 10-kronor som femkronor” ”femkronornas värde är 15kr” ”det finns 4-

enkronor” ”säcken innehåller både 10-kronor, 5-kronor och 1-kronor”. Uppgiften blir ”Hur 

mycket pengar finns det i spargrisen samt i vilka valörer?”. Eleverna fick varsitt kort och 

skulle gemensamt resonera kring hur de kunde tänka och använda informationen på korten 

för att lösa uppgiften. Några av elevgrupperna började rita säcken och mynten, andra 

elevgrupper hämtade mynt och började lägga fram mynt. Det svåra var att lista ut vilket kort 

som gav första grundläggande informationen. ”Vi börjar med mitt kort. Det är dubbelt så 

många 10-kronor som 5-kronor” Efter lite funderande kom gruppen överrens om att det inte 

var gav dem någon information som de kunde börja med och de fick välja ett annat kort att 

börja med. Dessa uppgifter gav stora diskussioner i grupperna och de läste flera kort om och 

om igen för att fundera på hur de skulle kunna använda informationen när de skulle lösa 

uppgiften. Eleverna var engagerade och när alla grupper löst problemet fick de förklara för 

resten av klassen hur de löst uppgifterna. De fick sedan ett annat problem att arbeta med.  

  

I skola B fick eleverna i början av terminen göra sina egna tioband. När eleverna skulle 

tillverka sina tioband fick de i uppgift att ta med sig 10 saker som de tyckte om till skolan. 

Det kunde vara att de tyckte om formen på föremålet eller att de tänkte på något roligt när de 

såg på föremålet. Det skulle vara av samma sort och fick inte vara för stora. Exempel på vad 

elevernas tioband var tillverkade av var makaroner, färgglada kulor eller fina pärlor. Läraren 

berättade inte vad de skulle ha dem till men har märkt att de spontant plockar fram dem när 

det är matematik och de stöter på problem. Läraren berättade att hon blir glad när det händer. 

För henne betyder det att eleverna tänker själva och ser matematiken utan att hon behöver 

förklara att det är matematik. Hon använde olika plockmaterial, pengar, klockan, tiostavar 

etc. Skolan hade en stor matematikverkstad där hon hämtade inspiration, lektionsförslag samt 

material. Skolan hade inget läromedel på höstterminen i årskurs 1 utan det införs först på 
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vårterminen. Läraren känner i dagsläget att hon inte kommer låta läromedlet styra 

undervisningen utan kommer istället använda det som ett komplement.  

 

Under våra observationer har vi sett att språket används mycket i undervisningen. Både att 

lärarna talar och att eleverna får förklara för varandra eller för läraren hur de tänker. Vi har 

även sett att mycket bilder har använts både som förklaringsmodell på tavlan och som bilder i 

läromedel. Under en lektion arbetade skola B med problemlösning. Lektionen startade med 

ett gemensamt problem. Läraren talade mycket om vikten av att använda LTT (läs, titta, tänk) 

när man arbetade med problemlösning. ”Matematik måste få ta tid, ingen stress eller tävlan 

om vem som blir klar först hör hemma i matematik” (pedagog). Problemet som eleverna 

skulle lösa gemensamt genom att använda sig av LTT var följande: Hur många hjul finns det 

på 4 trehjulingar? Pedagogen läste frågan högt tre gånger följt av att eleverna fick tänka 

enskilt i ca 3 minuter. Därefter ville läraren ha förslag på lösningar antingen muntliga 

förklaringar eller genom att rita bilder på tavlan som förklarade hur de tänkte. Fler av 

eleverna ville gärna börja med att säga svaret och läraren fick upprepa många gånger att hon 

ville se/höra hur de hade resonerat. En pojke ville gå fram till tavlan och visa genom att rita. 

Han började mycket noggrant att rita ett hjul med ekrar. När han var klar med ett hjul insåg 

han att det skulle ta så lång tid att vara lika noggrann med alla hjul så då gjorde han resten av 

hjulen som små cirklar. Han grupperade sina cirklar om 3 i varje grupp. När han var klar med 

sin bild ville läraren ställa några frågor så han stod kvar framme vid tavlan för att kunna visa 

hur han hade tänkt: 

 ”Vilken fin bild du har gjort NN, kan du förklara hur du tänkte för dina klasskompisar och 

varför du ritade dina däck som du gjorde?”, frågade läraren. 

