
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

”Ser ni nu att det 
betyder samma sak?”  

 

KURS: Examensarbete för grundlärare 4-6, 15 hp 

PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 

FÖRFATTARE: Elin Josefsson 

HANDLEDARE: Anna-Lena Ekdahl 
EXAMINATOR: Robert Gunnarsson 
TERMIN: VT17 

 

En observationsstudie av lärares arbete med 
representationsformer i matematikundervisningen 



 

 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

 

Examensarbete för grundlärare 4-6, 15 hp  
Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 4-6 
VT17 

 

SAMMANFATTNING 

Elin Josefsson 

”Ser ni nu att det betyder samma sak?”    

En observationsstudie kring lärares arbete med representationsformer 

”Do you see that this means the same thing?” 

An observation study of teachers’ work with representations 

 Antal sidor: 33 

 

 

Elever kan ibland uppleva svårigheter med 

representationsformer och därför är 

studiens syfte att undersöka hur lärare 

arbetar med olika representationsformer 

samt hur lärare arbetar för att påvisa 

samband mellan representationsformer. 

Studien grundar sig i variationsteoretiska 

principer. Studiens empiri består av 

observationer om sex olika lärares 

helklassgenomgångar av eget valt 

ämnesinnehåll som har analyserats med 

hjälp av Ekdahls, Venkats och Runessons 

teoretiska ramverk (2016). Resultatet av 

studien visar att lärare använder 

representationsformen ”skrivna symboler” 

mest i undervisningen, samt att 

representationsformerna varierar beroende 

på vilket ämnesområde lärare undervisar i. 

Resultatet visar även att lärare använder 

gester och verbala uttryck för att 

tydliggöra sambanden mellan 

representationsformerna.  Slutsatsen är att 

lärare använder olika 

representationsformer i undervisningen 

samt att lärare tenderar att använda olika 

linking actions i matematikundervisningen 

för att synliggöra sambanden mellan 

representationsformer. 

Students experience problems regarding 

representations in mathematics. 

Therefore the purpose of this study is to 

examine how teachers’ work with 

different representations and how they 

clarify the connections between 

representations. The study is based on the 

principles of variation theory. The data, 

consisting of observations of six different 

teachers whole class introductions, have 

been analysed using Ekdahl, Venkat and 

Runessons theoretical framework (2016). 

The study shows that teachers use the 

representation called “written symbols” 

most frequent and that the representation 

vary depending of the subject. The result 

also shows that teachers use gestures and 

their verbal expression to clarify the 

relationship between representations. 

The conclusion is that teachers use 

different representations in teaching, and 

that teachers tend to use different linking 

actions in mathematics to make the 

connection between representations 

visible.  
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1. Inledning   

Undervisning i matematik ska främja elevers motivation till fortsatt utveckling av 

kunskaper i ämnet. Elever ska även ges möjligheten att arbeta med matematiken på olika 

sätt och lära sig att uttrycka sina matematiska kunskaper på varierande sätt (Skolverket, 

2016) exempelvis med hjälp av representationsformer (Skolverket, 2011).  

Representationsformer används i matematikundervisningen för att utveckla elevers 

matematiska kunskaper genom att representera olika matematiska begrepp eller uppgifter 

på olika sätt exempelvis genom konkret material, bilder, ord och symboler (Ryken, 2009)  

Från tidigare forskning av Bossé, Adu-Gyamfi och Cheetmans (2011), samt från mina egna 

erfarenheter, har det uppmärksammats att elever ofta upplever svårigheter i användningen 

av olika representationsformer. I en studie av Boulton-Lewis (1998) framkommer det att 

elever i många fall inte ens är medvetna om att de arbetar med olika representationsformer. 

Elever visar även upp svårigheter när det gäller att se samband mellan de olika formerna 

exempelvis att konkret material representerar samma sak som det aritmetiska, bildliga eller 

språkliga (Duval, 2006). De svårigheter som elever upplever ligger till grund för den här 

empiriska studien. Syftet med arbetet är att undersöka vilka representationsformer lärare i 

årskurs 4-6 använder i helklassundervisning samt hur lärare påvisar samband mellan 

representationsformerna.  

Området är vetenskapligt intressant på grund av att elever bör få möjligheten att utveckla 

sina matematiska kunskaper med hjälp av representationsformer i helklassundervisning. 

Lärare bör ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om representationsformer, både i 

användandet av olika representationsformer men även vilka fördelar det finns med att 

arbeta med dem (Cai, 2005). Tidigare forskning har visat att lärare tenderar att bli bekväma 

i användandet av olika representationsformer och enbart använda samma 

representationsform i undervisningen (Stylianou, 2010).  

Samband mellan representationsformer är, enligt forskning ett effektivt sätt att utveckla 

förståelse för olika matematiska begrepp och matematik generellt. Användandet av 

representationsformer i matematikundervisning kan bidra med en varierande undervisning 

genom att skapa tillfällen där elever får möjligheten att arbeta med matematiken på olika 

sätt, bland annat genom konkret material eller dylikt (Lesh, Post & Behr, 1987).  Studiens 

syfte och frågeställningar besvaras genom observationer av sex olika lärares 

helklassundervisning där representationsformer användes.  
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2. Bakgrund 

Nedanstående avsnitt inleds med en förklaring av begreppet representationsformer. 

Därefter beskrivs de olika representationsformerna, vad de innebär och deras olika attribut. 

Sedan presenteras vad som menas med samband mellan representationsformer och hur 

detta samband kan tydliggöras i undervisningen. Avslutningsvis presenteras den teori som 

ligger till grund för studien.   

 

2.1 Förklaring av begreppet representationsform 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016) ska 

matematikundervisningen ge elever möjligheten att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för kommunicera matematik i 

vardagliga och matematiska sammanhang. För att elever ska utveckla sina matematiska 

kunskaper såsom beskriva och kommunicera matematik behöver elever enligt 

Kommentarmaterial till kursplan i matematik (2011) få chansen att utveckla färdigheten 

att använda olika representationsformer. I förståelsen för tal ingår även att kunna växla 

mellan olika representationsformer. Cai (2005) beskriver representationsformer som ett 

sätt att uttrycka och förstå matematiken. Duval (2006) beskriver representationsformer 

som ett sätt att förklara ett matematiskt uttryck eller begrepp på fast inte enbart med siffror. 

Användandet av representationsformer beskrivs även vara ett effektivt sätt för elever att 

föra och följa matematiska resonemang men även ett bra sätt att utveckla förståelse för 

matematiska begrepp (Ryken, 2009).  

Representationsformer i matematikundervisningen kan användas för att ge elever 

möjligheten att utveckla en förståelse för matematik, genom att konkretisera den. Genom 

arbetet med olika representationsformer i matematikundervisningen får elever möjligheten 

att koppla samman matematiken till sin egen verklighet. Det är därför viktigt att lärare 

väljer lämpliga representationsformer till ämnesområdet som eleverna arbetar med 

(Momona-Downs & Downs, 2002).  

I en studie av Ainsworth (2006) framkommer det att representationsformer kan ha olika 

funktioner i undervisningen och kan underlätta arbetet för elever genom att ge bättre 

förutsättningar för lärande. De olika funktionerna kallas för den kompletterande, den 

begränsande respektive den byggande funktionen. Den kompletterande funktionen betyder 

att representationsformerna kompletterar varandra. Exempelvis genom att en bild 

kompletterar symboler vid en problemlösningsuppgift. Bilden hjälper till att ge 

information till symbolerna som eventuellt kan underlätta beräkningsprocessen för 

eleverna. Bilden och symbolerna kompletterar varandra genom att förse vardera 

representationsform med information som underlättar beräkningen. Genom att 

representationsformerna kompletterar varandra är förhoppningen att elever kommer att ha 

nytta av varje representationsform både enskilt och tillsammans. Den begränsande 
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funktionen betyder att representationsformer har begränsad information. Representationen 

bidrar inte med tillräcklig information för att kunna beräkna en uppgift. För att 

exemplifiera den begränsade funktionen används ett exempel ur Ainsworths (2006) studie, 

frasen ”katten är vid hunden”. Den frasen är tvetydlig då den inte ger tillräckligt med 

information kring vilken sida katten sitter på men för att öka informationen kan man 

komplettera med en annan representationsform exempelvis en bild. Bilden kan bidra till 

att man får se vilken sida katten sitter på. Alltså tolkning av den första 

representationsformen (texten) kan bli begränsad men med hjälp av den andra formen 

(bild) utvecklas förståelsen för uppgiften. Den kompletterande och begränsande 

funktionen samspelar med varandra. Den byggande funktionen kan även kallas för 

utvecklandet av fördjupade kunskaper. Utvecklande av fördjupade kunskaper menas med 

att elever utvecklar förståelse för varje representationsform men även sambanden mellan 

representationsformerna. Samband mellan representationsformer är viktigt för att 

underlätta elevers matematiska tänkande. Kännedom och förståelse om samband mellan 

representationsformer är en förutsättning för att elever ska kunna använda flera 

representationsformer (Ainsworth, 2006).  

 

Lesh (1981) schema nedan visar på olika representationsformer och hur översättning 

mellan representationsformerna skulle kunna se ut.  

Figur 1 Lesh (1981) schema omarbetat och översatt av Emanuelsson (1995).  

 

Schemat visar även på vilka sätt som elever kan översätta från en representation till en 

annan. Det är tänkt att lärare ska använda schemat för att välja lämpliga 

representationsformer för innehållet i undervisningen. Lesh menar att schemat innehåller 

några av de viktigaste processerna som elever använder i matematiken. Ett exempel på 

arbetet enligt Leshs schema skulle kunna vara en problemlösningsuppgift där elever först 
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arbetar med att konkretisera de skrivna symbolerna med hjälp av konkret material och 

utifrån det konkreta materialet kan elever symbolisera och beräkna uppgiften. 

