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Sammanfattning 

Verksamma matematiker och forskare menar att matematiken i grunden handlar 

om problemlösning. Problemlösning inom geometri är samtidigt ett gynnsamt 

område som möjliggör att samtliga fem matematiska förmågor som framkommer 

i grundskolans läroplan kommer till användning. Visuella representationer lyfts 

fram som ett viktigt verktyg i val av problemlösningsstrategi. Samtidigt visar 

tidigare internationell forskning att visuella representationer har en stor påverkan 

på elevers problemlösningsförmåga. Dessutom finns en avsaknad av svensk 

forskning inom området vilket bidrar till denna studies relevans. Syftet med denna 

studie är att undersöka och bidra med kunskap om hur visuella representationer 

används i matematikundervisning, och mer specifikt, att besvara 

frågeställningarna: Hur värderar lärare visuella representationer i 

matematikundervisningen? Hur arbetar lärare med och hur resonerar de kring 

visuella representationer i matematikundervisningen? Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv. För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens 

syfte genomfördes sex lärarintervjuer med verksamma lärare på en F-5 skola i 

södra Sverige. Intervjuerna har därefter analyserats utifrån en induktiv ansats. 

Resultatet visar att visuella representationer används på ett varierat sätt och har 

en betydande roll i matematikundervisningen. Tillsammans med tidigare 

forskning konkluderades även att visuella representationer kan bidra till att hjälpa 

elever på olika kunskapsnivåer inom matematiken. I arbetet med visuella 

representationer framkommer läraryrkets tidsbegränsning problematisk. 

Samtidigt poängteras att tidsbegränsningen inte bör gå ut över 

undervisningskvaliteten. En viss avsaknad av visuella representationer i de 

läromedel som lärarna hade till förfogande uppdagas. En didaktisk implikation av 

det här är således att lärare inför val av läromedel bör se över hur mycket utrymme 

visuella representationer ges i olika läromedel och delvis basera sitt val utifrån 

detta. 
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INLEDNING 

Flertalet matematiker och forskare hävdar att matematiken i grunden handlar om 

problemlösning (Ahlberg, 1995, s 15). Lester (1996, s. 85) menar att problemlösningsförmågan 

utvecklas långsamt under lång tid. Det här innebär att problemlösning behöver genomsyra 

undervisningen från tidig ålder och under lång tid. Samtidigt är problemlösning ett arbetssätt 

som uppskattas av många elever i tidig skolålder (Palmér & van Bommel, 2019, s. 100). 

Sammantaget ges en bild av att problemlösning skall ha en väsentlig roll i 

matematikundervisningen från tidig ålder för att säkerställa att eleverna ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem. 

Under syftet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) 

framkommer fem matematiska förmågor som är grundläggande för elevers matematiska 

utveckling och som matematikundervisningen skall bidra till att utveckla (Skolverket, 2019, s. 

55). Dessa fem förmågor benämns som problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, 

räkneförmågan, resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan (Häggblom, 2013, s. 

21). Carlsson (2019, s. 6) lyfter att geometri är ett område inom matematiken som kan verka 

gynnsamt för att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Ett enda problem inom geometri 

kan enligt Carlsson (2019, s. 6) leda till att samtliga fem matematiska förmågor som 

framkommer i Lgr11 kommer till användning och tränas. 

Visuella representationer fungerar som ett viktigt verktyg i val av problemlösningsstrategi 

(Ahlberg, 1995, s. 112). Visuella representationer beskrivs som mentala bilder, dessa bilder kan 

även framställas externt med hjälp av olika artefakter (Gilbert, 2010, s. 5). Visuella 

representationer används av såväl verksamma matematiker som framgångsrika elever för att 

både lösa problem och för att redovisa lösningar av problem (Boaler, 2011, s. 134). I Rundgrens 

(2008, s. 41) lärarintervjuer framkom det att arbetet med laborativt material i 

matematikundervisningen ger fördelar för eleverna. Berggren och Lindroth (1998, s. 49) menar 

att lärare ska ge elever förutsättningar för olika typer av representationer genom att 

tillgängliggöra laborativt material för elever vid problemlösning. 

Resultatet av tidigare litteraturstudie visar att visuella representationer har en stor påverkan på 

elevers problemlösningsförmåga inom geometri (Forsberg & Lundin, 2018). Vidare i vår 

litteraturstudie framkommer det att det dels finns en avsaknad av svensk forskning inom 

området samt att det saknas forskning om undervisningsmoment som verkar gynnande för 

utvecklingen av elevers visuella representationer (Forsberg & Lundin, 2018, s. 14). Läraren 

skall ge utrymme för elevernas förmåga att använda laborativt material (Skolverket, 2019, s. 

12). Lärarens roll är därmed betydande i undervisningen med visuella representationer. Trots 

vikten av visuella representationer som framkommer i vår litteraturstudie (Forsberg & Lundin, 

2018) menar Boaler (2011, s. 134) att visuella representationer sällan används i skolan. 

Skolinspektionens (2009) rapport om grundskolans matematikundervisning ligger i linje med 

Boalers (2011, s. 134) uttalande. Enligt Skolinspektionen (2009, s. 22) ges elever inte 

förutsättningar att utveckla sina förmågor i problemlösning inom matematik. Sammantaget är 

det därför av vikt att undersöka och bidra med kunskap om hur lärare använder visuella 

representationer i matematikundervisningen. 
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PROBLEMFORMULERING, SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
I inledningen belyses vikten av visuella representationer i problemlösning inom geometri samt 

vikten av materialet som erbjuds i undervisningen. Tidigare forskning belyser att visuella 

representationer inom problemlösning i geometri har stor betydelse för elevernas matematiska 

utveckling. Samtidigt visar det sig att visuella representationer sällan används i skolan. 

Kursplanen visar även att lärarens roll är betydelsefull, framförallt i presentationen av material. 

Det material som läraren erbjuder eleverna samt den fria tillgängligheten till materialet påverkar 

resultatet av elevernas visuella representationer och därigenom deras förmåga till 

problemlösning. I samband med avsaknaden av svensk forskning inom området samt vikten av 

lärarens roll vid elevers användning av visuella representationer i problemlösning inom 

geometri finns ett behov av vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap om hur visuella 

representationer används i matematikundervisning. Syftet specificeras med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

• Hur värderar lärare visuella representationer i matematikundervisningen? 