”Ja, jag tänkte helt enkelt att det skulle ta alldeles för lång tid att rita hela trehjulingen så jag 

nöjde mig med däcken för de var ju dem jag skulle räkna”, svarade eleven. De andra eleverna 

var helt med på hur han hade tänkt och flera hade gjort likadant som han. En flicka hade 

istället för däck ritat siffran 3 på 3 olika ställen på sitt papper. Symboler i form av siffror 

användes oftast sammankopplade med någon bild.  

 

I skola A användes tallinjen på tavlan där addition och subtraktion tränades genom att hoppa 

på tallinjen. Pedagogen upplevde att eleverna fick en bättre förståelse för vad addition eller 

subtraktion egentligen handlade om. Att hoppa på tallinjen med hjälp av pilar eller skutt gav 

eleverna en visuell upplevelse av talet och de fick även en strategi att använda när de senare 

arbetade med svårare tal. Pedagogen hade en plan för att bygga upp elevernas mentala tallinje 

redan i lågstadiet. Hon ansåg att tallinjen är ett utmärkt redskap för att göra matematiken 

tydligare för barnen. Man använde även en ritad tallinje på marken användes med elever eller 

koner som tal. Här tränades taluppfattning på flera olika sätt. Det konkreta materialet 

användes flitigt i undervisningen av såväl elever som lärare.  

 

5.3 Kopplingar mellan representationer 

 

Under våra observationer såg vi att olika material användes i stor grad i undervisningen. Som 

vi tidigare nämnt använde pedagog A sig av olika framställningar när eleverna skulle lära sig 

ordningstalen. Klassen gjorde övningar gemensamt på tavlan, målade ringar enskilt i rätt färg, 

ställde sig på led och gjorde övningar som handlade om ordningstalen genom hur de själva 

stod placerade och ändrade sin placering. De använde även muggar och pärlor för att se 

vilken pärla som befanns sig på respektive placering. De fick sedan skriva ordningstalen 

såväl med siffror ”3:e” som bokstäver ”tredje”. På detta arbetssätt fick eleverna flera olika 

sätt att lära sig ordningstalen. När vi sedan intervjuade pedagogen nämnde hon denna övning 

som ett exempel där hon ansåg sig ha förklarat ordningstalen på flera olika sätt för eleverna. 
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Hon berättar att den första inledande lektionen hade pratat om idrottsprestationer då både hon 

och många av eleverna är idrottsintresserade. De hade då pratat om olika priser och när de 

vanns. Pedagogen återger följande konversation som utspelade sig i klassen:  

- Om jag vinner en tävling, vilket pris får jag då?  

- Guld. 

-  Bra och vilken placering kom jag på 

- Etta  

- Helt rätt man kom etta men om jag säger jag kom på ”hmhm…” plats.  

- Första 

 

Pedagogen berättade att hon brukar försöka relatera mycket till elevernas vardag för att de 

själva ska kunna relatera till någonting som ligger nära dem. Hon berättade att hon hoppas att 

det skulle bli tydligt när de fick ställa sig på led och ta reda på vilken placering de stod på 

samt kunna räkna och hoppa mellan olika placeringar, då är de själva med i övningen och det 

krävs att alla är delaktiga. ”Det kan vara svårt att göra saker gemensamt på tavlan då det kan 

vara svårt att se så att alla förstår, i denna övning måste de vara delaktiga på ett annat sätt”. 

När de sedan skulle färglägga rätt ring i rätt färg fick de göra någonting enskilt för att själva 

tänka, dels på vilken i ordningen de var de skulle färglägga men även från vilket håll man 

räknar, då det inte var helt självklart för alla elever att man börjar räkna från vänster. Sista 

leken med pärlorna och muggarna berättar hon att de gjorde för att träna in ordningstalen på 

ett mer lekfullt sätt, för att eleverna ska lära sig att använda de rätta ordningstalsorden.  