 

2.1.1 Talade symboler 

Talade symboler är den representationsform som elever och lärare använder för att 

beskriva eller förklara något (Lesh, 1981). Lärare använder vanligtvis den verbala 

representationsformen i undervisningen när ett nytt område skall introduceras men även i 

vanlig helklassundervisning. Den verbala representationsformen är viktig i undervisningen 

då eleverna får använda sina auditiva förmågor samtidigt som de kan använda sina visuella 

förmågor och genom att de kan använda de förmågorna samtidigt kan eleverna utveckla 

förståelse för matematiken (Pinar, 2014).  Lesh et al. (1987) skriver att språket är ett sätt 

att exempelvis beskriva ett matematiskt problem så att tankarna kommer fram på ett annat 

sätt än att enbart skriva ner dem. Talade symboler samspelar med de övriga 

representationsform genom att elever kan diskutera olika tillvägagångssätt och 

representera sina tankesätt. Talade symboler är en vanlig representationsform då det 

fungerar som ett verktyg för elever att göra sig förstådda.  

 

2.1.2 Skrivna symboler 

De skrivna matematiska symbolerna är den representationsform som förekommer mest i 

matematikundervisningen. Skrivna symboler kan vara algebrabokstäver, tal, likhetstecken 

och så vidare (Lesh, 1981). De skrivna symbolerna är vanliga i matematikundervisningen 

då lärare ofta känner sig bekväma i användningen av symboler. Lärare tenderar att bli för 

bekväma i undervisningen och endast använda symboler istället för att samspela med andra 

representationsformer för att konkretisera matematiken (Stylianou, 2010). I en studie av 

Boulton-Lewis (1998) visades det att elever inte var medvetna om att de arbetar med minst 

en representationsform hela tiden under matematiklektionerna, de visste inte att de skrivna 

symbolerna var en representationsform. De skrivna symbolerna möter eleverna överallt i 

undervisningen och de samspelar med övriga representationsformerna i många olika 

situationer.  

 

2.1.3 Bilder  

Bilder innebär statiska bilder som inte går att beräkna utan endast används som en 

illustration av problemet för att få igång elevers tankar. Bilderna kan ge en bredare 

förståelse för matematiken då elever får se uppgiften eller problemet visuellt (Lesh, 1981). 

Cai (2005) menar att låta elever arbeta med och förklara sina tillvägagångssätt med hjälp 

av bilder som de själva ritat främjar elevers utveckling av matematisk förståelse. Cai 

fortsätter med att beskriva att det även främjar elevernas förståelse av att en uppgift kan 

lösas på flera olika sätt. Duval (2006) skriver att med bilden blir det extra tydligt att förstå 

ett matematiskt problem. Forskaren framhäver också att oavsett om man är nybörjare inom 

matematik eller inte så är bilder ett bra hjälpmedel till att göra beräkningar och förstå 



 

5 

 

 

matematik. Duval menar dock att enbart använda sig av bilder i undervisningen kan bidra 

till att det hämmar användningen av någon av de andra representationsformerna. Enligt en 

studie av Debrenti (2015) hjälper inte enbart det visuella med att lösa uppgifter utan det 

visuella bidrar även med utveckling av matematiska resonemang. Lärare bör därför arbeta 

aktivt i undervisningen med bilder för att förenkla matematiken för eleverna. I lärares 

helklassundervisning av ämnesområden kan bilder som representation hjälpa eleverna att 

utveckla förmågan att uttrycka matematik på ett annat sätt än med symboler och underlätta 

tänkandet inom det specifika området.  

 

2.1.4 Omvärldssituationer 

Omvärldssituationer är konkreta händelser som kan generaliseras och knyta an problemet 

till elevers verklighet. Omvärldssituationer är till för att förenkla, generalisera och 

konkretisera det matematiska innehållet. Det kan exempelvis vara att arbeta med konkret 

material såsom tiobasmaterial, låtsaspengar eller andra saker som finns i elevernas 

omgivning i klassrummet. Det handlar om att konkretisera det abstrakta och synliggöra 

matematiken konkret för elever (Lesh, 1981). Engvall (2013) skriver i sin avhandling att 

det konkreta materialet är till för att göra matematiken elevnära där elever får möjligheten 

att se, plocka och känna på det. Engvall beskriver fortsättningsvis att växlandet mellan det 

abstrakta och konkreta i matematikundervisningen är viktigt för att elever ska utveckla en 

djupare förståelse för matematiken. Vid beräkning av tal i bråk- och decimalform och 

procent är exempelvis tiobasmaterial ett bra exempel på omvärldssituation att använda då 

eleverna kan utveckla förståelse för hundradelar och tiondelar. Debrenti (2015) menar att 

konkret material är av stor vikt för elevers utveckling inom matematik och därför är det 

viktigt för lärare att i sina introduktioner av ämnesområden synliggöra att matematiska 

situationer kan representeras med hjälp av saker som är elevnära. Debrenti beskriver också 

att det är viktigt för lärare att vara medvetna om att materialet inte är bärande av förståelse 

utan användningen av materialet kan bidra till förståelse genom att matematiken kan 

representeras på ett annat sätt.  

 

2.1.5 Manipulativa modeller 

De manipulativa modellerna handlar om att förändra exempelvis symboler till en annan 

matematisk form såsom en graf. Representationsformer som går att förändra efter 

innehållet. Det kan till exempel vara grafer, tabeller, koordinatsystem och tallinjer (Lesh, 

1981). De manipulativa modellerna bidrar till att elever utvecklar förmågan att omsätta de 

skrivna symbolerna till en visuell bild genom en tabell eller graf. Exempelvis räta linjens 

ekvation kan skrivas som 𝑦 = 𝑘𝑥 +𝑚 och kan sedan omsättas och visas med hjälp av ett 

koordinatsystem. Lärare som låter eleverna omsätta matematiken ger eleverna möjligheten 

att utveckla förståelse för olika visuella och symboliska representationsformer. Att omsätta 

matematiken till en visuell bild är en nyckelprocess som används av matematiker och 

forskare och de manipulativa modellerna är mer vanligt i avancerad matematik som 

eleverna inte möter på i mellanstadiet (Ryken, 2009).  
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2.2 Samband mellan olika representationsformer  

Samband mellan representationsformer kan ibland ha olika namn. I internationell 

forskning används ordet translation, översättning, för att beskriva sambanden mellan 

representationsformer.  Att förstå sambanden mellan representationsformer innebär att 

kunna förstå att matematiken kan representeras på olika sätt och inte enbart visas på ett 

sätt, exempelvis genom symboler (Lesh et al., 1987).  

För att elever ska kunna förstå matematiken innebär det att de ska kunna variera, använda 

och förstå sambanden mellan olika representationsformer (Cai, 2005). Duval (2006) menar 

att elevers förmåga att kunna översätta mellan olika representationsformer uppfattas ofta 

vara ett kritiskt moment i matematikundervisningen. Elever upplever att det är komplext 

då de har svårt att förstå att de olika representationsformerna representerar samma sak. Det 

är viktigt att eleverna utvecklar förmågan att översätta mellan formerna då det kan ge en 

djupare förståelse av det abstrakta i matematiken. I en amerikansk studie påpekar Bossé et 

al. (2011) att elever upplever svårigheter att översätta mellan vissa representationsformer. 

Exempelvis kan elever uppleva att det är svårare att översätta mellan skrivna symboler och 

talade symboler då elever kan ha svårt att verbalt uttrycka sina tankar. I Bossé et als (2011) 

studie ges det ett förslag på hur elevers lärande av översättning mellan 

representationsformerna skulle kunna underlättas med hjälp av lärares arbete i 

helklassundervisning. Lärare kan i sina helklassundervisning ge flera exempel på 

översättning mellan representationsformer och därigenom kan elevers erfarenhet kring 

samband och översättning öka (2011). Ju bättre elever är på samspelet mellan de olika 

representationsformerna ju större möjlighet har de att utveckla fördjupade matematiska 

kunskaper (Mundy & Gilmore, 2009). Enligt Goldin (2008) ska elever med hjälp av olika 

representationsformer ges tillfälle till att förklara den matematiska situationen på mer än 

ett sätt, exempelvis beskriva situationen med symboler och sedan förklara med hjälp av 

ord, föremål eller bild. Detta stämmer överens med förmågan att uttrycka matematiken på 

olika sätt som kursplanen i matematik presenterar.  

  

Det är viktigt att elever utvecklar en flexibilitet i översättningen, en vana, då översättningen 

mellan representationsformer visar på förmågan att kunna förstå vad som är viktigt att veta 

i den specifika uppgiften. Elever kan då överföra kunskap från den ena 

representationsformen till en annan (Singley & Anderson, 1989). Elever ska ges 

möjligheten att utveckla förståelse för olika representationsformer samt kunna växla 

mellan dem för att utveckla sina matematiska kunskaper (Skolverket, 2011). Boulton-

Lewis (1998) lyfter fram att översättning och samband mellan representationsformer bör 

synliggöras i undervisningen genom att lärare exempelvis påvisar att det aritmetiska 

betyder samma sak som det konkreta. Lesh et al (1987) ger ett exempel på översättning 

mellan representationsformer; lärare ritar upp en bild på en pizza och säger att hen ska äta 

upp en tredjedel, som även skrivs på tavlan. Läraren delar sedan in pizzan i tre delar och 

visar då vad en tredjedel är. Läraren översätter då från bild till symbol och vice versa. 