• Hur arbetar lärare med och hur resonerar de kring visuella representationer i 

matematikundervisningen? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kopplat med relevant litteratur. Kapitlet är indelat 

i tre avsnitt. Dessa avsnitt är: Visuella representationer i problemlösning inom geometri, 

Användningen av laborativt material och ritande och Lärarens roll i den laborativa 

matematikundervisningen. Slutligen sker en övergripande sammanfattning.  

  

VISUELLA REPRESENTATIONER I PROBLEMLÖSNING INOM GEOMETRI 
I denna studie har det tidigare lyfts fram hur en enda problemlösningsuppgift inom geometri 

kan träna alla fem matematiska förmågor som framkommer i syftet i Lgr11 (Skolverket, 2019, 

s. 55). Carlsson (2019, s. 6) fördjupar sig i problemlösningsförmågan och hur den tränas på ett 

särskilt sätt när det kommer till geometri. Carlsson (2019, s. 6) menar att det första steget under 

en problemlösningsuppgift består av att hitta ett lämpligt sätt att representera problemet för att 

sedan hitta ett verktyg för att lösa det. I kunskapskraven för matematik framkommer att eleverna 

skall kunna lösa enklare problem genom att välja en lämplig strategi (Skolverket, 2019, s. 59). 

Zhang, Ding, Stegall och Mo (2012) genomförde en studie med fyra tredjeklass-elever i USA 

(motsvarade andraklass-elever i Sverige) med svårigheter inom matematik. Eleverna var 

utvalda av deras lärare efter instruktioner och kriterier från forskarna. Studien byggde på att 

undersöka vilka effekter hjälpmedlet “Visual-chunking representation” hade på elevernas 

geometriska problemlösningsförmåga. Studiens resultat visar att elever med svårigheter inom 

matematik även visar ett lågt visuellt arbetsminne. Det här uttrycker sig i att eleverna har svårt 

att visualisera flera bilder i huvudet samtidigt. Elever med dessa svårigheter att visuellt 

representera får också svårigheter framför allt med problemlösningsuppgifter inom geometri. 

Resultatet visar att läromedels uppbyggnad kring visuella representationer i problemlösning 

inom geometri har betydelse (Zhang et al. 2012, s. 174). 

Wang och Yang (2016) genomförde en studie som syftade till att jämföra geometriuppgifterna 

i fem olika länders (Finland, Kina, Singapore, Taiwan och USA) läroböcker i förhållande till 

deras elevers resultat på olika internationella tester i geometri. Därefter försökte forskarna finna 

samband mellan läroböckernas upplägg och elevernas resultat. Testerna som togs med i 

beräkningarna var Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) -4 

geometry, TIMSS-8 geometry och Programme for International Student Assessment (PISA) 

space and shape. I studien framkommer det att de länder som använder visuella representationer 

i sina läroböcker även hade höga resultat på ovanstående tester. Forskarna menar att Singapores 

höga resultat på testerna kan bero på att deras läromedel kombinerar visuella representationer 

med andra representationer. Visuella representationers roll i läromedlen som används i den 

svenska skolans matematikundervisning kan med andra ord ha betydelse för elevers 

matematiska förmåga och resultat. 

Naroth och Luneta (2015) genomförde i sin studie intervjuer och gruppdiskussioner med sex 

verksamma lågstadielärare på en sydafrikansk skola. Intervjuerna genomfördes i samband med 

upprättelsen av metoden Singapore Mathematics Curriculum (SMC) till följd av att 

sydafrikanska skolor sett behov av att utveckla matematikundervisningen. SMC bygger på 

Singapores matematikundervisning där problemlösning har en central roll. Läromedlen utgår 

ifrån en metod som kallas CPA (concrete-pictorial-abstract). CPA utgår från konkret kunskap 
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som tar sin form genom användning av laborativt material. Därefter övergår läromedlen till 

ritande som process och bygger slutligen vidare på en mer abstrakt kunskap. SMC har resulterat 

i goda resultat på internationella tester (Naroth & Luneta, 2015, s. 268). Syftet var att besvara 

frågor gällande vilka positiva effekter samt svårigheter som lärarna upplevde med 

implementeringen av SMC. Resultatet visar att de varierande representationerna som 

användningen av laborativt material och ritande i Singapores läromedel möjliggjorde och 

bidrog till en högre begreppsförståelse hos eleverna. De varierande representationerna bidrog 

även till en djupare matematisk förståelse hos samtliga elever och är dessutom en effektiv 

metod för att hjälpa elever med matematiska eller språkliga svårigheter (Naroth & Luneta, 

2015, s. 274). SMC har under senare år spridit sig globalt och har även nått Sverige. Modellen 

används idag på hundratals svenska skolor. SMC stämmer väl överens med kunskapskraven 

och det centrala innehållet i Lgr11 (Agardh & Rejler, 2018, s. 13).  

 

ANVÄNDNINGEN AV LABORATIVT MATERIAL OCH RITANDE 
I Lgr11 framgår det att elever ska reflektera och värdera över valda strategier gällande 

problemlösning inom matematik (Skolverket, 2019, s. 54). Elever ska välja och använda 

lämpliga metoder i sina resonemang. Rystedt och Trygg (2013, s. 71-72) menar att det 

laborativa materialet fungerar som en länk mellan det abstrakta och konkreta för eleverna. 

Laborativt material är ett visuellt och effektivt sätt att hjälpa inlärningen hos elever (Naroth & 

Luneta, 2015, s. 275). Att elever har tillgång till varierat laborativt material engagerar flera 

sinnen och ökar förståelsen 

Enligt Ahlberg (1995, s. 50,78) är det ovanligt att undervisningen på lågstadiet bidrar till att 

eleverna ritar matematiska problem. I stället är det mer vanligt att eleverna har tillgång till 

laborativt material som räknestavar, pengar och liknande. Trots detta menar Ahlberg att elevers 

ritande ger dem en visuell upplevelse av problemet vilket leder till att eleverna lättare kan förstå 

det aritmetiska innehållet i problemet. I den ritande arbetsprocessen kan eleverna dessutom lära 

sig att en bild kan representera något annat än det som är avbildat. Vygotskij (1995, s. 87) 

belyser hur ritandet är formen av skapande som barn i tidig ålder använder sig främst av. Fram 

till tio års ålder är ritandet ett viktigt verktyg när barn vill uttrycka sig innan andra 

uttrycksformer tar över. Solem och Reikerås (2004, s. 111) menar att när barn ritar försöker de 

uttrycka en tredimensionell värld genom tvådimensionella teckningar. Detta börjar barn med i 

tidig ålder och de kan samtidigt förklara vad det är de har ritat och vad bilden representerar. 