 

Hon poängterade att det är viktigt att använda olika förklaringsmodeller för eleverna. Mycket 

inspiration får hon från lärarhandledningen till läroboken men även det digitala verktyget som 

finns till matteboken. Sedan försöker hon även komma på nya övningar och tillverka eget 

material till eleverna. Språket poängterade hon som någonting viktigt, hon är noga med att 

både hon och eleverna använder matteorden för att lära sig rätt från början och använda de 

rätta orden inom matematiken. Pedagogen visade olika material hon använder i 

undervisningen och berättade att hon ibland introducerar och förklarar med olika material 

som hjälp men hon brukar börja med att utgå från det eleverna tidigare lärt sig och bygger 

vidare på kunskapen eleverna redan har för att vidareutveckla den. Genom att återkomma och 

utgå från sådant eleverna kan tror hon att det bygger vidare kunskapen som en brygga, att 

eleverna kan se vad de kan och utgå från det istället för att mötas av nya saker hela tiden och 

inte se kopplingar.  

 

Under observationerna i klasserna såg vi att eleverna gärna använder sig av olika sorters 

material för att lösa olika uppgifter. Flera elever använde sig av pengar för att addera och 

subtrahera tal. Men även tallinjen, små knappar och tiostavar användes när de löste olika 

uppgifter. Eleverna valde fritt bland materialet och några skrev och ritade istället för att 

använda något ”plockmaterial”. I båda klasserna påtalar pedagogerna vikten av att eleverna 

berättar och visar hur de tänkt när de löst en uppgift, för att visa att det är vägen till lösningen 

som är det viktiga. I våra observationer såg vi att lärarna uppmuntrade eleverna att försöka 

lösa uppgifterna på olika sätt och tänka själva. De försökte att inte rätta någon elev utan låta 

de försöka och sedan fundera tillsammans hur man kan tänka istället för att göra rätt. En av 

pedagogerna uttryckte att: ”Det svåra är att hjälpa eleverna utan att ge dem lösningen, eller 

berätta exakt hur de ska göra. De måste lära sig att tänka på olika sätt och prova sig fram för 

att komma fram till en lösning. Man får absolut inte lägga svaret i munnen på dem, vilket kan 

vara otroligt svårt.”   
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Pedagogen i skola B använde sig av flera representationsformer och kopplingar mellan dem i 

sin lektion i gemensam problemlösning. Frågan var det som nämnts tidigare i texten ”Hur 

många hjul har fyra trehjulingar”. Den språkliga representationsformen synliggjordes genom 

att läraren ställde följande frågor till eleverna. ”Vad är det de vill att vi ska göra? Hur tänker 

du? Hur kan man ta reda på detta?”. Eleverna fick tänka själva hur de skulle lösa problemet. 

Vidare kopplade pedagogen in bild som representationsform då en elev ville visa sin 

förklaring av problemet genom att rita en bild på tavlan. Detta kopplade de sedan till 

abstrakta symboler då de ringade in hjulen för en trehjuling och skrev siffran tre under bilden. 

Mellan bilderna och symbolerna gjordes additionstecken för att visa att talen skulle adderas. 

Slutligen gjordes ett likhetstecken och siffran 12 skrevs som var svaret på problemet. Denna 

lektion visade tydligt kopplingarna mellan flera representationsformer i samma uppgift.  
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6 Analys  
 

I följande avsnitt kopplar vi ihop det teoretiska som tidigare forskats kring representationer 

med det vi sett och hört i observationerna och intervjuerna vi genomförde.  

 

6.1 Användandet av olika representationsformer 

 

Båda skolorna hade rikligt med konkret material som användes i matematikundervisningen. 

Precis som Hwang och Nilsson (2003) beskriver att det konkreta materialet kan vara ett stöd 

för tanken och främjar begreppsbildningen hos eleverna resonerar även pedagogerna på båda 

skolorna så. De talade mycket om vikten av att kunna laborera med material för att förstå 

symbolernas värde. Båda pedagogerna uttryckte att det var viktigt att eleverna befäste sina 

kunskaper innan de gick vidare till nästa moment eller arbetsområde. Löwing och Kilborn 

(2002) talar om vikten att språket och konkretiseringen är viktig för att befästa och utveckla 

begreppsförståelsen. Detta kunde vi inte se till fullo under våra observationer men vi såg att 

båda pedagogerna var noga med att återkoppla till föregående lektion och de försökte få en 

bild av hur eleverna upplevde matematiken de hade behandlat genom att ställa utmanande 

frågor till dem kring det arbetsområde som hade behandlats föregående lektion. 