Boulton-Lewis (1998) fortsätter med att elever utvecklar en förståelse för matematiken om 
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de kan kombinera och växla mellan de olika representationsformerna då de 

uppmärksammar att man inte enbart behöver arbeta med siffror. I en studie av Cobb, 

Yackel och Wood (1992) lyfts det fram att det kan vara lämpligare att översätta mellan 

vissa representationsformer mer än andra när det gäller helklassgenomgång i 

matematikundervisningen. Lärare måste vara noggrann i sitt val av representationsformer 

i undervisningen då matematiska situationer, innehåll eller begrepp ska förklaras. Studien 

visade även att elever inte utvecklar kunskaper om inte representationsformerna används 

på ett adekvat sätt.  

 

I en engelsk studie skriver Ainsworth (2006) att elever bör utveckla förståelse för 

sambanden mellan representationsformerna för att de ska kunna förstå och beräkna olika 

uppgifter på olika svårighetsnivåer. Ainsworth, Bibby och Wood (2002) förespråkar att 

använda flera olika representationsformer för att undervisa matematik. Får elever översätta 

mellan olika representationsformer kan det bidra till djupare förståelse och mer kunskaper 

om hur man kan anpassa matematiken. Elever lär sig att anpassa det matematiska till deras 

egen förmåga.  

 

Dündar (2015) betonar dock att en överdriven användning och översättning mellan flera 

representationsformer också kan skapa problem för elever. En överdriven översättning 

betyder att lärare översätter mellan representationsformerna för ofta, även vid de tillfällen 

då de inte behövs. Elever kan i dessa fall stöta på problemet att de blandar ihop de olika 

representationsformerna samt att de har svårt att välja vilken representationsform som 

kanske är lämplig att arbeta med. Exempelvis vid arbete med uppgifter där elever ska välja 

representationsformer som är mer lämpliga kan en överdriven växling bidra till att elever 

inte vet vilken representation som är mest lämplig för uppgiften. I en amerikansk 

intervjustudie från 2009 beskrev Superfine, Canty och Marshall att vissa elever ofta 

upplever svårigheter i att uppmärksamma likheterna mellan representationsformer och att 

det påverkar översättningen och förståelsen för sambanden mellan 

representationsformerna.  

 

2.2.1 Språket och gester förtydligar sambanden mellan representationsformerna   

Lesh et al. (1987) påpekar att lärares sätt att visa samband kan ibland upplevas komplicerat 

för elever att förstå. Lärares sätt att uttrycka sambanden kan bli för svårt för eleverna då 

lärare tenderar att använda ett för avancerat språk. Men Lesh et al fortsätter även med att 

beskriva att lärare inte ska vara övertydliga i arbetet med sambanden mellan 

representationsformer utan elever ska även själva försöka uppmärksamma sambanden. 

Alibali et al. (2014) menar att undervisning med gester kan vara mer fördelaktig för elevers 

lärande än undervisning utan gester. Lärares gester kan hjälpa elever att bättre förstå 

instruktioner, utveckla sin resonemangsförmåga och fördjupa sitt lärande. Alibali et al. 

(2014) skriver i sin studie att lärare använder gester i högre omfattning än olika uttryck för 

att påvisa samband mellan representationsformer. Gesterna är hela tiden tillgängliga att 

använda, det är upp till lärare att använda dem. Gester och språk är en essentiell del i lärares 
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undervisning inom matematik. Ekdahl et al. (2016) använder linking action som ett 

samlingsnamn för gester och verbala uttryck. I deras studie undersökte de hur lärare 

använde olika linking actions i matematikundervisningen. Resultatet av studien visade att 

olika linking actions kunde vara att lärare pekade fram och tillbaka mellan 

representationsformerna eller att de ritade pilar för att påvisa sambanden.  
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3. Syfte 

Syftet är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 använder olika representationsformer i sin 

matematikundervisning och hur de ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att se 

sambanden mellan olika representationsformer.  

 

Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor:  

 Vilka av Leshs representationsformer används i matematikundervisningen? 

 På vilka sätt använde lärare gester och verbala uttryck för att påvisa samband 

mellan olika representationsformer i matematikundervisningen? 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metod och analysarbete. Inledningsvis förklaras val 

av metod samt metodens urval. Därefter redogörs genomförandet av studien och vidare 

beskrivs studiens bearbetning och analys av data. Begreppet tillförlitlighet introduceras 

därefter och avslutningsvis beskrivs de etiska överväganden som studien följt.  

 

4.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har observation valts och använts. 

Observationer kan bidra till en bra insikt inom forskningsområdet då undersökningar med 

observationer visar vad som sker i olika situationer. Observationer bidrar till att 

observatören får vara närvarande och får möjligheten att ta del av olika situationer som kan 

uppstå i omgivningen. Studiens undersökning valdes att genomföras som observerande 

deltagare – observatören deltog i undervisningen utan att påverka undervisningen. För att 

minimera risken för en eventuell påverkan på studien ställdes därför inga frågor till varken 

lärare eller elever. Observation är en lämplig metod när undersökningen vill utforska något 

som händer, hur det händer eller vad människor gör och hur de gör (Bryman, 2011). Valet 

av insamlingsmetod till den här studien grundar sig på hur studiens frågeställningar är 

ställda. Studiens frågor är ställda med tanken att ta reda på vad och hur något händer och 

inte varför något händer. 

 

Under observationstillfällena dokumenterades lektionssekvenser genom att filmas med 

syftet att noggrant studera varje lärares undervisning. Observationsfilmerna bestod enbart 

av lärares helklassundervisning och inte elevernas enskilda arbete, för att studien syfte 

fokuserar på lärares arbete under helklassundervisning. Observationsfilmerna bidrar till att 

fånga parallella händelser till exempel gester och handlingar. Då lektionssekvenser filmas 

får observatören möjligheten att få en djupare insikt i området då filmen kan ses om flera 

gånger. Genom att återgå till materialet flera gånger kan detaljer synliggöras. Lärarna 

filmades under lektionstillfället men observerades i efterhand. Observationen gjordes i 

efterhand med syftet att inte olika situationer i undervisningen skulle missas. (Bryman, 

2011). 

 

4.2 Urval 

Syftet och frågeställningarna utgick från lärarnas agerande i undervisningen och därför var 

det endast lärare som ingick i observationerna. Deltagarna valdes genom ett strategiskt 

urval genom att urvalet utformas specifikt utifrån de forskningsfrågor som ställts (Alveus, 

2013). Studien bygger på sex olika lärares arbete med representationsformer. Samtliga 

lärare är från sex olika skolor. Ett kriterium för urval var att alla medverkande lärare hade 

utbildning och behörighet i att undervisa matematik. Lärare utan utbildning och behörighet 

kontaktades inte.  
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4.3 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades flera olika lärare för att finna intresserande medverkande i 

studien. När sex intresserade lärare gav sitt godkännande för observation bokades en tid 

med vardera lärare. Resterande lärare kontaktades på nytt där jag tackade för att de visat 

intresse och meddelade att jag hade tillräckligt med deltagare till studien. Vid 

tidsbokningen bifogades även ett medgivande brev som lärarna skulle dela ut till varje 

elevs vårdnadshavare. I brevet introducerade jag mig samt berättade varför observationen 

skulle äga rum. I samma brev berättades det även att observationen av lärares undervisning 

skulle filmas och ifall vårdnadshavare skulle ha något emot det var de vänliga att kontakta 

mig.  

Sex observationer genomfördes i olika klasser med olika lärare. Under lektionsbesöket höll 

jag mig i bakgrunden för att inte störa på undervisningen samt påverka elevernas 

uppmärksamhet under lektionen. Undervisningssekvensen filmades med hjälp av 

videokamera och för att inte störa eleverna användes kameran diskret längst bak i 

klassrummet där inte eleverna uppmärksammade kameran samt att undvika att elevers 

identitet skulle synas. Det uppstod tillfällen där elever togs fram till tavlan, för att visa sina 

tillvägagångssätt och vilka representationsformer de använt i uppgifterna, då filmades inte 

tavlan och elever utan endast ljudupptagning gjordes. Det gjordes för att det inte är 

eleverna i fokus i undersökningen och för att godkännandet att elever skulle finnas med i 

observationsfilmerna inte hade eftersökts.  

Besöken utspelade sig inte alltid på liknande sätt, en del lärare hade genomgång i början 

av lektionen medan andra hade den i slutet av lektionen. Under de lektionerna som 

genomgången var i början av lektionen observerades endast genomgången sedan lämnade 

jag lektionen. Däremot under tillfällena när den var i slutet av lektionen var jag kvar under 

hela lektionen men observerade enbart den slutliga genomgången.  

Samtidigt som lärares helklassundervisning filmades fördes anteckningar kring sådant som 

ansågs intressant och som skulle observeras lite mer under analysen av data, vilket skulle 

kunna vara olika sätt att uttrycka sambanden på. Anteckningarna användes till att 

dokumentera sådant som ansågs kunna hjälpa till att underlätta det kommande 

analysarbetet men även dokumentera sådant som eventuellt hade kunnat påverka 

undervisningen såsom teknikproblem och oanade situationer. Anteckningarna fördes också 

kontinuerligt under observationen ifall kameran skulle sluta fungera eller inspelningen inte 

skulle ha sparats.  

