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Under min verksamhetsförlagda utbildning har 

jag noterat att elever har svårigheter att använda 

mer än en representationsform. Eftersom det är 

ett krav enligt kursplanen att eleverna ska kunna 

använda flera representationsformer  samt växla 

mellan dem kan detta anses problematiskt. Syftet 

med den här studien är att undersöka hur lärare i 

årskurs 4–6 resonerar kring sina intentioner att 

använda olika representationsformer i 

matematikundervisningen. Olika 

representationsformer kan hjälpa elever att se en 

matematisk situation på fler sätt än ett. Studien 

utgår från fem representationsformer: 

manipulative models, written symbols, spoken 

symbols, pictures och real world situations. 

Studiens empiri samlades in genom kvalitativa 

forskningsintervjuer. Urvalet var sex lärare från 

olika skolor. Resultatet visar att lärarna växlar 

mellan representationsformer för att förstärka och 

förtydliga matematiskt innehåll eller 

matematiska begrepp. Gemensamt för samtliga 

lärare var att de väljer att använda fler än en 

representationsform när det är introduktion av ett 

nytt innehåll eller begrepp. Samtliga lärare 

anpassar även användningen av olika 

representationsformer efter elevers enskilda 

behov. De ansåg att valet av 

representationsformer kan underlätta när en 

koppling till vardagliga situationer ska göras i 

undervisningen. 

 

 

 

Based on personal observations from work-based 

training, the students seem to have difficulties 

using various kinds of representations. The 

curriculum says that multiple representations 

should be included in the mathematics education. 

The aim of the study is to explore how teachers 

in grade 4-6 discuss about using different 

representations in their teaching of mathematics. 

Different representations can help students see a 

mathematical situation in more than one way. 

The study is based on five representations: 

manipulative models, written symbols, spoken 

symbols, pictures, and real-world situations. The 

data, consisting of interviews of six different 

teaches and schools, showed that the teachers use 

representations to enchance and clarify 

mathematical content or concepts. All teachers 

that participated chose to use more than one 

representation when an introduction is given 

regarding an additional content or concept. All 

teachers adapt the use of representations 

according to the students’ individual needs. They 

also considered that the choice of representation 

could help when a connection to everyday 

situations are made in the classroom. 

 

Sökord: Representationsformer, matematik, lärare. 
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1.Inledning 
Under min egen skolgång har jag haft behov av, och tagit hjälp av, flera olika 

representationsformer för att kunna förstå matematiken. De olika representationsformerna har 

hjälpt mig att förstå och lösa matematiska problem på ett lättare sätt. I mina iakttagelser under 

de verksamhetsförlagda delarna av min utbildning har användandet av fler än en 

representationsform varierat i matematikundervisningen. Elever visade svårigheter och verkade 

sakna kunskap om att använda och växla mellan flera olika representationsformer i 

matematiken. Det här kan anses problematiskt eftersom det står i läroplanen att elever genom 

undervisningen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kunna tolka vardagliga 

matematiska situationer med hjälp av olika uttrycksformer. Eleverna ska även kunna använda 

flera olika representationsformer med förtrogenhet och kunna kommunicera kring matematiska 

situationer med hjälp av dessa (Skolverket, 2016).  

Forskning visar även att användning av mer än en representationsform har betydelse för elevers 

matematiska kunskapsutveckling (Momona-Downs & Downs, 2002). Ryken (2009) anser att 

det är genom undervisningen elever ska ges möjlighet att använda och växla mellan flera olika 

representationsformer och uppfatta kopplingar mellan dem. Läraren behöver själv  ha kunskap 

om  olika representationsformer för att förstå fördelarna med dem. Det är läraren som har 

möjligheten att lära ut och motivera elever till arbete med flera olika representationsformer 

(Uyangör & Karaca, 2010). 

Kunskaperna jag har fått om representationsformer under lärarutbildningen tillsammans med 

iakttagelserna och mina egna erfarenheter har gjort mig intresserad av att studera hur dessa 

används i praktiken, det vill säga av lärare i deras undervisning. Datainsamlingen har skett 

genom kvalitativa intervjuer, av sex lärare som arbetar på olika skolor i olika kommuner. 
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2. Bakgrund 
Nedanstående avsnitt inleds med en beskrivning av begreppet representationsformer följt av en 

beskrivning av olika typer av representationsformer. Vidare beskrivs representationsformers 

betydelse för elever i matematikundervisningen under tre rubriker.  

 

2.1 Representationsformer 

Ordet ”representationsformer” syftar på olika sätt att gestalta eller representera matematiska 

begrepp och händelser men det är inte ett helt odiskuterat begrepp. Internationell forskning som 

exempelvis Lesh (1981), Duval (2006) och Goldin (2008), väljer att använda begreppet 

representations. Kursplanen i matematik (Skolverket, 2016) benämner de däremot som 

uttrycksformer. Uttrycksformer kan i huvudsak jämställas med representationsformer. I den här 

studien används mycket internationell forskning som använder begreppet representations, 

därför används den svenska översättningen representationsformer i den här studien. 

Enligt Goldin (2008) används olika representationsformer för att ge elever möjlighet att se en 

matematisk situation på mer än sätt. Användning av flera representationsformer samt att kunna 

växla mellan dem, anser Lesser och Tchoshanov (2005) borde eftersträvas i undervisningen. 

De förklarar att växling mellan och kombinationer av olika representationsformer hjälper elever 

att lättare skapa förståelse och se samband mellan matematiska begrepp och situationer. Enligt 

Boulton-Lewis (1998) är elever ofta inte medvetna om att de hela tiden arbetar med minst en 

representationsform. De menar att elever saknar kunskap i vad en representationsform är för 

något, och exempelvis när de använder sig av symboler vet de inte att det är en 

representationsform. Friedlander och Tabach (2001) betonar att arbete med flera olika 

representationsformer handlar om att synliggöra elevers olika tankegångar. Olika 

representationsformer kan uttrycka matematiska situationer på olika sätt och på så vis förtydliga 

matematiken för eleverna. Även om varje representationsform har sina nackdelar kan detta 

kompenseras genom att använda dem tillsammans eller kombinerat. 

Cai (2005) skiljer mellan inre och yttre representationer. De inre representationerna relaterar 

till elevers mentala tankar och resonemang kring den matematiska situationen. De yttre 

representationerna uttrycks med hjälp av representationsformer som exempelvis bilder, ord, 

symboler eller konkreta föremål. Cai anser att flera olika yttre representationer bör användas 

för att elever enklare ska förstå en matematisk situation.  
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I litteraturen klassificeras  representationsformer på delvis olika sätt. Friedlander och Tabach 

(2001) skiljer på verbal, pictorial och symbolic representation.  Lesh (1981) utgår från fem 

olika typer av representationsformer: manipulative models, written symbols, spoken symbols, 

pictures och real world situations. Den här studien utgår från Lesh’s fem typer av 

representationsformer. 