Teckningarna består ofta av vad de har sett eller vad de önskar se och är därigenom visuella 

representationer av barnens verklighet. Med andra ord börjar barn tidigt, långt innan skolåldern, 

att visuellt representera sin omvärld precis som de tidigt lär sig att lösa problem. 

Lindorff, Hall och Sammons (2019) genomförde en studie där 12 skolor inkluderat 20 lärare 

och 576 elever i årskurs 1 i Storbritannien. Under ett år jämförde forskarna skillnader mellan 

framgångsrika undervisningsmetoder inom matematik från Singapore med traditionell 

matematikundervisning i Storbritannien. Hälften av skolorna benämndes som försöksgrupp och 

fick arbeta med Singapore-based mathematics (Singapore-matematik). Singapore-matematiken 

och SMC som Naroth och Luneta (2015) belyser har samma innebörd men benämns olika i 

studierna. Den andra hälften benämndes som kontrollgrupp och höll sig till traditionell 
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matematikundervisning. Resultatet visar en liten men positiv förbättring för försöksgruppen 

kring elevernas matematiska kunskaper och färdigheter jämfört med kontrollgruppen. 

Försöksgruppen fick genom Singapore-matematiken arbeta centralt med problemlösning och 

laborativt material som möjliggjorde att eleverna tidigt fick använda visuella representationer. 

Lindorff et al. (2019, s. 20) menar i denna studie att Singapore-matematiken inte är en snabb 

lösning på bristande kunskaper hos elever i matematik, men introduceras det tidigt och ingår i 

lärarens undervisning under en längre tid kommer resultaten med all sannolikhet att förbättras.  

 

LÄRARENS ROLL I DEN LABORATIVA MATEMATIKUNDERVISNINGEN 
Rystedt och Trygg (2013, s. 20-21) lyfter att omfattande forskning visar att lärarens roll är 

central när det gäller arbete med laborativt material i matematikundervisningen. Det är viktigt 

att som lärare erbjuda eleverna rätt typ av material. Rystedt och Trygg (2010, s. 11) menar att 

om en elev har ett för emotionellt engagemang med en viss typ av material försvinner den 

matematiska tanken kring uppgiften. Det laborativa materialet är i sig inte konkretiserande utan 

det är på vilket sätt det används av eleverna och vilka diskussioner som uppstår sinsemellan 

dem som gör lärarens roll betydelsefull. I Rundgrens (2008, s. 41) lärarintervjuer framkom det 

att arbete med laborativt material i matematikundervisningen ger fördelar för eleverna. Ur ett 

lärarperspektiv kan undervisningen nivåanpassas och därmed verka utmanande och 

utvecklande för alla elever, både för elever som är i behov av extra stöttning och för elever som 

är i behov av extra utmaning. Vikten av att låta elever arbeta fritt med varierande typer av 

representationer är grundläggande för att de ska utvecklas inom problemlösning (Rundgren, 

2008, s. 41). Det är fördelaktigt för elever att i tidig skolålder få arbeta fritt med olika 

representationsformer med hjälp av laborativt material. Sker detta gruppvis blir det givande 

eftersom eleverna kan ta lärdom av varandra (Rundgren, 2008, s. 76-77). Säljö (2014, s. 80, 

104-105) beskriver lärande utifrån det sociokulturella perspektivet. Lärande sker genom 

praktiska och kommunikativa samspel. Med andra ord skapar läraren möjligheter för lärande 

när eleverna tillsammans med varandra får arbeta med laborativt material. 

Hwang och Hu (2012) genomförde en studie med 58 elever i åtta veckor där hälften av eleverna 

arbetade med visuella representationer i ett datorprogram medan den andra hälften fick 

traditionell undervisning. Studiens resultat visar att de visuella representationer som 

datorprogrammet tillhandahöll möjliggjorde för en förståelse för flera olika lösningsstrategier 

hos eleverna. Dessa lösningsstrategier kommunicerades även mellan eleverna. Resultatet ligger 

i linje med Rundgrens (2008, s. 76-77) och Säljös (2014, s. 104-105) argument angående vikten 

av att ta lärdom av varandra. När elever på olika kunskapsnivåer genom olika typer av visuella 

representationer hjälper varandra och har roligt ökar förståelsen av problemlösning inom 

geometri. Berggren och Lindroth (1998, s. 49) menar att diskussioner angående vilket laborativt 

material som är mest passande för olika uppgifter är givande för eleverna. 

Moyer-Packenham (2001) genomförde en studie där tio mellanstadielärare i USA under ett år 

observerades gällande hur de arbetade med laborativt material. Det empiriska materialet 

samlades in genom intervjuer, klassrumsobservationer och brevväxling. Studiens resultat visar 

att utmaningen för lärare är att hitta en givande koppling mellan laborativt material och elevers 

förkunskap kring matematikämnet. Det laborativa materialet fungerar som ett översättande 
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verktyg mellan ny kunskap och tidigare kunskap. Lärarens roll som vägledare blir därmed 

viktig för att orientera eleverna i balansen mellan representationer och abstrakta begrepp. 

Moyer-Packenham (2001, s. 194) menar att detta inte är en enkel uppgift för lärare. Det är 

utmanande för lärare att både tolka elevers representationer och deras matematiska tänkande, 

men också hur läraren använder det laborativa materialet på rätt sätt. Rundgren (2008, s. 45) 

belyser i sina lärarintervjuer vikten av att läraren vågar utmana sig själv när det gäller laborativt 

material. Exempelvis kan vissa delar av matematikboken bytas ut mot laborativa delar vilket 

bidrar till att lärarens roll blir mer professionell och skapar ett utmanande och utvecklande sätt 

att arbeta. Rundgren (2008, s. 45) menar att om lärare samarbetar byggs det upp en trygg 

verksamhet och lärarjobbet blir roligare.  