Efter observationstillfället transkriberades filmerna. Med hjälp av transkribering 

synliggörs och tydliggörs lärares arbete för forskaren (Bryman, 2011). Observationerna 

transkriberades med syftet att synliggöra lärares sätt att tydliggöra sambanden, vad sade 

lärare för att synliggöra sambanden och hur uttrycker de sig för att tydliggöra sambanden 

mellan olika representationsformer. Transkriberingarna var noggrant gjorda för att förklara 

vilka olika gester som användes och hur de olika gesterna visade sig i undervisningen. När 

förklaringarna om gesterna transkriberades spelades de olika gesterna upp flera gånger för 
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att på ett så detaljerat sätt kunna beskriva dem. Skulle gesten vara svår att förklara med ord 

togs bilder på den situationen som ett stöd för den skrivna texten. Transkriberingarna 

användes även för att kunna använda kodverktyget som är skapat av Ekdahl et al. (2016).  

Nedanstående tabell är en sammanställning över de lärare som medverkade i studien, 

vilken årskurs de undervisade i samt en sammanfattning kring vardera lärares 

undervisningsinnehåll.  

Tabell 1. Sammanställning över de medverkande lärarnas undervisningsinnehåll.   

Lärare Årskurs Undervisningsinnehåll 

L1 6 3 olika fristående problemlösningsuppgifter som handlade om 

tärningssumma, beräkning hur många fler problem någon 

kunde lösa och minst antal vägar som måste kapas för att inte 

kunna ta sig från A-B. Använde omvärldssituationer, bild, 

symbol och manipulativa metoder 

 

L2 4 3 exempel inom området tal i decimalform; Hundradelar, 

tiondelar och heltal – hur de skrivs som decimaltal. Använde 

omvärldssituationer och symbol 

 

L3 4 3 olika fristående problemlösningsuppgifter som handlade om 

att beräkna ut värdet på olika klädesplagg, olika värden på 

biobiljetter. Använde omvärldssituationer, symbol och bild 

 

L4 5 4 exempel inom området tal i bråk och decimalform. Visa hur 

man kan skriva tal i bråk och decimalform med hjälp av 

konkret material. Använde omvärldssituationer, bild och 

symbol 

 

L5 5 4 exempel inom området procent. Visade med rutnät hur 

procent kan representeras samt vad 100%, 50%, 25% innebar 

– En hel, hälften och en fjärdedel. Använde bild, symbol och 

omvärldssituationer 

 

L6 4 3 exempel inom ämnesområdet geometri. Introduktion kring 

vilka olika vinkelbegrepp, rät, spetsig och trubbig. Använde 

omvärldssituationer, bild och symbol 

   

 

4.4 Analys av material 

Studien utgår från Ekdahl, Venkat och Runessons (2016) teoretiska ramverk om 

undervisning av additiva relationer. Ramverket var framtaget för att analysera lärares 

matematikundervisning och tydliggörandet av sambanden mellan representationsformer i 

Sydafrika. Ramverket utgår från varitationsteorin vilket också denna studie gör. 

 

Ramverket är indelat i tre olika delar, coding of simultaneity of and connections between 

representations (SCBR), coding of simultaneity of and connections within examples 

(SCWE) och coding of simultaneity of and connections between examples (SCBE). SCBR 
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fokuserar på hur lärare arbetar för att tydliggöra sambanden mellan representationsformer 

i sin helklassundervisning. SCWE fokuserar på exempel där delar och helhet användes. 

Ekdahl et al. (2016) ger ett exempel på SCWE där elever ska dela 7 i två delar på olika 

sätt: 4 + 3, 5 + 2 och 6 + 1 och så vidare. SCBE fokuserar på att finna sambanden mellan 

olika exempel som lärare använder samtidigt i undervisningen. Eftersom att denna studie 

undersöker hur lärare arbetar för att synliggöra sambanden mellan representationsformer 

utgår jag enbart från kodverktygets riktlinjer för SCBR. SCWE och SCBE har därför valts 

att exkluderas på grund av att de inte fokuserar på samma område som den här studien. 

 

För att kunna analysera de olika exemplen som lärare använde i undervisningen användes 

två kriterium utifrån ramverket, två eller fler representationsformer skulle användas 

simultant i undervisningen och en eller flera linking actions skulle användas för att 

tydliggöra sambanden mellan dessa. Varje exempel som följde dessa två kriterium skrevs 

sedan in kodverktyget nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kodverktyg inspirerat av Ekdahl et al. (2016) 

 

För att klargöra vad som stod i kolumnen med representationsformer var det vilka olika 

representationsformer som lärare använde exempelvis omvärldssituationer, talade 

symboler eller skrivande symboler med mera. I samma kolumn presenterades även hur de 

olika representationsformerna användes exempelvis att omvärldssituationen användes 

genom tiobasmaterial, manipulativa modeller var tabeller eller bilder som var en bild på 

tärning.  

 

I inledningen av analysarbetet behövs skillnaden mellan verbala uttryck som linking action 

och representationsformen talade symboler förklaras och tydliggöras samt, vad som 

definieras som gester. Detta gjordes för att inte skapa och undvika oklarheter i analysen. I 
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analysen var det viktigt att inte förväxla verbala uttryck som en linking action med 

representationsformen talade symboler. För att inte förväxla dessa ställde jag frågan till 

mig själv om läraren förklarar det matematiska eller om läraren hjälper till att visa 

sambanden mellan representationsformerna. För att förtydliga differensen de två emellan 

är ett exempel på linking action när lärare uttrycker sig: ”Bilden motsvarar det siffrorna 

visar” medan talade symboler kan uttryckas såsom en av de medverkande lärarna gjorde 

under en lektion som handlade om decimaltal: ”Det är 1,0 för att det är en hel, ett ental, 

medan 0,1 är mindre än 1”. Exemplet på linking action ovan visar att sambanden är det 

intressanta genom att använda ordet motsvara och exempel på talade symboler förklarar 

läraren att 0,1 är mindre än 1. Talade symboler visar inte att matematiken kan representeras 

på olika sätt utan kommunicerar och förenklar matematiken för eleverna.  

Det andra som var tvunget att klargöras inför analysen var vad som definierades som 

gester. Enligt Nationalencyklopedin är gest en kroppsrörelse som oftast är hand och arm 

relaterad med ett visst syfte och som förmedlar en innebörd (Allwood, u.å). Gester kan 

också fastställas vara spontana rörelser, särskilt hand och armrörelser, som uppstår när man 

berättar eller samtalar. En gest skulle kunna vara att lärare pekar mellan de olika formerna 

med hjälp av sina fingrar i en rörelse fram och tillbaka mellan representationsformerna 

(Alibali et al., 2014). Utifrån Nationalencyklopedins och Alibali et als förklaring av gester 

underlättade det analysarbetet då definitionen av gester förtydligades. Däremot kommer 

inte alla spontana rörelser att analyseras då de eventuellt inte hjälper till att förtydliga 

sambanden mellan representationsformer.  

Därefter, utifrån studiens syfte, analyserades vilka representationsformer som användes i 

undervisningen och den informationen sammanställdes i en tabell. Tabellen bidrog till en 

överblick över vilka representationsformer som var vanligast i undervisningen. Tabellen 

gjorde det lättare att finna likheter och skillnader mellan vilka representationsformer som 

användes inom vissa ämnesområden. På grund av att studien syftar till att undersöka hur 

lärare arbetade med att synliggöra sambanden skapades en annan tabell över vilka linking 

actions som lärare använde, i den tabellen sammanställdes de olika linking actions samt 

till vilket antal de användes i helklassundervisningen.  

Efter att ha kvantifierat och analyserat vilka representationsformer och linking actions som 

användes i undervisningen delades data in efter studiens syfte och forskningsfrågor, en del 

om vilka representationsformer som användes och den andra delen om sambanden mellan 

representationsformer. Genom att dela in data efter studiens frågeställningar blev det 

tydligare att fokusera på rätt information i analysarbetet och i sin tur säkerhetsställa att 

syftet med studien besvarades.  

För att besvara den första frågeställningen delades data in i grupper efter vilket 

arbetsområde som användes i undervisningen, vilket resulterade i att det var tre olika 

grupper – grupp 1 bestod av bråktal, decimaltal och procent, grupp 2 bestod av 

problemlösningsuppgifter och den tredje gruppen bestod av vinklar. Därefter jämfördes de 

olika grupperna för att finna vilka likheter och skillnader det fanns mellan dem. Likheter 

kunde vara vilka representationsformer de använde medan skillnader kunde vara syftet 

bakom användandet av representationsformer. När de olika grupperna hade jämförts och 
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analyserats försökte skillnader och likheter urskiljas inom vardera grupp, vilket var svårt 

att urskilja då lärare tenderade att arbeta på liknande sätt inom respektive område.  

För att säkerhetsställa att studiens andra fråga besvarades analyserades del två genom att 

undersöka vilka sorters linking actions som användes för att tydliggöra sambanden mellan 

representationsformer. De två olika sorters linking actions som analyserades var gester och 

verbala uttryck. Sedan jämfördes gester och verbala uttryck för att undersöka vilken av 

dessa som var vanligast. Därefter analyserades varje linking action var för sig för att se 

vilka olika gester och verbala uttryck som lärare använde för att påvisa sambanden mellan 

representationsformerna. De likheter och skillnader som kunde urskiljas var att lärare hade 

samma syfte med att påtala sambanden men sa det på olika sätt med hjälp av olika ord. 

Slutligen sammanställdes all information i ett resultat med fokus på att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Det finns olika synsätt inom kvalitativa studier på begreppen validitet och reliabilitet. 

Begreppet validitet innefattar definitioner som berör mätning vilket inte är störst fokus i 

en kvalitativ forskningsansats. Reliabilitet innefattar att den studie som görs skall kunna 

dupliceras. Med detta menas att om någon annan skulle försöka sig på att göra exakt samma 

studie som denna skulle liknande resultat visas och då anses den här studien ha en hög 

reliabilitet. Detta är inte heller största fokus i en kvalitativ studie (Bryman, 2011).  