 

2.1.1 Written symbols 

Representationsformen written symbols står för att beskriva en matematisk situation med hjälp 

av matematiska symboler, exempelvis likhetstecken, additionstecken, siffror eller bokstäver 

(Lesh, Post & Behr, 1987). Symboler är den representationsform elever mestadels använder i 

matematikundervisningen. Eleverna är däremot vanligtvis inte medvetna om att det är en 

representationsform (Friedlander & Tabach, 2001; Boulton-Lewis, 1998). Friedlander och 

Tabach (2001) anser att vid användning av enbart representationsformen symboler i 

beräkningar finns det risk att elevernas förståelse inte fördjupas och att de inte förstår vad de 

gör eller varför de gör det. Vidare menar de att det kan bli svårt för elever att tydligt redovisa 

sina inre representationer, vilket i sin tur kan leda till att läraren kan ha svårt att förstå elevens 

väg till resultatet.  

 

2.1.2 Pictures 

Representationsformen pictures används när en matematisk situation ritas eller visas med hjälp 

av en bild (Lesh et al., 1987). Enligt Friedlander och Tabach (2001) är den här 

representationsformen effektiv för att få en tydlig bild av den matematiska situationen. Duval 

(2006) anser också att med representationsformen pictures framhävs en tydlighet i att förstå 

den matematiska situationen. Denna representationsform är ett bra hjälpmedel inom 

matematikundervisning och inte endast för lägre åldrar eller nybörjare. Debrenti (2013) anser 

att användning av visuell representationsform underlättar för elever när de ska minnas den 

matematiska situationen. Vidare menar Debrenti att även minnet arbetar bättre med bilder än 

med ord. 

 

 

2.1.3 Spoken symbols 

Spoken symbols är en representationsform där en matematisk situation kan förklaras med hjälp 

av muntliga eller skriftliga ord (Lesh et al., 1987). Friedlander och Tabach (2001) förklarar att 

representationsformen spoken symbols vanligtvis används i slutet av lösningsprocessen när 
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elever ska beskriva hur de kom fram till resultatet. Vidare förklarar de att den här 

representationsformen kan leda in på irrelevanta samtalsämnen och missledande information 

som inte relaterar till det specifika problemet eller matematiska innehållet. Genom att 

kommunicera matematiskt underlättas bedömningsarbetet för lärarna. Lärarna får en 

uppfattning av elevens matematiska förståelse och eleverna får även en chans att dela med sig 

av sina idéer till klasskamrater (Lee, 2015; Couco, 2001). 

 

2.1.4 Manipulative models 

Lesh et al. (1987) förklarar att representationsformen manipulative models används när elever 

visar sin matematiska situation med hjälp av exempelvis tabell, graf, koordinatsystem eller 

tallinje. Lesh (1981) förklarar att skillnaden mellan manipulative models och pictures är att 

händelser som är en del av representationen inte kommer fram i statiska bilder. Vidare menar 

Lesh att representationsformen visar exempelvis ökning av befolkning i ett land eller prisökning 

på en produkt under ett visst antal år. 

 

2.1.5 Real world situations 

Den sista av representationsformerna är real world situations. I den här representationsformen 

används konkreta föremål som kan sättas i relation till verkliga och vardagsnära situationer men 

som även används för att förenkla och konkretisera en matematisk situation. Material, som 

exempelvis tiobasmaterial, klossar och låtsaspengar, som finns tillgängligt i arbetsmiljön kan 

användas. Alla föremål har en betydelse var för sig men bildar tillsammans ett sammanhang 

med den specifika problemsituationen (Lesh, 1981; Lesh, 1987). Debrenti (2015) anser att 

användning av konkret material är nödvändigt och viktigt för alla elever genom hela 

inlärningsprocessen.   

 

 

2.2 Representationsformer i matematikundervisningen 

Undervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla kunskap om användning av flera olika 

uttrycksformer i matematiska situationer. Eleverna ska utveckla en trygghet i användandet av 

dessa för att kunna kommunicera matematik med hjälp av dem (Skolverket, 2016). 

Användningen av olika representationsformer i matematikundervisningen är betydelsefull för 

elevernas matematiska tänkande (Momona-Downs & Downs, 2002).  

Lee (2015) skriver att barn säger att de inte kan visa sina uträkningar eftersom de gjordes i 

huvudet. De saknar erfarenhet av att kunna presentera uträkningar. Användandet av olika 
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representationsformer kan hjälpa elever att skapa inre bilder, utveckla djupare förståelse och 

förbättra sin analytiska förmåga i matematik (Momona-Downs & Downs, 2002). Goldin och 

Shteingold (2001) anser att samspelet mellan inre och yttre representationer är grundläggande 

för elevers lärande.  

Matematikundervisningen behöver tydliggöra för eleverna hur flera olika 

representationsformer kan användas för att de ska få möjlighet att utveckla sitt matematiska 

tänkande. Används inte en variation av representationsformer i undervisningen finns det risk 

att elevers matematiska utveckling hindras (Stylianou, 2010). Vidare menar Stylianou att 

representationsformerna kan användas som stöd vid olika slags matematiska diskussioner och 

resonemang. De används då som hjälpmedel när elever förklarar sina tankegångar. 

Enligt Duval (2006) fokuserar undersökningar ofta främst på vilken representationsform som 

är den mest lämpliga att använda för att elever ska utveckla en matematisk förståelse. Elever 

kan i andra matematiska sammanhang stöta på representationsformer de inte är vana vid. Duval 

anser därför att elever behöver ges möjlighet att utveckla förmågan att använda olika slags 

representationsformer och inte bara den lämpligaste för den aktuella matematiska situationen. 

Det kan vara en utmaning för lärare att få elever att använda och växla mellan olika 

representationsformer när de har blivit vana vid att använda endast en. Det är när en 

kombination av eller en växling mellan olika representationsformer sker som den matematiska 

förståelsen utvecklas och fördjupas hos eleverna. 

 

2.3 Elevers användning av representationsformer 

Enligt läroplanen ska elever kunna beskriva olika begrepp med hjälp av olika uttrycksformer. 