 

Pedagogerna på båda skolorna talade om vikten av att använda språket som har en 

övergripande roll oavsett vilka förklaringsmodeller som användes. Vygotskij menar att när 

människor kommunicerar med varandra utvecklas vårt tänkande som individer vilket vi 

tydligt kunde se i våra observationer, inte minst när det handlade om problemlösning. Detta 

blev tydligt när eleverna skulle förklara och berätta för varandra hur de tänkt och löst en 

matematisk uppgift. Bild som representationsform användes flitigt i skola B, inte minst när 

det gällde problemlösning. Eleverna fick då rita bilder för att förklara hur de löste problemet 

med trehjulingen. Ahlberg (1995) menar att det kan ge en bredare förståelse av det 

matematiska innehållet när eleverna får rita bilderna för att på så sätt få en visuell upplevelse 

av problemet som ska lösas. Illustrationer av geometriska former samt matematiska tecken är 

andra former av bilder som är av stor betydelse för begreppsförståelsen i matematik. Under 

observationerna i skola B arbetade de mycket med klockan. Eleverna skulle då ställa in 

klockan på rätt klockslag och lära sig vart stora respektive lilla siffran skulle placeras. 

Klockan är en symbolisk framställning, när lilla visaren står på siffran tre är klockan tre. 

Engström (2002) uttrycker också att betydelsen av symboler är något överenskommet 

exempelvis på en klocka så står siffran tolv på samma plats oavsett i vilket land du befinner 

dig.  

 

Tallinjen är en form av diagram som syntes i båda klassrummen. Den var placerad så att 

eleverna ständigt kunde se den. Det fanns även mindre tallinjer som eleverna kunde ta med 

till sin bänk och de använde dem som hjälp för att lösa matematiska uppgifter. Löwing och 

Kilborn (2002) beskriver tallinjen som ett diagram som används för att förklara abstrakt 

matematik. Pedagogerna i båda skolorna använde sig av tallinjen för att förklara addition och 

subtraktion även om det syntes mest i skola A där tallinjen var den del av undervisningen 

under observationerna. Pedagogen kopplade ofta tillbaka till tallinjen då eleverna frågade om 

hjälp. Vi upplevde att eleverna använde sig av tallinjen när de skulle lösa uppgifter i 

matematiken. De tittade upp på den stora tallinjen ibland men gick även fram för att hämta en 

liten som de kunde ha vid sin arbetsbänk. 

  

 I matematikboken förekommer ofta schematiska framställningar, det kan vara ett diagram 

som exempelvis tallinjen. Pedagog A använde sig till viss del av matematikboken i 
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undervisningen men gjorde även många exempel utanför boken för att kunna förtydliga för 

eleverna. Tallinjen fanns väl synlig i klassrummet för att eleverna enkelt skulle kunna ta den 

till hjälp för att lösa olika uppgifter och problem. Engström (2002) menar att det är viktigt att 

eleverna får se olika framställningar av matematik och därigenom kunna tolka och förstå 

matematikens uppbyggnad.  

 

 

6.2 Variation i representationsformer 

 

Vi såg mycket material i klassrummen som användes på olika sätt i undervisningen. 

Pedagogerna använde även sig av olika material i olika uppgifter vilket vi tror de gjorde för 

att visa eleverna att man kan räkna med mer än tillexempel bara pengar. Båda skolorna utgick 

från elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter för att förklara matematiken. Detta för 

att eleverna skulle kunna relatera till någonting de möter i vardagen. Löwing och Kilborn 

(2002) menar att detta ska användas som stöd för tankarna. Eleverna ska inte bara manipulera 

siffror utan räknandet kan konkretiseras genom pengar. När eleverna fick plocka med pengar 

kunde de på ett annat sätt koppla matematiken till vardagliga situationer som när de går och 

handlar i affären. Lärarna använde konkret material för att underlätta förståelsen för eleverna 

så de kunde se sambandet mellan siffra och exempelvis samma antal makaroner. Lärarna 

använde mest det konkreta materialet som ett steg mot abstrakt tänkande. Pedagogerna var 

tydliga med att de ville göra matematiken till en del av elevernas vardag samt att 

uppmärksamma eleverna på hur mycket matematik de har i sin vardag. Ahlberg (2000) talar 

om att eleverna möter mycket matematik i sin vardag utan att de tänker på det. Pedagogens 

arbete är att synliggöra denna matematik och under observationerna som gjordes i denna 

studie fick vi intrycket av att båda pedagogerna ofta synliggjorde matematiken i elevernas 

vardag när de själva inte var medvetna om det. 