 

Istället utgår studien från begreppet tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet består av fyra 

delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Trovärdighet 

innebär att studien har följt de regler och föreskrifter som finns för forskning. 

Överförbarhet handlar om hur fylliga berättelserna är från observationer och huruvida de 

ger läsaren förklaringar för att kunna bedöma hur pass överförbara resultaten för studien 

är till en annan miljö. Pålitlighet i studien bygger på hur väl forskningsprocessen har 

förklarats och redogjorts och konfirmering innefattar att det tydligt ska framgå i studien att 

forskaren har agerat så objektivt som möjligt. Forskaren får inte låta tidigare erfarenheter 

eller personliga värderingar påverka resultatet på något sätt (Bryman, 2011).  

 

4.6 Etiska överväganden  

Undersökningar har genomförts med hänsyn till forskningsetiska principer framställda av 

Vetenskapsrådet (2002). De är till för att skydda undersökningsdeltagarna från negativa 

följder såsom kränkande behandling eller förödmjukelser. De forskningsetiska principerna 

är sammanfattade i fyra grundläggande principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innefattar att forskaren skall informera undersökningsdeltagare om 

dess uppgift i arbetet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). Lärarna informerades om vad det var forskaren skulle studera under 
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observationstillfället innan ett godkännande gavs för att utföra studien (Bilaga 1). Lärarna 

fick då möjligheten att tänka igenom och ta ställning om de ville delta samt tid till att 

förbereda sig. I samma information refererades det till Vetenskapsrådet (2002) för att 

lärarna skulle få en inblick i att forskaren utgick från de fyra etiska principerna.  

 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren skall inhämta deltagarnas samtycke samt ett 

passivt samtycke om sådant skulle behövas för att utföra studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom att studien har som mål att undersöka hur lärarna arbetar med 

representationsformer behövdes endast samtycke från lärarna. Men på grund av att 

observationen skulle filmas behövdes ett passivt samtycke av elevernas vårdnadshavare. 

Inför besöket bifogades ett medgivande dokument (Bilaga 2) som läraren fick i uppdrag 

att dela ut till eleverna och deras föräldrar. En av de deltagande lärarna valde även att dela 

ut dokumentet via deras gemensamma plattform på internet. I det dokumentet fanns 

information om vem som skulle utföra studien och varför observationen gjordes i deras 

barns klass. I dokumentet fanns det även information vad föräldrarna skulle göra ifall de 

inte ville att deras barn skulle medverka under lektionen vilket var att kontakta antingen 

forskaren eller läraren som ansvarar för klassen. Det passiva samtycket används för att 

undvika några konflikter angående att deras barn skulle vistas i samma rum som en 

inspelning görs och mot förmodan hamna på inspelningen.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien är anonyma och inte identifierbara 

för utomstående personer. Forskaren har tystnadsplikt gällande deltagares identitet och 

arbetsplats (Vetenskapsrådet, 2002). I studien finns det inget skrivet som kan tyda på vilka 

lärare, klass eller vilka skolor som blivit observerade. Det är konfidentiellt och skyddat av 

sekretesslagen.  

 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad data endast får användas i forskningssyfte och 

därefter kommer data att förstöras. Det innebär även att uppgifter som framkommer under 

observationerna inte får spridas vidare (Vetenskapsrådet, 2002). I det första mejlet som 

lärarna fick informerades de om att det insamlade materialet kommer att raderas och aldrig 

kunna återställas igen.  
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5. Resultat 

Följande avsnitt presenterar resultatet utifrån analysen av det insamlade materialet. 

Inledningsvis redovisas användandet av representationsformer i lärarnas 

matematikundervisning. Fortsättningsvis presenteras de olika linking actions som 

användes och avslutningsvis presenteras hur de olika linking actions visade sig i 

undervisningen. Citat och bilder används i syfte att illustrera hur lärare påvisar sambanden. 

Varje deltagare i studien har tilldelats ett nummer det vill säga att lärare ett benämns i 

studien som L1 och så vidare.  

 

5.1 Vilka representationsformer i matematikundervisningen 

I tabellen nedan har det sammanställts utifrån analysen av data vilka representationsformer 

som användes i undervisningen samt till vilket antal. I första kolumnen presenteras de 

medverkande lärarna och i resterande kolumner presenteras de olika 

representationsformerna som användes samt antalet gånger de förekom i undervisningen.  

 

Tabell 2. Presentation kring vilka representationsformer som användes i 

undervisningen samt hur ofta lärare använde olika representationsformer under 

matematiklektionen.  

Lärare 
Skrivna 

symboler 

Talande 

symboler 
Bilder 

Omvärlds- 

situationer 

Manipulativa - 

modeller 

L1 3  3 2 2 

L2 3 2  3  

L3 3  3 1  

L4 4 5  4  

L5 4 10 2 2  

L6 2 6 3 2  

 

Tabell 2 visar att de medverkande lärarna använde olika representationsformer i sin 

undervisning, vissa representationsformer oftare än andra. Tabellen ovan visar att 

representationsformen talade symboler användes flest gånger däremot använde inte alla 

lärare den representationsformen. De talade symbolerna kunde vara olika sätt att uttrycka 

sig verbalt för att förklara eller förenkla ett begrepp för eleverna. För att exemplifiera de 

talade symbolerna används ett exempel ur L2:s undervisning som handlade om decimaltal. 

L2 uttryckte: ”Alltså betyder det att där ska du skriva dina tiondelar för att på den 

positionen skriver man hundradelar – hundradelar är alltså mindre än tiondelar”. L2 

valde då att förklara och beskriva hundradelars och tiondelars position med hjälp av talade 

symboler. Under analysarbetet uppmärksammades det att lärare uttryckte sig på olika sätt 

i användningen av talade symboler. Ett annat exempel på hur lärare uttryckte sig kan 
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återges från L4:s undervisning om tal i bråk- och decimalform där L4 uttryckte: ”1/1 var 

en hel precis som att 2/2 är det också en hel”.  

De skrivna symbolerna användes totalt 19 gånger på 20 exempel och de användes i 

samtliga lärares undervisning, vilket även representationsformen omvärldssituationer 

gjorde. De skrivna symbolerna var matematiska symboler såsom bråktal, decimaltal och 

procenttal samt olika beräkningar vid problemlösningsuppgifter vilket visas i bilden nedan.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Illustration av L1 beräkning vid en problemlösningsuppgift där uppgiften gick ut 

på att undersöka hur långt en person gick i genomsnitt under fem dagar.   

 

De omvärldssituationer som användes i flera av lärarnas undervisning var tiobasmaterial i 

samband med bråk-, decimaltal och procent, lärares fingrar och händer samt olika föremål 

som fanns i klassrummet. L6 som arbetade med vinklar valde att introducera begreppet 

vinklar med hjälp av olika vinklar som fanns i klassrummet såsom hörnet i ett fönster, 

hörnet på bänken och tavlors hörn. L6 uttrycker sig exempelvis: ”Här i klassrummet finns 

det många olika vinklar som till exempel den här vinkeln i fönstret” Under tiden L6 

uttryckte den meningen visades vinkeln med hjälp av att peka på den vilket illustreras i 

figur 3. L6 arbetade effektivt och kontinuerligt med att visa vinklar i klassrumsmiljön 

såsom bänkar, projektor och tavlor. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: L6 undervisning om vinklar. Figuren visar när läraren pekar på vinkelspetsen i 

ett fönster i klassrummet för att påvisa att vinklar finns överallt omkring eleverna.  
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Ett annat exempel på omvärldssituationer i matematikundervisningen kan identifieras i 

L5:s undervisning om procent där L5 ställde frågan: ”100%, hur mycket är det?” L5 gick 

runt i klassrummet och förklarade att en hel bok är 100%, den här eleven är 100% och det 

äpplet som en elev hade på bänken var 100%. L5 gick sedan runt i klassrummet och visade 

olika procentsatser där eleverna fick gissa hur många procent det var. Läraren påvisade på 

så vis procentbegreppet i elevernas omvärld.  

 

Representationsformen bild användes effektivt i undervisningen bland flera av lärarna. De 

bilder som användes var till för att underlätta och förenkla uppgifterna för eleverna. 

Bilderna anpassades till de uppgifter eller det området som introducerades, exempel på 

bilder kunde vara tärningar, öar och kläder som ritades upp på tavlan av läraren. Bilder 

användes flitigt av de lärare som arbetade med problemlösningsuppgifter. Exempelvis 

använde L1 bild på tärningar för att symbolisera vad en tärning är och hur den ser ut. Bilden 

på tärningarna var till för att underlätta lösningen av en uppgift där värdet på den sjätte 

tärningen saknades. L1:s beräkning med hjälp av bild illustreras i figur 4.  

Figur 4: Illustration över L1:s beräkning med hjälp av bild. Bilden visar på olika tärningar 

där summan av alla motsatta sidor skulle vara densamma. Uppgiften gick ut på att ta reda 

på vilken siffra det skulle stå i den sjätte tärningen.  

Tillskillnad från de andra representationsformerna användes endast de manipulativa 

modellerna av en lärare och bara vid två tillfällen. L1, som arbetade med 

problemlösningsuppgifter, valde att använda tabell som metod för att beräkna uppgifter. 