De ska kunna använda olika matematiska uttrycksformer när de redogör för och samtalar om 

sitt tillvägagångssätt i en matematisk situation (Skolverket, 2016). Skolverket (2011) menar att 

elever ska utveckla kommunikativa förmågor i matematiken. Genom kommunikation utbyter 

elever information med andra om sina matematiska idéer och tankegångar och kan då använda 

olika uttrycksformer som hjälpmedel. Woleck-Reed (2001) har kommit fram till att med hjälp 

av flera olika representationsformer visar elever sina tankegångar från att de ser den 

matematiska situationen tills det att de har löst den. Representationsformer gör att elever kan 

gå tillbaka för att se sin tankegång och sin lösningsprocess. De hjälper elever att reflektera och 

utveckla sitt matematiska tänkande. Lee (2015) anser att användningen av olika 
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representationsformer inte bara ger elever en inblick i sitt eget matematiska tänkande, utan även 

en möjlighet att ta del av andras. 

Dündar (2015) och Villegas et al. (2009) anser att elever behöver använda mer än en 

representationsform. Det bidrar till att elever utvecklar ett flexibelt tänkande, och användandet 

av olika former hjälper till att öka förståelsen för den matematiska situationen. Redan 1981 

poängterade Lesh att elever behöver ha kunskap om att växla mellan olika 

representationsformer. När elever varierar mellan representationsformer kan den matematiska 

situationen förtydligas eller omformuleras med egna ord för att få en bättre förståelse för 

problemet. Lesh (1981) har konstruerat en figur som visar de växlingsprocessen som kan ske 

mellan hans olika representationsformer. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Växlingsprocess mellan Lesh’s olika representationsformer (Lesh, 1981).  
  

 

2.4 Lärares användning av representationsformer 

En studie Stylianou (2010) genomförde i USA, där lärare intervjuades visade att lärare upplevde 

svårigheter gällande sin egen användning av flera olika representationsformer. Konsekvensen 

av detta blev svårigheter i att undervisa om dem (Stylianou, 2010). Lärares ämnesdidaktiska 

kompetens angående representationsformer i matematikundervisningen är avgörande för 

elevers kompetensutveckling av olika representationsformer (Uyangör & Karaca, 2010). 
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Eleverna behöver känna en trygghet i användandet av flera olika representationsformer och 

enligt Momona-Downs och Downs (2002) har läraren möjlighet att påverka och motivera 

elevers användning av olika representationsformer. Friedlander och Tabach (2001) tillägger att 

lärarna behöver skapa en trygg och välkomnande lärandemiljö för eleverna för att de ska kunna 

utveckla förståelse för flera representationsformer. 

När de yttre representationerna används synliggörs elevernas matematiska tänkande, inlärning 

och förståelse för läraren, som får en tydlig bild av elevens hela kunskapsutveckling. Det 

behöver finnas en samstämmighet mellan inre och yttre representationer för att läraren ska få 

en djupare förståelse för elevens matematiska tänkande (Goldin, 1998). Det är därför viktigt att 

lärarna blir medvetna om vilken roll användning av fler än en representationsform kan ha för 

elevers matematiska utveckling (Stylianou, 2010). 

Ryken (2009) menar att lärarens kunskap om elevers matematiska tänkande och förståelse blir 

tydligare om elever använder flera än en representationsform. Representationsformerna gör det 

tydligare för läraren att följa elevers tankegångar. Resultatet av den matematiska situationen 

har inte lika stor betydelse som själva lösningsprocessen. Hon menar att det är i 

lösningsprocessen som elevers matematiska förståelse tydliggörs. 
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 väljer att använda och växla mellan 

olika representationsformer i sin matematikundervisning. Detta syfte avser jag att uppfylla 

genom att svara på följande fråga: Hur resonerar lärarna kring sitt användande av 

representationsformer i sin undervisning? 
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4. Metod 
Avsnittet inleds med en beskrivning av studiens urval av lärare. Vidare beskrivs hur 

datainsamlingen har skett samt hur materialet har analyserats. Avslutningsvis framställs 

studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. 

 

4.1 Urval 

Urvalet för studien har skett genom ett strategiskt urval. Alevus (2013) förklarar att ett 

strategiskt urval är när deltagare som kan uppfylla studiens syfte och frågeställningar eftersöks. 

Kriteriet för urvalet var att lärarna skulle vara behöriga och undervisa i ämnet matematik. I den 

här studien är urvalsgruppen sex lärare där samtliga uppfyller de tidigare specificerade 

kriterierna. Jag mailade till rektorer i närområdet som i sin tur vidarebefordrade mitt mail till 

lärare. Vidare valde jag även att maila direkt till lärare som jag hade mailadress till. I mailet 

fanns information om mig samt en kort introduktion om vad som skulle observeras (se Bilaga 

1). Det var ett medvetet val att inte ge detaljerad information kring mitt forskningsområde då 

jag inte ville att lärarna skulle anpassa sitt arbete efter mig utan att de skulle vara opåverkade.  

 

4.2 Genomförande 

Data samlades in genom en kvalitativ forskningsintervju. Intervjuerna hade som mål att få olika 

beskrivningar utifrån olika aspekter (Kvale & Brinkman, 2009). Utöver intervjuerna samlades 

materialet in med videoinspelning följt av filmanalys. Steg ett var att filma alla lärare under en 

genomgång av ett eget valt centralt innehåll i helklass. Steg två var att därefter analysera 

videoinspelningen och välja ut delar av inspelningen där läraren använde en eller flera 

representationsformer. Till varje del som valdes skrevs en intervjufråga. Studien använde sig 

av semistrukturerade intervjuer, med vilket menas att det fanns en intervjuguide som följdes 

när frågorna anpassades till delarna. Frågorna skapades i enlighet med syftet och 

frågeställningen (se Bilaga 2). Intervjuerna byggde på att få fram lärarnas egna resonemang 

kring representationsformer. De frågor som ställdes var inledande, sonderande och tolkande 

frågor (Kvale & Brinkman, 2009). Det sista steget var att intervjua respektive lärare. Vid 

visning av episoderna hade lärarna möjlighet att stanna filmen för att tillägga, kommentera eller 

förtydliga det som visades.  
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 4.3 Analys av material 

Inledningsvis gjordes en sammanställning av de sex lärarnas valda ämnesinnehåll, hur långa 

undervisningssekvenserna var samt vilken årskurs respektive lärare arbetar i. Detta i syfte att 

ge en första överblick över datamaterialet. Lärarna har fått varsin beteckning: L1, L2, L3, L4, 

L5 och L6. 

 

Intervjuerna med respektive lärare spelades in med hjälp av filmkamera för att de sedan skulle 

kunna transkriberas. Kameran ställdes mellan mig och läraren för att tydligt fånga lärarens röst. 

Inspelning av intervjuer ser Kvale och Brinkman (2009) som fördelaktigt eftersom det går att 

gå tillbaka för att lyssna på interaktionen och för att det underlättar transkriberingen. När 

transkriberingen var färdig skrevs intervjuerna ut i pappersform. Första steget i analysarbetet 

var att göra en ordentlig genomläsning av intervjuerna och markera intressanta utlåtanden i 

relation till studiens forskningsfråga med en blyertspenna. Sedan grupperades utlåtanden som 

Tabell 4.1. Sammanställning av samtliga lärares arbetsområden.  