Naroth och Luneta (2015, s. 274) framför i sin studie att lärarna upplevde svårigheter för både 

lärare och elever när matematikundervisningen byggde på problemlösning. Detta ställer krav 

på att läraren utvecklar sin förståelse för problemlösning och införskaffar sig ny kunskap kring 

implementeringen av problemlösning i klassrummet. Vidare menar Naroth och Luneta (2015, 

s. 274) att lärarna visade indikationer på bristande förståelse för vikten av ritande inom 

matematiken. Om läraren väljer att utelämna eller förändra delar av SMC kommer det troligen 

att resultera i att kvaliteten och inlärningen påverkas. Därför rekommenderas att 

implementeringen av SMC sker fullt ut (Naroth & Luneta, 2015, s. 274-275). 

 

SAMMANFATTNING 
Carlsson (2019, s. 6) menade att det första steget vid problemlösningsuppgifter är att finna ett 

sätt att representera problemet för att sedan kunna påbörja en lösning. Elever med svårigheter 

inom matematik visar även på ett lågt visuellt arbetsminne vilket resulterar i svårigheter med 

problemlösning inom geometri (Zhang et al. 2012, s. 174). Wang och Yang (2016, s. 6) visar i 

sin studie att länder som använde läroböcker med visuella representationer hade höga resultat 

på internationella tester.  

Rystedt och Trygg (2013, s. 71-72) menade att laborativt material fungerar som en länk mellan 

det abstrakta och konkreta för eleverna. Tillgång till varierat laborativt material engagerar flera 

sinnen och ökar förståelsen hos eleverna. Ahlberg (1995, s. 50,78) menade att undervisningen 

på lågstadiet sällan bidrar till att elever får rita matematiska problem. Det är vanligare att 

eleverna får tillgång till laborativt material. Ritandet ger dock eleverna en visuell upplevelse av 

problemet som bidrar till att eleverna lättare kan förstå det aritmetiska innehållet i problemet. 

Solem och Reikerås (2004, s. 111) lyfte att barn redan i tidig ålder genom sitt ritande försöker 

uttrycka en tredimensionell värld tvådimensionellt och att barnen kan förklara vad deras 

teckningar representerar. Barnens teckningar är med andra ord visuella representationer av 

deras verklighet.  

Den matematiska pedagogiken som bedrivs i Ostasien och framförallt i Singapore har gett sitt 

eko i övriga delar av världen. Både Naroth och Luneta (2015) samt Lindorff et al. (2019) har 

genomfört studier kring det här och kommit fram till flera positiva effekter. En högre 

begreppsförståelse kunde ses hos eleverna. Undervisningen möjliggjorde till djupare 

matematisk förståelse hos samtliga elever. Det visade sig även att undervisningen bidrog till att 

vara effektivt för elever med matematiska eller språkliga svårigheter. Undervisningen är dock 
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ett tidskrävande arbete och Lindorff et al. (2019, s. 20) belyser att tidigt införa och kontinuerligt 

arbeta med Singapore-matematiken.  

Rystedt och Trygg (2013, s. 20-21) lyfte att omfattande forskning visar att lärarens roll är 

central när det kommer till arbete med laborativt material i matematikundervisningen. Hur det 

laborativa materialet används av läraren och eleverna påverkar dess lönsamhet, inte om det 

laborativa materialet används. I Rundgrens (2008, s. 41) lärarintervjuer framkom det att 

användningen av laborativt material i matematikundervisningen kan verka utmanande och 

utvecklande för alla elever. Att låta eleverna arbeta fritt med varierande typer av 

representationer är samtidigt grundläggande för att de ska utvecklas inom problemlösning 

(Rundgren, 2008, s. 41). Det är fördelaktigt för elever att i tidig skolålder få arbeta fritt med 

olika representationsformer med hjälp av laborativt material (Rundgren, 2008, s. 76-77). Säljö 

(2014, s. 80, 104-105) menar att lärande ur ett sociokulturellt perspektiv sker i kommunikativa 

och praktiska samspel. Hwang och Hu (2012, s. 317) menar att elever på olika kunskapsnivåer 

genom olika typer av visuella representationer kan hjälpa varandra och öka förståelsen för 

problemlösning inom geometri.  
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TEORETISKT PERSPEKTIV 
I detta kapitel presenteras och konkretiseras betydande begrepp för denna studie. Inledningsvis 

beskrivs visuella representationer mer ingående och begreppet lyfts ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Därefter presenteras det sociokulturella begreppet mediering som berör artefakter 

och redskap och som kopplas samman med matematikundervisningen och visuella 

representationer genom användningen av laborativt material och ritande. 

  

VISUELLA REPRESENTATIONER UR ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 
Visuella representationer spelar en stor roll i denna studie och är samtidigt ett komplext begrepp 

som kan tolkas och användas på många olika sätt. Gilbert (2010, s. 5) menar att visuella 

representationer kan delas upp i två olika former. Den första kallar han för internal 

representations (interna representationer). De interna representationerna sker inom en person 

och kan även kallas för mentala bilder. Dessa typer av visuella representationer använder vi oss 

av dagligen då vi i huvudet visualiserar olika objekt och tankar. Inom problemlösning i 

matematik kan de interna representationerna tänkas användas genom arbetsprocessens gång 

från det att eleverna skapar sin bild av uppgiften i huvudet till att en problemlösningsstrategi 

väljs ut och tillämpas. Den andra formen benämns som external representations (externa 

representationer) och syftar till representationer som presenteras för andra (Gilbert, 2010, s. 5). 

När eleven har valt problemlösningsstrategi påbörjas en process från dennes interna 

representationer som omvandlas till externa representationer som syftar till att redovisa 

lösningen på problemet. 

Säljö (2013, s. 55) beskriver representationer som en central term inom flera olika 

forskningstraditioner. Vidare beskrivs representationer som mentala modeller inne i huvudet, 

dessa inre mentala modeller är avbildningar eller kopior av den yttre verkligheten. Bilden av 

att vi alla har representationer i form av mentala modeller är en grundläggande tanke inom den 

kognitiva psykologin och forskningen om tänkande, problemlösning och lärande. (Säljö, 2013, 

s. 55) 

Från ett sociokulturellt perspektiv kan det däremot bli problematiskt att endast se visuella 

representationer som något som sker inne i huvudet (Säljö, 2013, s. 55). Det tillför inget till 

förståelsen för hur människor tänker, lär eller minns om vi utgår ifrån att det endast sker mentalt. 