Utifrån tabellen arbetade L1 sedan parallellt med andra representationsformer såsom 

skrivna symboler. Figur 5 illustrerar L1:s användning av tabell som representationsform i 

undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Illustration av tabell som representationsform i L1:s undervisning vid beräkning 

av problemlösningsuppgifter.  
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Utifrån analysen uppmärksammades det att lärarna använde flera representationsformer 

samtidigt i helklassundervisningen. Samtliga lärare i studien använde som minst tre 

representationsformer simultant. För att exemplifiera hur flera representationsformer 

användes simultant används L4:s helklassundervisning kring tal i bråk- och decimalform 

vilket visas i figur 6. I det exemplet arbetar L4 parallellt mellan talade- och skrivna 

symboler samt omvärldssituationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: L4:s arbete med tre representationsformer simultant i undervisningen. Talade 

symboler, skrivna symboler och omvärldssituationer användes samtidigt i detta exempel. 

Använde dessa tre representationsformerna för att förklara tal i bråk- och decimaltal.  

I figur 6 arbetar L4 med tre representationsformer samtidigt men man kan dock tro att fyra 

representationsformer används då läraren ha ritat upp en figur. Under denna sekvens valde 

L4 att poängtera för eleverna att figuren symboliserar det konkreta materialet som läraren 

höll i handen genom att säga: ”Figuren symboliserar den här plattan”. Läraren använde 

figuren som en hjälp för att slippa hålla i materialet samtidigt som hen skulle skriva på 

tavlan. Tidigare hade L4 förklarat vad varje figur symboliserade genom att hålla upp 

materialet och visa det för eleverna.  

 

5.2 Hur visar de sambanden?  

Alla deltagare i studien använde flera representationsformer samtidigt och för att visa på 

sambanden mellan representationsformerna använde lärarna olika slags linking actions 

vilket har sammanställts i tabellen nedan.  
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Lärarna använde sammanlagt 108 linking actions. De medverkande lärarna arbetade med 

varierande linking actions såsom gester och verbala uttryck. I nedanstående tabell har 

antalet gester och verbala uttryck sammanställts. 

 

 

Tabell 4 redovisar att det finns skillnader i användandet av olika linking actions. Som 

tabellen visar används gester i större omfattning än de verbala uttrycken.  

   

 

Tabell 3. Sammanställning av vilka representationsformer som användes samt 

antalet linking actions i vardera lärares undervisning.  

Lärare Vilka representationsformer 
Simultanitet och samband mellan 

representationsformerna 

L1 Omvärldssituationer, bild, symbol 

och manipulativa metoder 
19 linking actions på 3 olika exempel 

L2 
Omvärldssituationer och symbol 12 linking actions på 3 olika exempel 

L3 Omvärldssituationer, symbol och 

bild 
16 linking actions på 3 olika exempel 

L4 Omvärldssituationer, bild och 

symbol 
25 linking actions på 4 olika exempel 

L5 bild, symbol och 

omvärldssituationer 
26 linking actions på 4 olika exempel 

L6 Omvärldssituationer, bild och 

symbol 
10 linking actions på 3 olika exempel 

Summa  108 linking actions 

Tabell 4. Sammanställning över vilka linking actions som användes. 

Lärare Exempel Gester Verbala uttryck 

L1 3 18 1 

L2 3 9 3 

L3 3 14 2 

L4 4 12 13 

L5 4 21 5 

L6 3 9 1 

Summa 20 83 25 
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5.2.1 Gester 

Gester var, som ovanstående tabell visar, ett vanligt sätt att påvisa samband mellan 

representationsformer på i undervisningen. Lärare använde olika sorters gester såsom 

pekningar, handrörelser och armrörelser. L4 använde exempelvis pekrörelser för att 

förtydliga begreppen tal i bråk- och decimalform med hjälp av konkret material. Läraren 

pekade först på tiobasmaterialet och förde sedan handen mot figuren och sedan vidare mot 

bråktal och decimaltal vilket bilden nedan visar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7: L4 pekar på sambanden mellan tal i bråk- och decimalform. För pekfingret från 

figur till kolumnen med bråktal och sedan till kolumnen med decimaltal.  

 

L4 använde liknande gester i behandlingen av samtliga exempel som hon arbetade med i 

undervisningen. Gesten där lärare använder pekningar var den mest frekventa gesten i 

undervisningen. Även L5 använde rörelsen mellan representationsformerna i sin 

undervisning med procenttal. L5 pekade på de markerade rutorna i rutnätet som 

symboliserade procent och rör handen sedan tillbaka till procenttalet som stod vid sidan av 

rutnätet vilket visas i bilden nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: L5:s gester vid arbete av procenttal. Pekar med hjälp av fingret mellan talet i 

procent och sedan mot bilden, där procenttalet symboliseras med hjälp av färglagda rutor 

i ett rutnät.    
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Efter att L5 pekat mellan talet i procent och bilden som symboliserar procenttalet valde 

läraren att använda hela handen cirkulerandes över bilden samtidigt som läraren uttryckte 

14% var av helheten. Cirkulerandet över bilden symboliserade helheten vilket menades 

med 100%. Figur 9 illustrerar L5:s handrörelse över bilden där representationsformerna 

talade symboler och bild användes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Illustration över L5:s handrörelser för att symbolisera helheten, 100%. Handen 

fördes runt som en cirkel över bilden för att visa på att 14% var av hela bilden.  

 

Andra handrörelser som användes av de medverkande lärarna var att exempelvis att rita i 

luften för att tydliggöra att symboler kan ritas samt att visa med händerna att något är 

detsamma som något annat. Händerna ”vecklades” ut åt sidorna där ena handen 

symboliserade representationsformen skrivna symboler och den andra handen 

representerade representationsformen bilder vilket illustreras i figur 10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Illustration över L5:s armrörelser för att förklara att matematik kan 

representeras på olika sätt. 1, 2 och 3 är olika ”steg” som läraren gjorde under rörelsen. 

Samtidigt som läraren ”vecklade” ut armarna uttryckte sig L5: ”Det man skriver med 

siffror (2) kan också visas genom att göra en bild (3)”.  

 

 

1 2 3 
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Att peka, som nämndes ovan, var den linking action som återkom flest gånger bland lärarna 

i undervisningen men vid vissa tillfällen valde lärarna att rita pilar mellan 

representationsformerna. De pilarna användes som ett förtydligande av de gester som 

lärarna gjorde. Lärarna visade först på sambanden mellan representationsformerna med 

hjälp av att peka med sina fingrar och sedan för att förstärka samt ständigt påminna 

eleverna om sambanden gjordes pilar mellan representationsformerna. Vissa lärare valde 

istället att rita ringar runt de olika representationsformerna för att förtydliga sambanden 

mellan dem istället för att rita pilar, dock hade ringarna samma funktion som pilarna bara 

en annorlunda form.  

 

L6 som hade undervisning om vinkelbegreppet valde att introducera vinklar med hjälp av 

ett material som kunde liknas vid glasspinnar. Dessa pinnar kunde sedan sättas ihop två 

och två för att på det viset kunna skapa olika vinklar exempelvis rät-, trubbig- och spetsig 

vinkel. Läraren bad eleverna att sätta ihop pinnarna och sedan frågade läraren eleverna om 

de kunde göra en rät vinkel. L6 gjorde detsamma. När eleverna hade satt ihop pinnarna till 

en vinkel bad läraren eleverna att hålla upp vinkeln så att alla kunde se varandras vinklar. 

Alla elever visade upp en rät vinkel och läraren tog den vinkel hen gjort och förde den mot 

tavlan. Läraren gick då fram med sin vinkel mot den ritade vinkeln som fanns på tavlan 

och pekade mellan bilden och pinnarna för att visa att vinklar kan visas på olika sätt. Med 

hjälp av bild och med hjälp av konkret material. Att föra materialet mot bilden gav eleverna 

möjligheten att se att vinkeln symboliserade den ritade vinkeln.  

 

 

5.2.2 Verbala uttryck 

Till skillnad från att använda kroppsspråk och gester använde lärarna sitt egna språk för att 

förtydliggöra sambanden mellan representationsformer. Lärarna uttryckte sig på olika sätt 

med hjälp av ord som stärker sambanden såsom exempelvis motsvarar och representera. 

Exempelvis valde L2 att påvisa sambanden mellan tiobasmaterial och skrivna symboler 

med hjälp av att uttrycka sig: ”Vilket också betyder att den här lilla klossen betyder exakt 

samma som vi har skrivit i decimaltal.” L2 uttryckte sig på detta sätt genom att betona att 

”klossen” betyder exakt samma som decimaltalet. Genom att L2 lägger betoningen på att 

den betyder samma som decimaltalet blir det tydligt för eleverna att se sambanden mellan 

dessa representationsformer. Eleverna ges även möjligheten att lära sig översätta mellan 

de olika representationsformerna. 

 

Ett annat exempel på hur lärare påvisade sambanden mellan representationsformer kan ges 

från L4:s undervisning om tal i bråk- och decimalform. L4 valde att använda ordet 

motsvarar: ”En sådan här figur motsvarar det här i bråk och decimaltal. […] Den här 

staven motsvarar en tiondel. […] Sist så motsvarar den lilla klossen en hundradel.” L4 

arbetade kontinuerligt med att använda olika språkliga uttryck för att påvisa sambanden 

mellan representationsformerna. L4 valde även efter varje exempel att påtala: ”Ser ni att 

plattan och figuren visar exakt samma som vi har skrivit i bråk och decimaltal?” I L4:s 

undervisning var språket som en linking action vanligare än att använda gester. Genom att 
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använda orden som motsvarar och betyder exakt samma får eleverna en möjlighet att se att 

matematiken kan representeras på olika sätt och att det inte enbart behöver vara med hjälp 

av symboler.  