 

Vi såg ett par exempel när pedagogen gick från abstrakt till konkret. När skola A arbetade 

med problemlösning fick de kort med information på exempelvis ”femkronorna är 

tillsammans värda 15 kronor”. Vidare hade de andra kort med små ledtrådar och med hjälp av 

alla ledtrådarna skulle de lista ut hur mycket pengar som fanns i spargrisen. Här fick eleverna 

istället läsa texten och välja hur de skulle visa hur många femkronor de hade. Vissa elever 

ritade femkronor och andra hämtade femkronor för att visa hur de tänkt. Här visade eleverna 

på att de förstod hur man kunde använda representationsformerna på olika sätt. Löwing och 

Kilborn (2002) förklarar att material ska användas i undervisningen på ett sådant sätt så 

matematiken förenklas för eleverna. Materialet blir konkret för eleverna när det används för 

att underlätta förståelsen eller en tankeform. I detta exempel får eleverna fundera kring hur de 

ska tänka för att lösa deluppgiften. De måste fundera kring vad de redan vet samt vad de 

måste få reda på och då även hur de ska gå vidare för att lösa resten av uppgiften. Kanske kan 

5-kronor underlätta då de sedan ska beskriva vilka mynt samt hur mycket pengar det finns i 

spargrisen. I denna övning fick de veta det abstrakta, alltså hur mycket femkronorna var 

värda och istället skulle de visa hur många femkronor det fanns i spargrisen. I denna övning 

synliggjordes kopplingen konkret-abstrakt och tvärtom tydligt.  

 

Precis som Vygotskij menar, som beskrivs av Lundgren m.fl. (2010), är språket en stor del 

som ses som ett viktigt redskap som samspelar med andra uttrycksformer. När lärarna och 

eleverna arbetar med olika representationer i matematikundervisningen i skolan kopplas 

dessa ihop genom språket som då genomsyrar matematikundervisningen. Det är genom 

språket tillsammans med andra representationsformer som eleverna utvecklar en bättre 

begreppsförståelse (Sollervall 2007). Det märktes under lektionerna att språket var en central 
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del i undervisningen. Pedagogerna var noga med muntliga förklaringar, matematiska begrepp 

och enheter. Under observationerna talades det mycket matematik både av pedagoger och 

elever under diskussioner av olika lösningar.  

 

6.3 Kopplingar mellan representationer 

 

För att förstå matematiska samband behöver eleverna ha en god förmåga att växla mellan 

olika representationsformer beroende på vilken uppgift de har framför sig (Löwing & Kilborn 

2002).  Detta kunde vi se när pedagog A förklarade ordningstalen för eleverna. Hon använde 

då eleverna själva när de stod på led och skulle tillsammans träna på ordningstalen utifrån 

vilken placering de stod på i ledet. Eleverna fick även färglägga ringar samt berätta under 

vilken mugg en viss pärla fanns. Här använde pedagogen flera olika sätt för att förklara och 

träna samma område inom matematiken. Ryve (2006) menar att elever som kan se samband 

mellan olika representationsformer inte behöver lära sig så många formler och regler utan kan 

förlita sig på sin förståelse av att se sambanden och därmed befästa sin kunskap. 

I skola B kunde arbetet med olika representationsformer ses tydligast under arbetet med 

problemlösning. Eleverna hade ingen självklar lösning på det matematiska problemet och 

behövde hjälp att hitta strategier att lösa uppgiften. Pedagogen använde sig av 

representationsformerna bild, symbol, språk och diagram i uppgiften. Eleverna fick även 

diskutera sina strategier med varandra i mindre grupper. Här använde pedagogen ett sätt att få 

eleverna delaktiga i uppgiften och att argumentera för hur de tänkte. Vygotskij menade att 

människan använder sig av språkliga och materiella redskap för att förstå sin omvärld 

(Lundgren m.fl. 2010). Här fick eleverna använda både språket och ta hjälp av bilden, 

symboler och i vissa fall även diagram för att kunna förklara sina tankar för kamraten. 