Det gör det inte heller möjligt att studera eller ens konstatera att det faktiskt existerar. Utifrån 

det sociokulturella perspektivet är tänkandet en del av mänskliga handlingar och aktiviteter. 

Tänkandet är därigenom inte en fristående företeelse som kan studeras på ett meningsfullt sätt 

utan kräver även att vi tittar på människans faktiska handlingar (Säljö, 2013, s. 55). Samtidigt 

menar Säljö (2013, s. 55) att det är av vikt att förstå att material som erbjuds en människa inte 

per automatik tillför kunskaper. Istället är det människan som med hjälp av materialet kan läsa 

in mening och budskap. Materialet i sig erbjuder olika tillvägagångssätt att tillämpa människan 

kunskap men det är upp till människan att välja hur materialet används och vilken kunskap som 

tillämpas. Materialet kan med andra ord ses som ett redskap för meningsskapande men det 

krävs en tänkande individ för att materialet skall skapa mening Säljö, 2013, s. 56). 

  



9 
 

MEDIERING I MATEMATIKUNDERVISNING 
För att få en förståelse för hur laborativt material kan hjälpa elevers visuella representationer i 

matematikundervisningen är det av vikt att precisera hur dessa metoder yttrar sig och hur de 

verkar i samråd med eleverna, ett sociokulturellt begrepp för detta är mediering. I skolans 

matematikundervisning finns verktyg som används för att överföra kunskap (Riesbeck, 2000, 

s. 51). Dessa verktyg kan således mediera kunskap till eleverna och innefattar bland annat 

laborativt material.  

Vi lever i en värld som är full av mänskligt skapade artefakter (Säljö, 2014, s. 74). Runt omkring 

oss i vår vardag finner vi tv-apparater, bilar, mobiltelefoner, datorer och andra artefakter som 

är skapade för att hjälpa oss att förflytta, kommunicera samt ta emot och sprida information. 

Säljö (2014, s. 74) menar att dessa artefakter är fysiska och intellektuella redskap. Å ena sidan 

är artefakterna inte en del av oss eller vårt intellekt, å andra sidan går det inte heller att förneka 

att dessa artefakter är tätt sammanflätade med människans agerande och därigenom också 

människans kognitiva funktioner (Säljö, 2014, s. 74). Lärandet berörs därför av vilka redskap 

som vi har att tillhandahålla. Säljö (2014, s. 17) menar vidare att vi är biologiska varelser som 

därmed har vissa biologiska begränsningar i vårt tänkande och lärande. Men vi lever samtidigt 

i ett sociokulturellt samhälle och har tillgång till olika sorters verktyg och hjälpmedel. De 

biologiska ramar som begränsar oss kan överkommas med hjälp av de verktyg och hjälpmedel 

som vi har tillgång till och ta oss mycket längre i vårt tänkande och i vår inlärningsprocess 

(Säljö, 2014,s 17). De kulturella redskap som vi människor använder är alltså inte döda objekt, 

de är i sitt sammanhang något som vi samspelar med när vi agerar, tänker och lär (Säljö, 2014, 

s. 80). Samma förutsättningar råder när elever använder laborativt material och ritande i 

problemlösning inom geometri. 
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METOD 
I följande kapitel kommer metod, empiriskt material och analysprocessen att presenteras. Detta 

sker genom underrubrikerna: metodval, urval, insamling av empiriskt material, etiska 

ställningstaganden och analysprocess. 

  

METODVAL 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att skapa ett djup i vårt empiriska material. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) menar att en kvalitativ intervju ger fler nyanser 

och dimensioner. Intervjun får på så vis ett djup som skapar intressanta följdfrågor. I kvalitativa 

intervjuer beskriver en person ett fenomen ur sin synvinkel. Strukturen på de kvalitativa 

intervjuerna vi valt att använda är semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2018, s. 269) 

förklarar semistrukturerade intervjuer som intervjuer med färdigställda frågor men att 

ordningsföljden och respondenternas utvecklande av svar blir varierade. Utifrån det här 

utformade vi 25 intervjufrågor (se bilaga 1).   

Intervjufrågorna skapades utifrån tre kategorier: Lärares allmänna tankar om visuella 

representationer, Lärares arbete med visuella representationer samt Lärares resonemang 

kring användningen av visuella representationer. Kategorierna valdes för att på ett så utförligt 

sätt samla in den empiri som krävdes för att besvara arbetets syfte och frågeställningar. 

Frågorna skapades och omformulerades utifrån diskussioner med våra handledare, mellan oss 

själva och utifrån kraven på en semistrukturerad forskningsintervju. Vi valde att använda oss 

av flera öppna frågor i intervjuerna eftersom det möjliggör för en mer djupgående analys 

(Denscombe, 2018, s. 257). 

  

URVAL 
Studien genomfördes på en F-5 skola i södra Sverige. Sex lärarintervjuer med sex verksamma 

klasslärare planerades och genomfördes. Eftersom intervjuerna bedömdes ta cirka 20-30 

minuter skulle det ge ett omfattande material och det bestämdes att endast sex lärare skulle 

intervjuas. Detta ansågs tillräckligt för att uppnå empirisk mättnad och trovärdighet. Empirisk 

mättnad uppnås när respondenterna börjar ge liknande svar och ytterligare intervjuer inte tillför 

mer väsentlig information (Jacobsen, 2017, s. 127). Varje årskurs bestod av två klasser och en 

lärare per klass. Av alla klasser och tillhörande klasslärare valdes en av lärarna i klasserna F-3 

ut för deltagande i intervjun. I årskurs fyra valdes båda lärarna ut till följd av att dessa lärare 

hade vidareutbildning inom matematik. Vi genomförde två urvalsprocesser. I den första 

urvalsprocessen valde vi att göra ett bekvämlighetsurval när vi valde skola. Denscombe (2018, 

s. 71) beskriver bekvämlighetsurvalet som ett vanligt urval inom all forskning där forskaren gör 

ett urval som är lättillgängligt. Anledningen till att årskurs fem inte valdes ut för att delta i 

studien beror på att dessa klasser inte huserar på skolan utan på en närliggande skola. I nästa 

urvalsprocess valde vi ett subjektivt urval som lämpligast urvalsstrategi. Denscombe (2018, s. 