 

Till skillnad från de lärare som arbetade med bråktal, decimaltal och procent valde lärare 

som arbetade problemlösningsuppgifter att uttrycka sig på andra sätt för att förtydliga 

sambanden mellan de olika representationsformerna. Till exempel valde L3 att uttrycka 

sig: ”Ser ni nu att ni har gjort på två olika sätt med hjälp av bilder och tal och ni kommer 

ändå fram till samma svar. […] Alltså kan man göra beräkningar på olika sätt med det 

visar ändå samma resultat.” Istället för att uttrycka sig likt L4 och L2 valde L3 att lägga 

betoningen i språket på att man kan göra olika beräkningar som ändå ger samma svar. 

Likaså gjorde L1 som också arbetade med problemlösningsuppgifter: ”Ser ni att ni kan 

räkna uppgifter på olika sätt men att ni ändå kan få fram samma resultat.” L3 och L4 

valde att istället fokusera på representationsformer som metoder vilket ger eleverna 

möjligheten att utveckla förståelsen för att problemlösningsuppgifter kan beräknas på olika 

sätt.  

 

Sambanden påtalades inte enbart genom att konstatera att, exempelvis de skrivna 

symbolerna motsvarar de omvärldssituationer utan sambanden påtalades även genom 

frågor som lärare ställde eleverna. ”Vad motsvarar nu detta?” frågade L2 sina elever vid 

genomgången av decimaltal. Likaså gjorde L4 genom att uttrycka sig: ”Vad betyder nu 

den här klossen? Vad symboliserade nu den?” De olika exemplen visar även på att lärare 

väljer att synliggöra sambanden med hjälp av frågor till eleverna. Frågorna kan hjälpa 

eleverna att utveckla ett tänkande kring samspelet mellan de olika 

representationsformerna.  

 

 

5.2.3 Gester och språk 
Under analysen uppmärksammades det att lärarna tenderade att använda gester och språk 

i ett samspel när de påvisade sambanden mellan representationsformer. De båda linking 

actions användes parallellt i undervisningen under vissa sekvenser, antingen i inledningen 

av undervisningen eller i slutskedet av undervisningen. Exempelvis valde L4 att arbeta i 

inledningen av lektionen med att visa upp tiobasmaterialet och peka mot bråktalet och 

decimaltalet samtidigt som L4 uttryckte sig: ”Den här plattan motsvarar det här” 

Samtidigt pekade och uttryckte L4 sig med hjälp av språket för att synliggöra sambanden 

vilket visas i figur 11.   
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Figur 11: L4:s pekrörelse samt verbala uttryck för att påvisa sambanden mellan 

representationsformerna.  

 

Genom att använda de två linking actions samtidigt förstärks vardera linking action och 

sambanden mellan representationsformerna. Det samspel som kunde återkomma ett flertal 

gånger i analysarbetet var samspelet mellan att peka med fingrarna och de verbala 

uttrycken såsom ”betyder exakt samma”, ”motsvarar” och ”visar på samma som” vilket 

kan exemplifieras med hjälp av en sekvens från L2:s undervisning om tal i decimalform. 

Läraren använde skrivna symboler och omvärldssituationer såsom tiobasmaterial för att 

tydliggöra decimaltal. Läraren skrev decimaltalet 0,01 på tavlan och därefter hölls en liten 

kloss upp som representerade en hundradel. Läraren pekade då med sitt finger mellan 

klossen och decimaltalet och uttryckte samtidigt: ”Klossen betyder alltså detsamma som 

0.01”. L2 använde pekrörelsen som en gest och samtidigt det verbala uttrycket att ”det 

betyder detsamma som”.  

 

 

5.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis arbetade lärarna inom olika ämnesområden med varierande 

representationsformer där skrivna symboler användes mest och de manipulativa 

modellerna minst. De medverkande lärarna arbetade med olika material i undervisningen 

såsom tiobasmaterial, klassrumsmiljön men även sig själva för att representera 

matematiken på ett annorlunda sätt. De arbetade kontinuerligt med att tydliggöra 

matematiken för eleverna. Lärarna arbetade även med flera representationsformer 

samtidigt och försökte påvisa sambanden mellan representationsformerna med hjälp av 

olika linking actions såsom gester och språk. De gester som var mest frekventa i 

undervisningen var pekningar med hjälp av sina händer och fingrar men även att använda 

händerna i olika rörelser exempelvis genom att rita i luften och ”veckla” ut händerna åt 

sidan för att påtala en representation kan visas med hjälp av en annan representation. De 

verbala uttrycken användes på olika sätt beroende på vilket ämnesområde som läraren 

arbetar med. De lärare som hade genomgång inom ett visst område tenderade att uttrycka 

sig med uttryck såsom ”motsvarar” och ”betyder samma som” för att påvisa sambanden, 

medan de lärare som arbetade med problemuppgifter inte påvisade sambanden med hjälp 

av verbala uttryck. Resultatet visade även att lärare tenderade att använda gester och 
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verbala uttryck samtidigt i ett samspel med varandra för att påvisa sambanden mellan 

representationsformer och inte enbart vardera linking action för sig.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens val av metod och resultat. I metoddiskussionen 

diskuteras olika styrkor och svagheter med metoden. Därefter diskuteras resultatet av 

studien i ett resultatdiskussionsavsnitt och slutligen ges förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka lärares arbete med representationsformer i 

matematikundervisningen samt hur samband mellan dessa tydliggjordes för eleverna. 

Dessa undersökningar skulle göras genom observationer där lärarnas helklassundervisning 

skulle spelas in med hjälp av kamera.  Inspelningen kan ha påverkat lärarnas arbete i 

undervisningen genom att det fanns en kamera i klassrummet vilket de kanske vanligtvis 

inte använder i undervisningen. Att använda en kamera i klassrummet är kanske inte 

vanligt, vilket kan påverka både elever och lärare. För att inte kameran skulle påverka 

elever eller lärare till den mån att undervisningen skulle förstöras valde jag att placera 

kameran långt bak i klassrummet där varken elever och lärare vistades. För att undvika att 

kameran skulle påverka eleverna skulle en ljudupptagning kunnat göras men då skulle det 

vara svårt att observera alla linking actions och representationsformer som användes i 

undervisningen. En annan eventuell påverkan på studiens resultat skulle kunna tänkas vara 

lärares eget val av undervisningsinnehåll. Om varje lärare hade blivit tilldelade ett och 

samma innehåll hade olika jämförelser kring valet av representationsformer kunnat göras, 

varför läraren valde att använda den representationsformen och inte den andra och så 

vidare.  

 

Det ramverk som skapats av Ekdahl et al. (2016) användes i analysarbetet för att synliggöra 

variationen av representationsformer och linking actions. Ramverket var ett användbart 

verktyg för att enbart analysera det som är angivet att analyseras. Eftersom att ramverket 

hade två kriterium för vad som fick finnas med i studien gjorde det tydligare att veta vad 

som ska analysera och inte, det bidrog även till att sådant som inte uppfyllde de kriterium 

kunde sovras bort. Eftersom att kodverktyget gav en struktur och bidrog till att det som 

skulle analyseras analyserades kunde verktyget även bidra till att frågorna kunde besvaras. 

Däremot eftersom ramverket inte inbegriper talade symboler skapade det svårigheter att 

särskilja representationsformen från linking action verbala uttryck.  

  

Studien utgick från fyra olika begrepp gällande tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. Trovärdigheten i studien är en styrka då de etiska principerna 

har följts. Överförbarheten i studien kan vara låg då om någon annan skulle försöka sig 

göra samma studie med målet att uppnå samma resultat skulle det troligtvis inte kunna 

uppnås. För att uppnå hög överförbarhet måste samma lärare undersökas i nästa studie och 

samma ämnesområden måste lärarna undervisa om. Likaså måste samma linking actions 

användas på samma situationer. Skulle undersökningen göras någon annanstans skulle 

kanske de medverkande undervisa om andra matematiska områden och välja att använda 

andra representationsformer i matematikundervisningen. Eftersom att överförbarheten är 
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låg påverkar det också tillförlitligheten i studien.  Pålitligheten i studien har det arbetats 

effektivt med för att hela tiden förtydliga forskningsprocessen i metodavsnittet. 

Pålitligheten styrks genom att jag arbetat utifrån ett kodningsverktyg konstruerat av Ekdahl 

et al. (2016) Däremot kan pålitligheten påverkas på grund av de tolkningar som jag själv 

gjort kring resultatet av analysen och de tolkningarna kan även ha påverkats av mina 

tidigare erfarenheter vilket i sin tur då inverkar på studiens tillförlitlighet. Under analysen 

har jag försökt vara så objektiv som möjligt vilket har varit svårt. Mina egna åsikter kan 

ha visats i resultatet då jag har tagit med det som jag anser vara mest intressant och kanske 

inte utifrån vad som är bäst för studien. Mina egna uppfattningar och erfarenheter kan ha 

påverkat studien men det har försökts att undvikas genom att analysera materialet flera 

gånger objektivt och vara öppen för nya erfarenheter. Eftersom att studien även undersöker 

linking actions som jag tidigare inte undersökt, har mina egna uppfattningar och 

erfarenheter inte kunnat påverka resultatet vilket är en styrka för studien.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Under observationerna och av analysen kan jag dra slutsatsen att lärare arbetar med olika 

representationsformer i matematikundervisningen. Vissa representationsformer var mer 

förekommande än andra. Skrivna symboler och omvärldssituationer användes flitigast 

bland de medverkande lärarna. Däremot användes inte manipulativa modeller av mer än 

en lärare, vilket kan bero på att manipulativa modeller används mer i avancerad matematik 

(Ryken, 2009). Den lärare, L1, som använde manipulativa modellen tabell undervisade om 

problemlösning i årskurs 6 där matematiken är lite mer avancerad än i årskurserna 4 och 

5. Att enbart L1 valde att använda manipulativa modeller i undervisningen kan också bero 

på vilket ämnesområde som L1 arbetade med. Läraren hade undervisning med 

problemlösningsuppgifter där en uppgift hade tabell som mest lämplig 

representationsform. Övriga lärare hade inte ett ämnesområde eller uppgifter där 

manipulativa modeller var mest lämpliga att använda vilket Lesh et al. (1987) och 

Momona-Downs & Downs (2002) resonerar om. Momona-Downs & Downs (2002) 

fortsätter med att förklara att valet av representationsform beror på vilken årskurs samt 

vilket matematiskt ämne som det arbetas med. 