Genom att använda bilden som representationsform menar Ahlberg (1995) att det ger eleven 

en visuell upplevelse av det matematiska problemet. Pedagogen i skola B använde sig gärna 

av bild och att rita sina matematiska tankar. Hon såg det som ett steg i elevens utveckling mot 

att kunna klara av att lösa svårare matematiska uppgifter i framtiden. Vidare menar Engström 

(2002) att matematikens tecken och symboler är förknippade med tydliga regler. Detta 

synliggjordes under arbetet med problemlösning. Pedagogen visade tydligt att bilden av de 

tre hjulen kunde beskrivas som siffran 3 samt att likhetstecknet förklarades och tydliggjordes 

för eleverna. De fick även sätta in additionstecken på rätt ställe på tavlan det vill säga mellan 

bilderna på hjulen. 
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7. Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi diskutera vår studie, vad vi kommit fram till, vilka slutsatser vi 

kan dra av det vi observerat samt ge förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Vi anser att vårt val av metod varit väl fungerande. Det undersökningsområde vi valt 

undersöktes bra med hjälp av observationer och intervjuer. Att vi valde att observera för oss 

kända skolor tror vi var bra då eleverna kände oss. Vi gjorde observationerna innan 

intervjuerna för att undvika att lärarna ändrade sin undervisning på grund av frågorna vi 

ställt. Eftersom vi gjorde det i den ordningen tror vi att vi fick ett ärligare svar på våra 

intervjufrågor och fick se den faktiska undervisningen såsom pedagogerna brukar lägga upp 

den. Vi talade inte heller om vad vi skulle undersöka utan sa bara att vi ville observera fyra 

lektioner i klassen utan något specifikt innehåll. Detta gjorde vi för att inte påverka resultatet 

vilket ökar validiteten i studien.   

 

Reliabiliteten i vår undersökning anser vi som god då vi båda genomfört observationerna på 

ett likartat sätt samt att intervjuerna hade samma frågor som underlag. I intervjusvaren ser vi 

inget tecken på att några frågor har missförståtts av någon av intervjupersonerna. Vår studie 

är snäv då vi endast undersökt två skolor därmed kan inte resultatet generaliseras nationellt. 

Däremot anser vi att resultatet täcker upp det område vi avsåg att undersöka, det vill säga 

innehållsvaliditeten anser vi är hög (Johansson & Svedner 2010). Möjligtvis hade vi funnit 

fler likheter eller skillnader i hur lärare arbetar med representation i matematiken om man 

undersökt fler klasser och skolor eller haft en större geografisk spridning på 

undersökningsskolorna.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Under våra observationer har vi sett många olika exempel på användandet av 

representationsformer i matematikundervisningen. Resultatet av vår studie tyder på att 

skolorna använder mycket konkret material som eleverna själva får plocka med. Eleverna 

som var med i vår studie gick i årskurs 1 och 2 så därför tror vi att konkret material 

förekommer mer naturligt än om eleverna varit äldre. Pedagogernas sätt att påverka eleverna 

att använda materialet är en annan aspekt vi reflekterat kring. Båda pedagogerna var 

karismatiska och kunde ibland spela lite teater för att fånga elevernas intresse. Hade vi 

studerat andra pedagoger som inte använt drama på samma sätt som dessa gjorde så hade 

resultatet kanske sett annorlunda ut. Vi såg tydligt att det användes mycket olika material till 

olika övningar och lärarna varierade undervisningen. Detta syntes inte minst när pedagog A 

skulle introducera ordningstalen för eleverna då hon gjorde detta på flera olika sätt bland 

annat ett där eleverna själva var materialet då de ställde upp på led och konstruerade 

uppgifter utifrån det. Vi fick känslan av att pedagogerna var mycket kreativa i sin 

undervisning vilket ofta leder till positiva och engagerade elever. I denna övning såg vi att de 

växlar mellan representationsformerna då pedagogen använde sig av flera olika 

förklaringsmetoder samt material för att förklara ordningstalen. Vi vet inte om pedagogen var 

medveten kring vilka representationsformer hon använde men hon betonade vikten av att 

variera arbetssätten för att öka lärlusten för eleverna. Precis som Löwing och Kilborn (2002) 

beskriver gynnas eleverna om undervisningen går att koppla till elevernas vardag och 

verklighet utanför klassrummet. När pedagogen kopplade ihop ordningstalen med placeringar 

utgick hon från elevernas vardag vilket förhoppningsvis underlättade deras förståelse.   
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Pedagogerna var noga med att betona vikten av att använda ett korrekt matematiskt språk. 