67-68) förklarar att ett subjektivt urval görs när forskaren handplockar urvalet utifrån relevans, 

erfarenhet och kunskap för ämnet. Forskaren har också en viss kännedom om de personer som 

ska intervjuas och väljer medvetet ut dessa för att de troligtvis ger mest värdefull empiri. Urvalet 
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av lärare från respektive årskurs gjordes utifrån den kännedom vi hade om lärarna från vår 

tidigare verksamhetsförlagda utbildning. 

Samtliga lärare hade lärarutbildning och flera år (mellan 3-24 år) inom yrket (se bilaga 2). 

Åldersspannet på lärarna var mellan 32-47 år. Stukát (2011, s. 38) lyfter att kvalitativa 

intervjuer är ett mycket tidskrävande arbetssätt. Detta faktum kopplat med studiens 

tidsbegränsning ledde till att vi valde att genomföra intervjuerna separat mellan oss. 

 

Studien genomfördes på en F-5 skola i södra Sverige. Sex lärarintervjuer med sex verksamma 

klasslärare planerades och genomfördes. Eftersom intervjuerna bedömdes ta cirka 20-30 

minuter skulle det ge ett omfattande material och det bestämdes att endast sex lärare skulle 

intervjuas. Detta ansågs tillräckligt för att uppnå empirisk mättnad och trovärdighet. Varje 

årskurs bestod av två klasser och en lärare per klass. Av alla klasser och tillhörande klasslärare 

valdes en av lärarna i klasserna F-3 ut för deltagande i intervjun. I årskurs fyra valdes båda 

lärarna ut till följd av att dessa lärare hade vidareutbildning inom matematik. Vi genomförde 

två urvalsprocesser. I den första urvalsprocessen valde vi att göra ett bekvämlighetsurval när vi 

valde skola. Denscombe (2018, s. 71) beskriver bekvämlighetsurvalet som ett vanligt urval 

inom all forskning där forskaren gör ett urval som är lättillgängligt. Anledningen till att årskurs 

fem inte valdes ut för att delta i studien beror på att dessa klasser inte huserar på skolan utan på 

en närliggande skola. I nästa urvalsprocess valde vi ett subjektivt urval som lämpligast 

urvalsstrategi. Denscombe (2018, s. 67-68) förklarar att ett subjektivt urval görs när forskaren 

handplockar urvalet utifrån relevans, erfarenhet och kunskap för ämnet. Forskaren har också en 

viss kännedom om de personer som ska intervjuas och väljer medvetet ut dessa för att de 

troligtvis ger mest värdefull empiri. Urvalet av lärare från respektive årskurs gjordes utifrån 

den kännedom vi hade om lärarna från vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning. 

Samtliga lärare hade lärarutbildning och flera år (mellan 3-24 år) inom yrket (se bilaga 2). 

Åldersspannet på lärarna var mellan 32-47 år. Stukát (2011, s. 38) lyfter att kvalitativa 

intervjuer är ett mycket tidskrävande arbetssätt. Detta faktum kopplat med studiens 

tidsbegränsning ledde till att vi valde att genomföra intervjuerna separat mellan oss. 

 

INSAMLING AV EMPIRISKT MATERIAL 
Denscombe (2018, s. 268) menar att det är lämpligt att använda intervjuer i forskning när det 

finns möjligheter att införskaffa privilegierad information. Med detta begrepp menas att 

möjligheter finns att tala med nyckelpersoner inom ett visst fält som kan ha värdefulla insikter 

och kunskaper kopplat till deras erfarenhet. Intervjuerna kom att spelas in med ljudinspelningar. 

Anledningen till att ljudinspelningar valdes över videoinspelningar beror på att vi dels inte var 

i behov att få med lärarnas kroppsspråk dels att ljudinspelningar tar mindre lagringsutrymme 

och därmed är lättare att föra över mellan olika enheter. Vi ville samtidigt skapa en så trygg 

och bekväm miljö som möjligt för lärarna, något som videoinspelning hade kunnat påverka 

negativt (Denscombe, 2018, s. 285). 

Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen. Intervjuerna delades jämnt upp mellan oss. 

Vid det första tillfället genomfördes fyra intervjuer och vid det andra tillfället genomfördes de 
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resterande två. Tillfällena skedde på skolan efter lektionstid. Varje intervju inleddes med en 

sammanfattande förklaring över varför vi var där. Lärarna fick också information om antalet 

frågor som skulle ställas och hur lång tid intervjun beräknades ta. Ljudinspelningarna skedde 

på våra privata mobiltelefoner. Sammanlagt samlade vi in cirka två timmar och tolv minuter 

inspelat material. Den längsta intervjun varade i cirka 26 minuter och den kortaste i cirka 15 

minuter. 

Bjørndal (2018, s. 84) menar att ljudinspelningar framförallt har två stora fördelar. För det första 

att de konserverar observationer, att de fångar ett pedagogiskt ögonblick som annars skulle gått 

förlorat. Det innebär att inspelningarna kompenserar för vår minnesförmåga och vi kan vara 

säkra på vad som har skett. Den andra fördelen är den stora detaljrikedom som ljudinspelningar 

fångar. Varje gång forskaren lyssnar på inspelningen kan nya detaljer upptäckas och saker som 

tidigare missats (Bjørndal, 2008, s. 84). Samtidigt finns det vissa negativa aspekter av 

ljudinspelningar som dokumentationsunderlag.  Det ger endast en begränsad och färgad 

upplevelse av vad som faktiskt skett under observationer av inspelningarna. Mikrofonens 

positionering påverkar vilka ljud som fångas och vilka som utelämnas (Bjørndal, 2018, s. 88–

89). 

  

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Under studiens gång har vi valt att utgå ifrån vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

undvika att någon individ kommer till skada måste alla forskningsarbeten ta hänsyn till dessa 

principer (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26). 

Informationskravet uppnåddes genom en transparens gentemot lärarna gällande vårt arbete och 

dess syfte. Inför intervjuerna kontaktades lärarna om vårt arbete och intervjuerna. Lärarna gavs 

därmed möjlighet att delta eller inte och det gjorde att samtyckeskravet uppnåddes. Alla lärare 

valde att delta i studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att dokumentationen 

förvarades i säkert förvar. Lärarnas namn fingerades för att säkerhetsställa anonymiteten. Det 

empiriska material som samlades in användes endast till denna studie och kom sedan att raderas 

vilket också ledde till att nyttjandekravet uppnåddes. 