Av resultatet uppmärksammades det även att talade symboler inte användes av samtliga 

lärare utan enbart av de lärare som introducerade ett ämnesområde. Pinar (2014) skriver 

att den representationsformen används vanligtvis i helklassintroduktionen av ett nytt 

område men att den bör vara förekommande under varje lektion. Elever kan med talade 

symboler utveckla förståelse för de andra representationsformerna och det i sin tur 

påverkar förståelsen för matematiken. Lesh et al. (1987) skriver i sin tur att de talade 

symbolerna samspelar med övriga representationsformer på det sätt att elever får förklara 

sina tillvägagångssätt. Utifrån Pinar (2014) och Lesh et al. (1987) förklaringar kan lärare 

ha valt att inte arbeta med talade symboler för att låta eleverna få använda sina egna 

förmågor att uttrycka sina matematiska tankar. Under bearbetningen av det insamlade 

materialet uppmärksammades det att lärarna hade olika syften till varför de använde 
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representationsformer i matematikundervisningen. Vissa lärare valde att använda 

representationsformer för att förtydliga matematiken eller för att beräkna uppgifter. Talade 

symboler används för att förtydliga matematiken genom att beskriva och förklara andra 

representationsformer (Lesh, 1981) och inte göra beräkningar med. Det kan också vara en 

orsak till varför lärare som undervisade med problemlösningsuppgifter inte använde den 

representationsformen.  

Gester och verbala uttryck är till hjälp för att förtydliga och synliggöra sambanden mellan 

representationsformer (Ekdahl et al., 2016). Flera lärare valde att använda gester såsom 

handrörelser och pekrörelser, istället för att använda sig av verbala uttryck vilket Alibali 

et al. (2014) tror beror på att lärare måste tänka på vilka uttryck som behövs användas för 

att synliggöra sambanden. Gester såsom pekrörelser kanske kommer mer spontant än när 

uttryck ska användas. Alibali et al. (2014) beskriver att gester alltid är tillgängliga att 

användas. Jag ser språket som en process där lärare måste tänka på vilka ord som hjälper 

till att förtydliga sambanden. Användandet av verbala uttryck bör lärare nog arbeta aktivt 

med för att utveckla en rutin i användandet av dem vilket L4 kan ha gjort då hen använde 

de verbala uttrycken aktivt i undervisningen. Det kan även vara så att olika ämnesområden 

lärare undervisar om kan påverka antalet linking actions i undervisningen. De verbala 

uttrycken samspelar mer med gester än används enskilt vilket kan bero på att lärarna vill 

synliggöra sambanden tydligare än att enbart uttrycka det. Samspelet mellan gesterna och 

uttrycken gör undervisningen mer levande då det blir en rörelse i rummet vilket också kan 

bidra till att eleverna blir mer koncentrerade.  

Det väcker funderingar kring varför lärare som undervisar inom liknande område inte 

använder linking actions lika mycket i helklassundervisning. Enligt Kommentarmaterial 

till kursplan i matematik (2011) ska elever ges möjlighet att utveckla förståelse för begrepp 

genom att växla mellan representationsformer. För att kunna växla mellan 

representationsformer måste elever utveckla kunskaper om formernas samband (Cai, 

2005). En förklaring skulle kunna tänkas vara att lärarna inte arbetade med linking actions 

lika mycket för att lärarna inte är medvetna hur mycket det bidrar med. Däremot kan det 

vara på det viset att de väljer att inte använda linking actions mycket i undervisningen på 

grund av eleverna själva ska kunna uppmärksamma sambanden vilket Lesh et al. (1987) 

skriver i sin studie. Elever ska själva finna sambanden mellan representationsformer och 

att lärare inte ska påvisa det allt för tydligt för eleverna (Lesh et al., 1987). Varför lärare 

inte använde linking actions lika mycket inom liknande undervisningsinnehåll kan också 

bero på lärares erfarenhet av arbetet med representationsformer. Lärarna kanske inte 

arbetar aktivt med representationsformer i undervisningen utan de kan ha använt 

representationsformerna på grund av att jag skulle observera dem.  

 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Representationsformer är ett relativt väl utforskat område. Forskning från 1980-talet är 

fortfarande aktuell då ny forskning visar på samma resultat som forskningen från 1980-

talet, att representationsformer är viktigt för att utveckla förståelse för matematik. 
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Forskning kring varje representationsform och vilka fördelar samt nackdelar vardera 

representationsform har presenteras i tidigare forskning. Den här studien har sin grund i 

tidigare forskning kring samband mellan representationsformer. Att finna något nytt inom 

området representationsformer kan jag tro är svåruppnått. Däremot skulle forskningen 

kring representationsformer inom exempelvis lärplattor vara intressant att forska kring. 

Lärplattor blir mer och mer involverade i nutidens undervisning inom matematik och i de 

applikationer som används återfinns för det mesta enbart representationsformen skrivna 

symboler. Forskningen hade kunnat bidra till att fler applikationer med olika 

representationsformer produceras.  

 

Ett annat eventuellt forskningsområde skulle kunna vara att undersöka hur lärarna 

medvetet arbetar med linking actions inom andra matematiska områden än de områden 

som lärarna i den här studien arbetar med. Den studien kan bidra till att fler skillnader och 

likheter kan upptäckas mellan olika lärare. För att utveckla den studien skulle det även vara 

intressant att följa en lärare i flera matematiska områden för att finna likheter och skillnader 

i den lärarens undervisning.  

 

Jag tycker det vore intressant att undersöka två lärare som undervisar om exakt samma 

innehåll men där ena läraren inte använder gester och verbala uttryck medan den andra gör 

det. Vilken påverkan har linking actions på elevernas utveckling till att förstå sambanden 

mellan representationsformerna? Lärarna undervisar inom samma område, med samma 

material och samma exempel men där skillnaden är att en lärare använde linking action 

och den andra inte. Med en sådan undersökning skulle likheter och skillnader mellan 

elevers presentationer synliggöras genom att exempelvis eleverna fick besvara frågor 

utifrån den lektionen. Då kan man se huruvida lärarnas linking action kan ha hjälpt 

eleverna eller inte. Genom att göra en sådan undersökning skulle det bli tydligt för övriga 

lärare att linking action är ett viktigt moment i undervisningen för att elever ska utveckla 

sina matematiska förmågor. Svårigheten med en sådan undersökning är att det borde vara 

samma elever under båda lektionerna då alla elever har olika förkunskaper.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej!  

Mitt namn är Elin Josefsson. Till sommarn tar jag examen vid Jönköping University som 

grundlärare för åk 4-6 så just nu är jag mitt uppe i att skriva examensarbete (C-uppsats) 

om representationsformer/uttrycksformer. Syftet med studien är att undersöka hur lärare 

arbetar med representationsformer i matematikundervisningen och studien är tänkt att 

besvaras med hjälp av filmad observation. För att kunna utföra studien behövs 6 lärare och 

jag undrar därför om du skulle kunna tänka dig att ställa upp och medverka i min studie.  

 

Jag skulle vilja observera och filma en avgränsad helklass genomgång inom något område 

i matematik (det vill säga inte en hel lektion) där ni använder flera 

representationsformer/uttrycksformer.  

 

Medverkande i studien kommer att vara konfidentiella, inget i studien kommer att kunna 

tyda på att du har medverkat. Jag har valt att utgå från de forskningsetiska perspektiven 

som finns på www.vr.se. Eftersom jag endast är intresserad av att undersöka hur lärare 

arbetar med representationsformer kommer endast du att filmas in, eleverna kommer inte 

medverka under filmen.  

 

Eftersom jag har en begränsad tid på mig att genomföra mina observationen ser jag gärna 

att observationen görs någon gång under v.16 eller v.17. Har du några frågor kan du 

kontakta mig.   

 

Tack för att ni tog er tid att läsa detta mejl, meddela gärna ert svar så fort som möjligt.   

Ha en fortsatt bra dag!  

Med vänliga hälsningar,  

Elin Josefsson 
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Bilaga 2 

 

Hej,  

Mitt namn är Elin Josefsson och jag är student vid Jönköping university där jag studerar 

till grundlärare för åk 4-6. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete där uppgiften är att 

forska inom ett visst område. Därför kommer jag under v.16/v.17 att genomföra en 

observation i ert barns klassrum. Fokus i observationen är att observera lärarens sätt att 

arbeta med representationsformer i matematikundervisningen. Observationen kommer att 

spelas in med hjälp av en filmkamera. Kameran kommer att vara riktad på läraren och 

tavlan, barnen kommer därför inte att synas på filmen. Men jag vill ändå försäkra mig om 

att detta är okej för er föräldrar och skulle ni inte samtycka om detta får ni gärna kontakta 

ert barns lärare eller mig via mejl/telefon. 

 

Tel: xxx-xx xx xxx          Mail: xxxxxxxx@student.ju.se 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Elin Josefsson 

 

 

 

  