Matematiken fick stor plats i klassrummen i form av matematikhörnor, siffror på väggar, 

material, almanackor med mera. Vi kunde se att alla representationsformer som vi valt att 

undersöka fanns med i undervisningen dock i olika utsträckning. De två 

representationsformer som vi såg användes flitigast var språket samt konkret material. 

Kanske för att dessa två är enklast att arbeta med då man vill introducera någonting nytt eller 

vidareutveckla kunskaper inom något område i matematiken. Språket är med hela tiden då det 

är en självklar del i undervisningen. I klasserna där vi gjorde vår studie fanns det inga elever 

som inte kunde svenska. Detta gjorde att pedagoger och elever kunde använda språket som 

representationsform i stor utsträckning. Eleverna fick muntligt förklara sina tankar och 

redovisa många uppgifter muntligt. Hade detta varit klasser med stor andel invandrare som 

inte behärskar svenska i den utsträckning som eleverna i studien gjorde så tror vi att vi hade 

fått en helt annan fördelning av vilka representationsformer som dominerade undervisningen. 

Pedagogerna hade då fått ändra stora delar av sin undervisning för att kunna fånga alla elever. 

Sollervall (2011) beskriver hur elever som inte har svenska som modersmål arbetar med 

matematikens representationsformer. För svensktalande elever är språket en betydande del av 

den matematiska förståelsen. Kan det vara så att andra representationsformer inte används i 

lika stor omfattning som de gör när eleverna inte kan använda språket och därför måste hitta 

andra sätt att förklara och förstå matematiken. Kan det vara så att det blir konkret och tydligt 

för eleverna om de får plocka, känna och klämma på olika material samtidigt som de lär sig 

någonting nytt. Pedagogerna var noga med att förklara för eleverna med genomgångar och 

även med att lyssna på och låta eleverna berätta sina lösningar, tankar och idéer. För att ett 

material ska kunna användas för konkretisering är det viktigt att materialet används på rätt 

sätt. Detta betonar även Löwing och Kilborn (2002) då materialet måste användas på rätt sätt 

för att vara i konkretiserande syfte. Därför måste pedagogen tänka till om det var läge att 

räkna med pengar eller kottar i en övning. I exemplet med spargrisen fick eleverna använda 

mynt eller rita egna mynt. Där hade de då två former av representation, bild och konkret 

material att välja på. Dessa alternativ var de som var bäst lämpade för att lösa den angivna 

uppgiften då uppgiften gick ut på att lista ut med hjälp av ledtrådskorten vilka pengar som 

fanns i spargrisen. 

 

I båda klasserna vi observerat syntes tydligt hur pedagogen försökte använda sig av flera 

olika förklaringsmodeller. De som förekom mest var språk och konkret material. Vi tror att 

dessa representationsformer dominerar då det blir synligt för eleven om man har material att 

plocka med istället för abstrakta symboler om eleverna inte kan betydelsen av dem ännu. 

Med konkret material kan du addera, subtrahera och dividera enkelt genom att lägga 

materialet i högar och sedan själv kunna räkna hur mycket som finns i varje hög. Detta 

tillsammans med språket som kontinuerligt används tror vi bidrar till ökad förståelse för 

eleverna då de får använda flera sinnen. Då de lyssnar på instruktioner och andra lösningar 

samtidigt som de får berätta sina egna tankar och idéer samt se materialet och plocka med det 

används flera sinnen för att lösa en uppgift.  