Lärare Årskurs Kort förklaring kring respektive lärares ämnesområde 

L1 5 Lägesmåtten: median, typvärde och medelvärde. 

Introduktion av nytt begrepp. Gjorde uppgifter enligt EPA-metoden och 

gick sedan gemensamt igenom dem. Använde olika representationsformer 

med hjälp av whiteboard och smartboard. 

L2 4 Multiplikation, algoritm. 

Gick gemensamt igenom olika tal. Visade hur de kunde räkna ut genom 

algoritm men gick även tillbaka till utvecklad form. 

L3 4 Multiplikation, algoritm. 

Gick gemensamt igenom tal utifrån ett arbetsblad eleverna fick. Läraren 

visade algoritm parallellt med utvecklad form. 

L4 5 Vinklar 

Gick igenom vinkelbegrepp. Introduktion av gradskivan. Mätte vinklar och 

trianglar. Läraren använde whiteboard och ”ladybug” genom projektorn. 

L5 6 Tal i procentform och deras samband med tal i bråk-decimalform.  

Gick tillbaka och checkade av vad eleverna kunde om tecknet procent och 

hur procent kan visas på olika sätt. 

L6 5 Proportionella samband. 

Gick igenom uppgifter tillsammans för att eleverna skulle skapa kunskap 

om proportionella samband. Elever fick ge förslag på lösningar.  
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hade likheter eller olikheter med olika färger. De olika grupperingarna blev många och 

övergripande. Det kunde till exempel vara så att alla påståenden som handlade om 

representationsformen pictures hamnade i samma grupp. Dessa övergripande kategorier 

matchades ihop och blev mer specificerade kategorier i relation till studiens syfte och fråga. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) kallar detta för en datastyrd kodning vilket innebär att 

analysarbetet startar utan några kategorier och att de i stället utvecklas i samband med analysen 

av materialet. I följande figur presenteras de kategorier som utformades under analysarbetet 

och de fyra olika kategorierna blev ett underlag för resultatet. 

 

 

Figur 3. Presentation av de slutgiltiga kategorierna som utformades under analysarbetet. 

 

4.4 Tillförlitlighet 

Det är omdiskuterat hur relevanta begreppen reliabilitet och validitet är för kvalitativa studier. 

Det ges förslag på att bedöma kvalitativa studier utefter andra kriterier (Bryman, 2011). Bryman 

menar att begreppen reliabilitet och validitet är två begrepp som riktar sig mer till kvantitativ 

inriktad forskning. Begreppet som i stället används i denna studie är tillförlitlighet och består 

av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Trovärdighet 

innebär att undersökningen följer de regler som finns gällande forskning. Överförbarhet betyder 

att resultatet är så detaljerat att det kan föras över till en annan kontext/situation. Pålitlighet 

innebär att studien ska vara fullständig och alla faser i forskningsprocessen ska redogöras. Det 

ska även finnas möjlighet att kunna styrka och konfirmera att forskaren inte medvetet har låtit 

personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna från datainsamlingen.  

Introduktion av nytt centralt innehåll eller 
begrepp.

Fördjupning av elevers förståelse.

Koppling till vardagliga situationer.

Stöttning av elevers enskilda behov.
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4.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att individsskyddskravet kan konkretiseras med hjälp av fyra 

huvudkrav. De fyra huvudkraven är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Lärarna informerades kort om vad som skulle analyseras i filmerna. De fick 

ingen detaljerad information eftersom jag inte ville att det skulle påverka deras upplägg av 

undervisningen (se Bilaga 1). De deltagande lärarna har behandlats konfidentiellt genom hela 

arbetsprocessen. Deltagarna är anonyma och ej identifierbara för utomstående. Forskaren har 

tystnadsplikt gällande deltagarnas identitet och arbetsplats (Vetenskapsrådet, 2002). Lärarnas 

deltagande var frivilligt och de hade rätten att avbryta sin medverkan i arbetet när som helst. 

De fick även information om att denna rapport kommer att läggas upp i det digitala öppna 

arkivet DiVA. 

Före observationen fick lärarna ett brev (se Bilaga 3) som skulle skickas hem till 

vårdnadshavare. Brevets information kan betraktas som ett passivt samtycke, vilket betyder att 

vårdnadshavare blev informerade om att en videoinspelning av lärarens undervisning skulle 

göras men att elevernas medverkan inte filmades. Då barnen är under 15 år är det 

vårdnadshavarna som beslutar om barnet ska delta eller ej (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 
Lärarnas svar kan delas in i fyra olika kategorier. Dessa kategorier framträdde ur materialet 

under analysarbetet som kvalitativt skilda sätt att resonera om representationsformer. I denna 

redovisning utgör kategorierna rubriker för avsnittet och innehållet exemplifieras med citat från 

intervjuerna. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av det insamlade materialet.   

 

5.1 Introduktion av nytt centralt innehåll eller begrepp 

Kategorin kännetecknas av att lärare visar medvetenhet om att det krävs flera 

representationsformer i introduktion av nya begrepp eller av ett nytt innehåll i 

matematikundervisningen. Lärare 1 resonerar enligt följande: 

Här har jag ändå det för att jag introducerar begreppet median för dem, de har hört 

det någon gång innan. […] det är ju rätt många som inte vet vad det handlar om eller 

har koll på det […]  när man introducerar någonting så tycker jag det är bra att ha 

något att hänga upp det lite på. Sen kan jag i fortsatt undervisning koppla tillbaka, 

”men kommer ni ihåg när vi ställde upp med pengar” […] (L1). 

I lärarens resonemang i citatet ovan framkommer det att läraren anser att 

representationsformerna är ett förtydligande när nya begrepp introduceras. Läraren betonar 

också att representationsformerna kan hjälpa elever att koppla tillbaka till introduktionen för att 

lättare skapa förståelse för det matematiska innehållet.  

Vidare förklarar läraren att elever med svenska som andraspråk även kan få en tydlig språklig 

koppling till matematiken med hjälp av representationsformerna. Läraren förklarar att en 

uppgift under introduktionen handlade om resväskors vikt och då valde hen att lägga en bild på 

resväskor jämte uppgiften för att eleverna skulle förstå vad en resväska är. Hen menar att det 

kan hjälpa eleverna med de språkliga kopplingarna så att de kan fokusera på det matematiska 

innehållet eller begreppet. 

Lärare 4 resonerar på ett liknande sätt: ”att det måste vara bilder, det måste det vara än så 

länge”. Hen uppfattar det som att elever ofta har svårt att se inre bilder, särskilt i ämnet 

matematik. Läraren väljer därför att alltid använda flera olika representationsformer i en 

introduktion av ett nytt arbetsområde. Detta görs för att förtydliga och förstärka budskapet för 

eleverna. Läraren berättar även att lektion 3-4 arbetar eleverna mer självständigt.  