  

ANALYSPROCESS 
När empirin hade samlats in påbörjades en transkribering. Transkribering innebär att överföra 

det inspelade samtalet till skrift i sin helhet (Jacobsen, 2017, s. 132). Intervjufrågorna var sedan 

tidigare indelade i tre övergripande kategorier samt en inledande del (se bilaga 1). De tre 

kategorierna benämndes som: Lärares värderingar och erfarenheter av visuella 

representationer, Lärares arbete med visuella representationer och Lärares resonemang kring 

användningen av visuella representationer. Dessa tre kategorier skapades i ett tidigt skede inför 

intervjuerna i samråd med handledare och var nära anknutna med forskningsfrågorna som de 

också syftade till att besvara. Kategorierna var dessutom skapade för att dela upp intervjuerna 

samt för att senare kunna dela upp resultatet. Analysmetoden utgick från en induktiv ansats. 

Fejes och Thornberg (2015, s. 24) beskriver hur forskaren i en induktiv ansats utgår ifrån 
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enskilda fall för att dra mer generella slutsatser. I denna studie utgår vi från lärarnas intervjuer 

som enskilda fall och drar sedan mer generella slutsatser utifrån deras svar kopplat med tidigare 

forskning. 

Jacobsen (2017, s. 132) belyser hur transkribering av intervjuer underlättar analysen av 

materialet för forskaren. Under transkriberingen kategoriserades lärarnas svar för att urskilja 

ytterligare teman som kunde bidra till att besvara frågeställningarna. De tidigare kategorierna 

som skapades inför intervjuerna kvarhölls men det tillkom även underrubriker till kategorierna 

utifrån ytterligare teman som urskildes och ansågs vara av relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom flertalet av frågorna var öppna frågor bidrog det till att lärarna 

utvidgade sina svar. Detta innebar samtidigt att vissa svar gick in i varandra och lärarnas 

resonemang kunde till exempel urskiljas när de talade om sitt arbete med visuella 

representationer. För att särskilja på svaren och säkerställa att de presenterades i rätt kategori 

flyttades därför några av svaren under analysprocessen mellan kategorierna. Exempelvis kunde 

delar av ett svar på en fråga som tillhörde kategorien om arbetet med visuella representationer 

flyttas till kategorien om lärares resonemang. Lärarna tilldelades fingerade namn. Dessa namn, 

nuvarande årskurs, arbetserfarenhet och utbildning sammanställdes i en tabell (se bilaga 2). 
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RESULTAT 
Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap om hur visuella 

representationer används i matematikundervisning. För att besvara syftet och frågeställningarna 

är resultatet indelat i tre kategorier. Dessa kategorier är: Lärares värderingar av visuella 

representationer, Lärares arbete med visuella representationer och Lärares resonemang kring 

användningen av visuella representationer. Under samtliga kategorier tillkommer dessutom 

underrubriker som delar upp resultatet ytterligare.  

 

LÄRARES VÄRDERINGAR AV VISUELLA REPRESENTATIONER 

Lärares värderingar utifrån tidigare erfarenheter 
Det empiriska material som samlats in visar att lärares värderingar av visuella representationer 

delvis berörs av tidigare arbetserfarenheter. Caroline som tidigare arbetat på en mångkulturell 

skola talar mycket om vikten av visuella representationer inom flertalet skolämnen för att kunna 

förebygga språkbarriärer som möjligen kan uppstå och med hjälp av bilder och laborativt 

material konkretisera och förtydliga svårare begrepp. Flertalet av lärarna svarade att visuella 

representationer är gynnande för alla elever oberoende kunskapsnivå inom matematiken. Sara 

talar om hur det gynnar elever med svårigheter inom matematiken. Sara har läst 

specialpedagogik i sin högskoleutbildning och har av sin tioåriga arbetserfarenhet som lärare 

spenderat nio år på särskolan och resterande ett år på den verksamma skolan.  

Sara, förskoleklass: “Det är svårt att få in det [geometri] i matematiken. Erfarenheten är att 

eleverna tycker det är roligt och ser det som väldigt konkret och att elever som har svårt för 

matematiken annars kan ha lätt för geometrin. Den blir konkret. De förstår plötsligt vad de 

gör. Det är inte så mycket abstrakt i det utan det är mer hands on.” 

Saras värderingar om geometri kopplas till hennes tidigare erfarenheter som specialpedagog på 

särskola när hon talar om elever som har kunskapssvårigheter. Caroline och Eva poängterar 

samtidigt hur det ser olika ut på olika skolor och hur användningen av visuella representationer 

kan skifta beroende på vilken skola man är på. 

 

Lärares värderingar kring visuella representationer, geometri och problemlösning 
Lärarnas grundläggande uppfattningar, deras värderingar, av vad visuella representationer är 

för dem visar framförallt att det handlar om laborativt material. Samtliga lärare uppgav att 

visuella representationer för dem är laborativt material. Flera av dessa svar innehåller också 

djupare förklaringar kring det laborativa materialets inverkan och användningsområden. 

Sammantaget talade lärarna om att konkretisera och göra matematiken fysiskt tillgänglig för 

eleverna. Trots den gemensamma bilden som lärarna delade gällande visuella representationer 

som laborativt material framkommer även vissa skillnader i svaren. Anna och Caroline 

utvidgade sina svar och talade om bilder och digitala verktyg. Anna uttryckte sin syn på visuella 

representationer följande: “För mig är det någonting som tydliggör för eleven det den ska göra. 

Det kan vara ett konkret material, plockmaterial. Det kan vara en bild, det kan vara ett 

stödmaterial. Någonting som underlättar tänkandet, som förstärker det teoretiska.” Tolkningen 

görs att konkret material och plockmaterial är andra benämningar för laborativt material.  



15 
 

I lärarnas värderingar gällande problemlösning framkom två olika sätt att se på området. 