 

Kopplingarna mellan olika representationsformer syntes i undervisningen då lärarna var noga 

med att förklara matematiken på olika sätt genom bilder, symboler, diagram, språk samt 

konkret material. Pedagogerna arbetade strukturerat och med en tydlig koppling både mellan 

olika lektioner och mellan olika representationsformer. Vi är inte helt säkra på att de var 

medvetna om kopplingarna de gjorde eller så var det helt enkelt så att ordet 

representationsform inte betydde samma sak för oss som det gjorde för pedagogerna. Under 

intervjuerna berättade vi vad studien skulle handla om och vi fick intrycket av att båda 
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lärarna inte var helt införstådda med begreppet. De använde ord som antydde till att de ville 

visa matematik på olika sätt för eleverna och att eleverna skulle träna på matematiken på 

olika sätt för få en bättre och djupare förståelse för ämnet. De arbetade med kopplingar oftast 

mellan två representationsformer exempelvis bild - symbol, diagram - symbol eller konkret 

material – symbol. Pedagogerna försökte ge olika exempel på hur eleverna kunde tänka och 

vad de kunde använda sig av för att lösa olika problem. Blir det tydligare av att rita en bild, 

skriva upp det du vet, hämta material att plocka med eller något annat sätt du kan använda dig 

av för att se problemet och försöka hitta ett sätt att lösa det. Vi såg mycket grupparbete då 

eleverna skulle försöka lösa uppgifter tillsammans, elever ser olika lösningar på problem och 

har olika strategier för att komma fram till en lösning. Tillsammans lärde eleverna av 

varandra och när de sedan fick förklara och visa hur de tänkt när de löst uppgiften fick alla ta 

del av varandras lösningar och på så sätt förhoppningsvis själv hitta ett nytt tankesätt för att 

lösa liknande uppgifter. Det vi kunde se var att man eftersträvade att representationsformen 

symbol skulle bli slutmålet.  Vi funderade på om det kunde vara en spegling av att 

matematiken har varit läromedelstyrd eller om det är en kulturell företeelse att matematik ska 

vara symboler och uppställningar för att räknas som matematik. Vi fick uppfattningen av att 

kunde man symbolerna så hade eleverna abstrakt tänkande på hög nivå.     

 

7.3 Slutsatser 

 

I vår studie kan vi se att representationsformer förekommer i matematikundervisningen på 

lågstadiet i de skolor vi gjorde vår undersökning. Dessa har använts och förekommit på flera 

olika sätt under lektionerna för att vara till hjälp för eleverna när de är på väg mot att utveckla 

ett abstrakt tänkande i många områden inom matematiken. Vi kan även se att pedagogerna 

använder konkret material, som är en representationsform, för att göra kopplingar mellan 

konkret och abstrakt matematik. Vi kunde även se en del kopplingar från abstrakt till konkret 

men det gjordes mer sällan.  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det vore intressant att forska vidare kring hur viktiga olika representationsformer blir i en 

skola med övervägande elever med svenska som andraspråk. En annan studie som skulle vara 

intressant är att se i vilken omfattning representationsformer används i mellanstadiet 

respektive högstadiet. 
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Bilaga 1 

 

 Information till lärare för deltagande i examensarbete 
 

Syftet med undersökningen är att studera hur er klass arbetar med matematik. 

Undersökningen innefattar att vi observerar under ett antal lektioner i matematik samt en 

intervju med dig som lärare. Den information som delges oss kommer endast att användas till 

vårt examensarbete och inget annat. 

 

Vi är självklart mycket tacksam för din medverkan. Det är du som gör examensarbetet 

möjligt! Du ska dock veta att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan välja att 

avbryta din medverkan. 

 

Handledare för examensarbetet är: 

Gunilla Nilsson, 

0470-70 8180, 

gunilla.i.nilsson@lnu.se 

 

 

 

Härmed godkänner jag att delta i era intervjuer samt att ni får genomföra observationer under 

mina lektioner.  

 

Underskrift:    Datum: 

 

________________________________  _______________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Sara Sternerfors och Ingela Wik 
 

mailto:gunilla.i.nilsson@lnu.se
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Intervjuguide 
 

 

- På vilket sätt syns matematiken i ditt klassrum? 

 

- Vad är det ”lättaste” med att undervisa i matematik? 

 

- På vilket sätt syns matteboken i din undervisning? 

 

- På vilka olika sätt förklarar du matematik för dina elever?  

 

- Hur uppmuntrar du eleverna att våga lösa svåra uppgifter på egen hand? 

 

- Vilka olika material använder du i undervisningen? 

 

- På vilka olika sätt bedömer du att eleverna kan ett arbetsområde
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