Lärare 5 resonerar kring att eleverna inte är i behov av konkret material om det inte är något 

nytt som ska introduceras. Hen argumenterar: 
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 […] det fanns ingen anledning till det just nu för det här var inget nytt utan därför 

har jag tagit bort det konkreta för att kunna jobba med det abstrakta (L5).  

Lärare 1 kopplar även in läromedlet i val av representationsformer till sin genomgång. 

[…] jag brukar titta på läromedlet när man ska börja med någonting nytt och se vad 

det används för representationsform där och då brukar jag koppla in det som lite 

exempel men det är ju mycket symboler i det […] (L1).  

Läraren menar att kopplingen till läromedlet också är viktig för att eleverna ska se sammanhang 

mellan lärarens undervisning och läromedlet. Däremot påpekar läraren att deras läromedel 

använder mest symboliska representationsformer vilket medför att hen får välja in andra typer 

av representationsformer i sin undervisning.  

 

5.2 Fördjupning av elevers matematiska förståelse 

Kategorin beskriver vad olika representationsformer bidrar med i elevernas matematiska 

förståelse av specifika begrepp eller centralt innehåll. Lärarna uppfattar det som att 

variationerna av representationsformer bidrar till att eleverna får flera sätt att kunna lösa den 

matematiska situationen på och utvecklar deras förmåga att analysera och förstå det 

matematiska innehållet eller begreppet. Lärare 1 förklarar att hen inte lägger all fokus på 

resultatet i bedömningen utan i stället lägger mer fokus på lösningarna. Hen resonerar: 

[…] Det är inte så mycket fokus på svaret utan vi har jobbat mycket med lösningar 

och enheter att det är det jag bedömer dem på, att de har gjort en bra lösning och rätt 

enhet. […] när jag bedömt dem har jag gett dem feedback på deras lösningar, ”du 

kommer inte alltid fram till svaret, men du visar hur du tänker och du har liksom 

kommit en bit på vägen” […] (L1).  

Läraren anser att det inte är svaret som ger hen förståelse för elevens matematiska utveckling 

utan att det är vägen till lösningen som ger det. Nedan följer två citat som exemplifierar varför 

lärarna uppfattar att de behöver visa flera olika representationsformer i undervisningen. 

[…] för de skulle kunna upptäcka att 10 % kan vara på olika sätt så att man inte bara 

tror 10 % är endast en tiostapel kvadrat utan det kan vara på olika sätt […] (L5). 

[…]vi kan inte bara ta upp det sättet. […] en elev kanske inte förstår detta, nästa elev 

förstår inte detta heller men en elev förstår det här. Det är det som är så bra att det 

finns olika sätt att man visar det med olika uttrycksformer […] (L6). 
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Lärare 5 ville inte att eleverna skulle fastna vid att 10 % går att visa på ett sätt utan att det kan 

visas och skrivas på olika sätt. Det andra citatet ovan är ett resonemang av lärare 6 som berättar 

om sin introduktion där hen visade tre olika lösningar med hjälp av olika representationsformer. 

Läraren uppfattar det som att elever behöver få syn på olika sätt att beskriva/visa en matematisk 

situation eftersom inte alla elever har samma kunskaper om området. Olika elever behöver 

använda olika representationsformer för att skapa förståelse för det aktuella begreppet eller 

innehållet. Lärarens uppfattning är att eleverna får ett större matematiskt förråd när de får välja 

att använda olika representationsformer. Lärare 6 fortsätter resonera enligt följande: 

[…] nästa lektion kommer jag ju ta svårare uppgifter och då ser de nog ett större 

behov av att använda olika representationsformer. Här tycker nog nästan en del att 

det är löjligt enkelt och det är därför de har svårt att visa hur de tänker (L6). 

Lärarens resonemang är att hen inte tror att eleverna reder ut de matematiska situationerna om 

inte fler representationsformer används när det blir svårare uppgifter. 

Sammanfattningsvis anser lärarna det som att de har ett ansvar att visa eleverna hur olika 

representationsformer kan användas. De uppfattar sig själva som förebilder i användandet av 

olika representationsformer. När lärarna har visat och använt olika representationsformer får 

eleverna välja vilka de själva vill använda sig av.  

 

5.3 Koppling till vardagliga situationer 

I den här kategorin menar lärarna att representationsformer bidrar till att matematiska 

situationer kan kopplas ihop med vardagliga situationer. Lärarna uppfattar det som att 

kopplingen till vardagliga situationer fångar och uppmärksammar eleverna på den matematiska 

situationen. En lärare som undervisar om proportionella samband resonerar enligt följande: 

[…] jag har märkt på barnen att, är det bilder till tycker jag det ökar deras intresse, 

det fångar. Vi säger hade det varit en bild på någon till exempel en abborre då kanske 

någon som tycker om att fiska tittar lite extra uppmärksamt (L6). 

Lärarna ansåg att när den abstrakta formen skulle kopplas ihop med den vardagliga formen 

underlättade det att använda representationsformer. Det blev tydligare för eleverna att förstå det 

matematiska innehållet eller begreppet. Lärare 1 resonerar kring att det inte bara går att välja 

vilken representationsform som helst utan det kräver att läraren ser till vilket syfte och 

arbetsområde som berörs. 
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Pengar har vi använt en del och sen så har vi ju jobbat mycket med bråk och då 

försöker jag hitta konkreta saker, för där är inte pengar så bra. För man kan inte dela 

på en femtiolapp rent fysiskt utan saker man kan dela på. Det är inte alltid jag har 

själva föremålet men man kanske jobbar utifrån ett äpple eller en pizza, de kanske är 

de klassiska. Vi har också jobbat med ett snöre, att man ska dela det i olika delar och 

det är viktigt att varje del blir lika stor […] (L1). 

Lärare 1 nämner att hen försöker hitta konkreta saker att använda i undervisningen men att allt 

inte passar in på alla områden. Hen uppfattar att inom arbetsområdet bråk kan användning av 

pengar som en konkret representationsform skapa svårigheter för eleverna. Vidare resonerar 

läraren kring att hen i stället väljer de mer klassiska konkreta representationsformerna som att 

arbeta utifrån en pizza, ett äpple eller ett snöre som konkret går att demonstrera för eleverna.  

Vidare uppfattar lärare 5 det som att det finns tydliga begrepp och situationer som skulle kunna 

kopplas till hens arbetsområde procent, bråk och decimalform, men att eleverna saknar 

erfarenhet av olika situationer. Läraren resonerar ”det de inte tar upp är ju bank, lån och så, det 

har de ingen erfarenhet av”. Hen menade att det inte är någon mening att koppla det 

matematiska innehållet till vardagliga situationer som elever inte har någon erfarenhet av än.  

Lärare 3 anser att eleverna behöver kunna tillämpa kunskapen dem får i matematikboken till 

verkliga former samt få en variation på arbetsform med hjälp av representationsformer. Hen 

förklarar: 

[…] sen när vi jobbar med geometri blir det ju också för att man försöker knyta det 

till verkligheten att man försöker knyta det till verkliga former och ytor, mått för att 

försöka få det lite mer förståeligt än att bara sitta och räkna i matteboken […] (L3).  

Flera lärare beskriver att de använder elevers färg på strumpor eller tröjor som en typ av konkret 

representationsform. De menar på att det kan ge en tydlig vardaglig koppling till det 

matematiska för eleverna. En lärare uttryckte att hen arbetade ämnesövergripande med idrott i 

arbetsområdet med lägesmåtten för att få en koppling till det vardagliga. Läraren gav exempel 

på en matematisk situation med höjdhopp i sin undervisning där olika höjder sedan skulle 

användas i en problemslösningsuppgift på matematiklektionen.  

 

5.4 Stöttning av elevers enskilda behov 

Kategorin kännetecknas av att lärarna använder representationsformer för att stödja elevers 

enskilda behov. Lärarna uppfattar det som att enskilda elever behöver stöttning genom 
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konkretisering av den matematiska situationen med hjälp av olika representationsformer. Lärare 

2 resonerar: ”däremot två-tre andra elever hade jag tagit och använt konkret material med 

enskilt”.  Hen menar att alla elever inte är i behov av ett förtydligande och konkretiserande av 

en matematisk situation. Det skulle i stället resultera i att elevers engagemang minskas då det 

blir för enkelt. Lärare 3 har samma uppfattning, hen förklarar: ”ja fast jag skulle kanske inte 

valt att göra det vid den stora genomgången utan ta den eleven för sig själv”. Läraren uppfattar 

det som att hen skulle ”tappa” de andra eleverna om hen hade valt att lägga det i den 

gemensamma helklassundervisningen. Vidare resonerar lärare 3: 

[…] det är lätt att tappa dem när det kommer in bilder och sånt. En del tycker att 

det blir barnsligt, en del tycker att det blir för många moment och rör ihop det […] 

(L3).  

Läraren tolkar det som att om flera olika representationsformer används upplever eleverna det 

som rörigt och att det blir för många moment att hålla reda på. De elever som har skapat en 

förståelse för det aktuella begreppet eller innehållet är inte i behov av konkreta 

representationsformer. Hen väljer i stället att vid behov ta eleven åt sidan och stötta denne 

enskilt. Lärare 6 anser också att användning av representationsformer underlättar för elevers 

enskilda behov. 

[…] det gjorde jag sen lite individanpassat, då gick jag runt, såg jag att de inte visste 

vad de skulle göra och då sa jag så här ”men rita ett glas och två apelsiner” och då 

valde de det (L6).  

Läraren resonerar att hen märker vilka elever som behöver använda sig av någon annan 

representationsform för att skapa förståelse över den matematiska situationen. Hen uppfattar 

det som att andra elever som utvecklat begreppsförmågan och förmågan att abstrahera inte har 

samma behov av konkretisering och förtydligande av det matematiska problemet. 

Nedan följer två citat där lärarna anser att uppmuntran till bilder som representationsform 

hjälper eleverna att komma vidare i olika matematiska situationer. 

[…] är det så att du vet vad svaret är men du hittar ingen matematisk eller vilket 

räknesätt du ska använda men jag förstår det ändå, rita ner det. Streck, gubbar, 

pinnar, stjärnor allt sånt, rita! (L2) 

 […] jag tycker barn chansar i stället för att, jag ser inte det här framför mig hur du 

har tänkt, gör en bild så jag ser hur du har tänkt, då kommer de fram till att det inte 
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blir riktigt rätt eller liksom… bild uppmuntrar jag väldigt mycket till, att använda sig 

av bilder och rita upp […] (L4). 

Lärarnas resonemang är att eleverna alltid kan ta till bilder som representationsformer eftersom 

den kan hjälpa dem vidare i den specifika uppgiften. De menar då att eleverna själva ska rita 

den matematiska situationen för att förtydliga och kunna visa hur de har kommit fram till 

resultatet. Lärare 4 anser att elever chansar i stället för att ta sig tid till att skapa en förståelse 

av uppgiften.  

Lärare 6 anser också att representationsformen pictures underlättar för eleverna att använda när 

de inte förstår den matematiska situationen. Hen förklarar att när eleverna får rita och försöka 

själva inom arbetsområdet proportionella samband skapar de lättare en förståelse. 

[…] Jag tror att det lätt blir såhär i undervisningen att man bara får grafer och läser 

av. Men just när man får rita en egen graf […] då förstår man det bättre när man ska 

göra det på egen hand, när man ska läsa av grafer och förstå varför är det till nytta. 

Annars tror jag inte man kan förstå det riktigt […] (L6). 

Samtliga lärare i studien resonerade kring att representationsformer väljs beroende på klass, 

situation och syfte. Det framkommer även att flera lärare uppmuntrar eleverna till att välja och 

använda representationsformen bild när de lättare ska skapa förståelse över ett innehåll eller 

begrepp.  

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Lärarna i studien uttrycker att de använder olika representationsformer för att förtydliga ett 

begrepp eller ett centralt innehåll, vilket medför fördjupning av elevers matematiska förståelse. 

De använder flera representationsformer i introduktion till ett nytt arbetsområde än de gör 

senare i arbetsområdet. De anser att elever behöver arbeta mer med konkret material i början 

för att sedan kunna övergå till det abstrakta. Representationsformerna hjälper lärarna att kunna 

visa elever en matematisk situation eller en lösningsprocess på flera olika sätt. Lärarna ser sig 

själva som förebilder och anser att det är deras ansvar att visa och lära ut användning av olika 

representationsformer. De uppfattar representationsformerna som ett hjälpmedel för att kunna 

koppla det matematiska till vardagliga situationer. Representationsformerna underlättar för 

eleverna att lättare göra en koppling till det matematiska och skapa en förståelse. Samtliga lärare 

anser att enskilda elever behöver extra stöttning med hjälp av olika representationsformer, 

däremot anser de inte att alla elever är i behov av flera olika representationsformer. De anser 
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att elever som övergått till mer abstrakt arbete inte är i behov av konkretiserande med 

representationsformer. Det framkommer även i resultatet att lärare ofta väljer att använda 

konkreta representationsformer inom arbetsområdet bråk. De representationsformer som främst 

återkommer i resultatet är written symbols, pictures och real world situation. 

Representationsformen pictures är den som majoriteten av lärarna uppmuntrar elever till att 

använda exempelvis när de inte förstår eller kommer vidare i en matematisk situation. Lärarna 

var även överens om att representationsformen written symbols är den mest använda formen i 

deras matematikundervisning. Vardagliga situationer var något alla lärare menade var viktigt 

att koppla till i matematikundervisningen. 
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6. Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuteras valet av metod och resultat. I metoddiskussionen diskuteras 

metodens starka och svaga sidor samt vad som kunde gjorts annorlunda. Därefter diskuteras 

och knyts studiens resultat ihop med tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt 

forskning inom området representationsformer. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Materialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Detta var en metod som visades vara 

tidskrävande ,speciellt då det omfattade både tid för videoinspelning och intervju. Eftersom det 

var tidsödande bokades de två sista lärarna in med både observationen och intervjun på samma 

dag. Då filmades genomgången, och när eleverna fick arbeta självständigt började filmen 

analyseras. När läraren var färdig med lektionen skedde intervjun. Fox -Turnbull (2009) 

poängterar vikten av att intervjun med läraren ska ske nära inpå videoinspelningen så att inte 

information eller uppfattningar hinner glömmas bort. Det fungerade bra att göra både delarna 

på samma dag och det var mer tidseffektivt. Tiden för att utföra analysen av filmen var beroende 

av lärarens schema eftersom den skulle göras direkt efter inspelningen. Eftersom det ibland var 

ont om tid fanns naturligtvis risk att jag missade viktiga detaljer som i sin tur kunde ge upphov 

till intressanta frågor. För att minimera den risken hade jag i förväg bestämt vad som skulle 

analyseras. Som hjälp hade jag även en intervjuguide som innehöll generella frågor som kunde 

anpassas till lektionsinnehållet 

 

Det skiljde hur många representationsformer lärarna använde i respektive introduktion. Lärarna 

introducerade olika arbetsområden vilket kan ha påverkat användningen av 

representationsformer. Detta har varit i åtanke när resultat och diskussion har arbetats fram. 

Urvalet blev sex stycken lärare. Eftersom en del av lärarna var osäkra på vad jag menade med 

representationsformer skulle detaljerad information kunnat underlätta inför intervjuerna med 

lärarna då de kunde varit mer förberedda.  Anledningen till att de ej fick detaljerad information 

var att jag inte ville att de skulle påverkas och anpassa sin undervisning under mitt besök, vilket 

kan öka tillförlitligheten i studien. Det är däremot etiskt problematiskt då lärarna ska få 

information om besöket (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns dock ingen garanti för att lärarna 

var helt opåverkade av mitt besök. Även eleverna kan ha påverkats då en kamera ställdes upp 

längst bak i klassrummet. Det här kan ha hindrat elever från att våga kommunicera med läraren. 
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När jag presenterade mig valde jag att poängtera för eleverna att jag var där för att observera 

deras lärare och inte dem. Dock finns det fortfarande ingen garanti för att de var helt 

opåverkade.  

Genom inspelningarna hade både jag och lärarna något att utgå från och koppla tillbaka till när 

vi samtalade. Hade observation valts som metod hade tillgången till lärarnas resonemang och 

förklaring kring deras användande av representationsformer försvårats. Hade enbart intervju 

använts hade lärarna eventuellt inte kunnat se kopplingen mellan olika representationsformer. 

Studiens data är endast taget från intervjuerna och inget fokus har lagts på filmen. Det hade 

däremot kunnat vara intressant att analysera filmerna eftersom lärarna gjorde andra intressanta 

uttalanden i filmerna. Exempelvis uppmuntrar lärare elever i filmerna att använda sig av 

huvudräkning. Det hade kunnat kopplas ihop med inre och yttre representationer i diskussionen 

som tas upp i tidigare forskning av Goldin (1998) och Cai (2005). Däremot hade 

datainsamlingen och analysen blivit mer tidskrävande och inte rymts inom ramen för detta 

arbete. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Samtliga lärare anser att olika representationsformer måste användas när ett nytt begrepp eller 

centralt innehåll presenteras i helklassundervisning vilket stämmer överens med Stylianous 

(2010) undersökning. Representationsformen pictures och konkret material var det som flera 

av lärarna använde i sin introduktion. Flera lärare i studien uppmuntrar elever till att själva 

använda sig av representationsformen pictures om de inte kommer på något matematiskt sätt 

att lösa uppgiften på.  

Duval (2006) resonerar att elever inte bara behöver lära sig den lämpligaste representationen 

för den matematiska situationen utan även andra representationer. Duvals resonemang stämmer 

överens med lärarnas resonemang kring uppmuntran av representationsformen bild.  

Lärarna anser att representationsformen pictures alltid är lämplig att använda i 

matematematiska situationer.  De uppfattar den här representationsformen som ett hjälpmedel 

för dem att se elevens lösningsprocess. Genom att få syn på lösningsprocessen får lärarna en 

förståelse för vad det är eleven kan ha missuppfattat och kan stötta elevens utveckling. 

En lärare uppfattar det som att elever har svårt att se inre bilder. Cai (2005) kom fram till 

liknande slutsatser: att elever har svårt att skapa och synliggöra sina inre representationer. Min 

tolkning är att läraren väljer att använda yttre representationer för att förtydliga den 
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matematiska situationen för eleverna. Med hjälp av de yttre representationerna kan eleverna 

lättare börja skapa sina inre representationer (inre bilder). Lärare uttrycker att samspelet mellan 

de inre representationerna och de yttre representationerna är viktigt. Samspelet mellan inre och 

yttre representationer är något som Goldin och Shteingold (2001) har kommit fram till i sin 

forskning är en viktig del för elevernas matematiska förståelse. De påpekar att det är genom 

samspelet som eleverna utvecklar både de inre och yttre representationerna.  

Det framkom även att lärarna hellre väljer att använda flera representationsformer med enskilda 

elever i stället för att använda flera olika representationsformer i helklassundervisning. Dels för 

att de inte ansåg att alla elever var i behov av det i den specifika matematiska situationen, och 

dels eftersom de var rädda att de elever som de ansåg inte är i behov av det skulle mista sin 

koncentration. Lärarna anser det som att det blir för enkelt för vissa elever och att engagemanget 

minskar om flera olika representationsformer används i helklassundervisning. Lärare 6 ansåg 

att elever inte klarar sig utan att använda flera olika representationsformer, speciellt när det blir 

svårare uppgifter. Hen uppfattade det även som att eleverna upplever svårigheter i att använda 

andra representationsformer än den symboliska till enkla uppgifter.  

En fundering som väcktes hos mig var: När får de andra eleverna möjlighet till att träna och 

bilda kunskap i att använda flera olika representationsformer? Min tolkning gällande 

användning av representationsformer handlar inte alltid om att förenkla en matematisk situation 

utan om att eleven ska kunna visa en beräkning på flera olika sätt och inte bara med exempelvis 

symboler. Forskare som Duval (2006) och Stylianou (2010) menar att elever kan stöta på 

representationsformer i andra sammanhang utanför klassrummet och behöver därför erbjuds 

undervisning om olika representationsformer. Min tolkning är att olika representationsformer 

behöver användas i varierande matematiska situationer för att bredda elevers kunskaper i att 

använda dem oavsett vilken nivå uppgifterna ligger på. 

Skolan grundas på att undervisningen ska anpassas till varje enskild individs förutsättningar 

och behov. Undervisningen ska strävas efter att vara likvärdig, vilket inte innebär att den ska 

utformas på samma sätt överallt. (Skolverket, 2016). Jag anser att lärare 6 betonar att alla elever 

ska få en chans att på sitt eget sätt skapa sig en djupare förståelse för den matematiska 

situationen i följande citat: 

[…] vi kan inte bara ta upp det sättet. […] en elev kanske inte förstår detta, nästa 

elev förstår inte detta heller men en elev nu förstår eleven det här. Så det är det som 

är så bra att det finns olika sätt att man visar det med olika uttrycksformer […] (L6). 
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Det som är intressant är att läraren visar tre olika sätt att lösa en uppgift på med hjälp av olika 

representationsformer i helklassundervisning. Lesser och Tchoshanov (2005) förespråkar att 

mer än en representationsform bör finnas med i undervisningen. Lesh (1981) och Dündar (2015) 

anser att kunna kombinera och växla mellan olika representationsformer är en viktig kunskap 

för elever. Växlingen bidrar till ett flexibelt tänkande hos eleverna. Hur kommer det sig då att 

lärare i studien upplever att eleverna rör ihop det eller att det blir för många moment i 

undervisningen vid användning av flera olika representationsformer? En tanke som slår mig är 

att det kan vara så att eleverna saknar kunskap om att kunna använda och växla mellan olika 

representationsformer och detta resulterar i att de rör ihop det. Men det kan även saknas kunskap 

hos lärarna. Stylianou (2010) hävdar att flera lärare saknar kunskap och upplever svårigheter 

att använda flera olika representationsformer i undervisningen. Detta menar hon leder till brister 

i undervisningen, vilket ligger i linje med denna studies resultat. Några av lärarna förstod inte 

vad begreppet representationsformer betydde och vad fokus låg på under observationen. 

Däremot visade några lärare medvetenhet kring vikten av att vara en förebild för eleverna i 

användandet av flera olika representationsformer. De ansåg att det är deras ansvar att visa hur 

olika representationsformer kan användas.  

 

6.2.1 Fortsatt forskning 

Vidare forskning kring representationsformer skulle kunna utveckla ämnet ur lärarnas 

perspektiv. Istället för intervju med enskild lärare skulle intervjuerna kunna ske genom 

fokusgruppsintervjuer. De skulle då kunna samtala och diskutera om hur de arbetar med olika 

representationsformer, representationsformernas betydelse för eleverna och hur de arbetar för 

att elever ska uppnå kunskapskraven. 

En annan typ av forskning hade kunnat vara observation av lärarna och att jämföra hur 

representationsformerna används årskursövergripande. Det hade varit intressant att jämföra hur 

årskurs 1–3 använder olika representationsformer i helklassundervisningen med hur årkurs 4–

6 använder olika representationsformer. 

 Den här studien har fokuserat på lärarna och inte på hur eleverna använder dem. Det hade även 

varit intressant att göra en fokusgruppsintervju med elever och låta dem visa matematiska 

situationer med hjälp av olika representationsformer för att få fram deras syn på 

representationsformer och kunskaper om dem. 
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Bilagor

Bilaga 1 

Hej! 

 

Till sommaren tar jag examen vid Jönköping University som grundlärare för åk 4–6. Just nu 

är jag mitt uppe i att skriva examensarbete (C-uppsats) om 

representationsformer/uttrycksformer. Jag skulle vilja observera och filma en avgränsad 

genomgång inom något område i matematik (dvs inte en hel lektion). Därefter skulle jag vilja 

återkomma till dig för en intervju där vi tillsammans kollar och resonerar kring sekvenser från 

genomgången. 

Alla medverkande kommer att vara anonyma i studien. I min studie utgår jag från de 

forskningsetiska principerna (www.vr.se). I observationsfilmen kommer inte eleverna att 

visas. Observationsfilmen kommer enbart att ses av mig och all information kommer att vara 

anonym. 

Fungerar någon dag v 17 för observationen? Eftersom jag ska hinna kolla igenom filmen från 

observationen kan inte intervjun ligga samma dag. Jag är öppen för förslag för en tid som 

passar dig där jag kan komma tillbaka och göra intervjun. 

  

Tack för att ni tog er tid att läsa detta mejl!  

Ha en fortsatt bra dag! 

 

Vänliga hälsningar, 

Paulina Källberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
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Bilaga 2 

 

I min analys av filmerna har jag kollat på hur olika representationsformer används som jag 

nämnde i mailet. I läroplanen används begreppet uttrycksformer men de har samma betydelse 

som begreppet representationsformer som jag använder. En av förmågorna i läroplanen är att 

eleverna genom undervisning ska använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera, redogöra för beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2016). 

 

Inledande frågor 

- Kan du berätta för mig varför du valde att använda just den representationsformen här? 

Sonderande frågor 

- Kan du säga något mer om det? 

- Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände? 

- Har du fler exempel? 

Tolkande frågor 

- Du menar alltså…? 

(Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Övriga frågor: 

Varför väljer du att använda representationsformer i din undervisning? 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Paulina Källberg och jag studerar till grundlärare 4–6 på Jönköping University. 

Jag ska v.17 utföra en observation under en matematiklektion till mitt examensarbete i klassen. 

Jag använder mig av en metod som kallas stimulated recall, vilket betyder att jag ska filma en 

matematisk genomgång som läraren håller i för att sedan resonera kring genomgången 

tillsammans med läraren. Filmkameran kommer vara riktad mot tavlan och läraren. Men för att 

jag ska få använda mig av eventuellt material där läraren har interaktion med eleverna vill jag 

försäkra mig om att detta är okej. Skulle ni inte samtycka om detta kontakta ert barns lärare 

eller mig via mail eller telefon så löser vi det! 

 

Vänliga hälsningar, 

Paulina Källberg 

xxx- xx xx xxx 

 xxxxxxxx@student.ju.se 

 

 

mailto:%20xxxxxxxx@student.ju.se