Caroline och Anna talar om problemlösning ur det sociokulturella perspektivet, med andra ord 

om hur eleverna lär tillsammans, med varandra och av varandra. De övriga lärarna belyser 

problemlösning mer utifrån individen och talar om vad individen har att vinna, men lyfter inte 

det gemensamma lärandet som en bidragande faktor. Flertalet strategier och arbetssätt lyfts 

samtidigt som viktiga i arbetet med problemlösning. Flera av dessa strategier och arbetssätt är 

direkt kopplade till visuella representationer. Lärarna lyfter ritandet, laborativt material, 

fingerfemman, applikationer, kängurumatte och mini-whiteboards som delar i hur deras 

undervisning med problemlösning är uppbyggd. Samtliga av dessa bygger på visuella 

representationer. 

Lärarnas värderingar om geometri visade på en mer samlad och överensstämmande bild. Fyra 

av lärarna uppgav att geometri är ett återkommande tema i matematiken och något som de 

arbetar med under en tidsbestämd period och därefter lägger åt sidan. Lärarna lyfte också fram 

att geometri är konkret för eleverna och därmed gör matematiken intresseväckande och 

motivationsskapande. Sara menar att elever med svårigheter inom matematiken många gånger 

har mycket lättare för geometri till följd av den konkreta matematiken som området innebär.  

Vid frågan gällande huruvida visuella representationer förespråkas på den verksamma skolan 

menar samtliga lärare att skolan förespråkar användningen av visuella representationer trots att 

det inte är konkret uttalat. Lärarna gör återigen kopplingen till laborativt material och menar att 

det är något som läggs pengar på att köpa in till skolan och som även uppmanas till användning 

av alla lärare på skolan. Det framkommer att samtliga lärare har fått någon typ av utbildning 

rörande visuella representationer, problemlösning och/eller geometri. Denna utbildning har 

förekommit via lärarutbildningen i fyra fall. Alla lärare har även fått någon typ av 

vidareutbildning antingen via arbetsplatsen eller på eget initiativ i form av kvällskurser. 

  

LÄRARES ARBETE MED VISUELLA REPRESENTATIONER 

Möjligheter med arbete med visuella representationer inom matematikundervisningen 
Lärarna talar om visuella representationer som ett hjälpmedel och lyfter återigen användningen 

av laborativt material men även vardagsmaterial som kan hjälpa eleverna att knyta an 

uppgifterna till sin egen vardag. När lärarna ombeds ge exempel på en lektion där visuella 

representationer ingår lyfts olika typer av laborativt material, ritande och olika uppgifter som 

bidrar till att visuella representationer används. 

Vid frågan om hur lärarna arbetade med laborativt material inom problemlösning och geometri 

fick vi många exempel. Det som var övervägande svar var att lärarna arbetade mycket med 

former och figurer. Ett genomgående svar hos lärarna var att man i sin yrkesroll modellerade i 

inledningen för att eleverna för att de sedan kunde arbeta och skapa själva eller i par eller grupp. 

Som mer specifika exempel på vilka material som kunde komma till användning framkom 

bland annat utomhusmaterial, vardagsmaterial, ritande och digitalt material. Vi valde i vår 

insamlade empiri att fråga om hur själva ritandet användes som en visuell representation i 

lärarens arbete i klassrummet under arbete med problemlösning och geometri. De svaren vi 

visade att ritandet som visuell representation användes på flera olika sätt. Caroline och Sara 
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ville att eleverna använde ritandet som en redovisnings- och lösningsmetod. Medan de övriga 

lärarna såg det mer som en sociokulturell övning där ritande som visuell representation var en 

central del. 

Frågan ställdes till lärarna om hur de uppfattar att eleverna använder laborativt material och 

ritande inom problemlösning och geometri. Det visade sig att åldern på eleverna bidrog till 

lärarnas uppfattning kring denna fråga. Resultatet visar att elever i högre åldrar inte använde 

laborativt material och ritande i samma utsträckning som elever i lägre åldrar. Detta på grund 

av att de äldre eleverna ofta saknade motivation eller såg sig kunna lösa uppgiften utan hjälp 

av visuella representationer. 

Eva, årskurs 4: En del barn ser hur de kan ha användning av det. Andra barn får man lotsa in 

hur de ska kunna använda det, ställa frågor som får dem att tänka i den riktningen. Andra 

barn får man motivera att rita för att de tycker inte att de ritar bra, eller så tycker de att de är 

för duktiga för att rita. De eleverna får man nästan vara mest på för att ritande och laborativt 

material är viktigt, det växer vi inte ifrån. 

Samtidigt som Eva belyser motivationssvårigheter med i elever i äldre åldrar förklarar Caroline 

hur elever i de yngre åldrarna däremot ser det laborativa materialet och ritandet som någonting 

roligt och engagerande. 

I frågan hur läraren ska lägga upp sin undervisning för att hjälpa elever i arbetet med visuella 

representationer svarade fyra lärare att modellering är viktigt. Fatima och Caroline lyfte även 

vikten av repetition för att hjälpa eleverna och hur visuella representationer är en naturlig del 

av undervisningen. Caroline förtydligade även vikten av visuella representationer för elever 

med språksvårigheter. 

 

Svårigheter med arbete med visuella representationer inom matematikundervisningen 
Samtliga lärare menar att visuella representationer är en del i deras matematikundervisning. 

Caroline lyfter att det är tidskrävande och önskar att utrymmet för visuella representationer i 

matematikundervisningen skulle utökas. Gällande hur lärare uppfattar att läromedlet i 

matematik innehåller uppgifter där visuella representationer ingår råder det en del delade 

meningar. Det är viktigt att ha i åtanke att alla lärare inte hade samma läromedel i matematik 

men överlag svarade majoriteten av lärarna att det fanns för lite uppgifter som innehöll visuella 

representationer i läromedlen inom matematik. Anna, Fatima och Karin uppgav att 

lärarhandledningen istället kompletterade med tips om hur visuella representationer kunde 

integreras med uppgifterna i boken. Sara och Caroline berättade att de själva fick ta initiativet 

att leta upp uppgifter med visuella representationer utöver uppgifterna i läromedlen. 

Övergripande gav intervjuerna en bild av att de läromedel som lärarna förfogade över hade 

enstaka uppgifter eller inga alls gällande visuella representationer och att det var något som 

hade varit mer önskvärt.  

En genomgående problematik kring lärares arbete med visuella representationer inom 

matematikundervisningen är tidsbristen. Framförallt blir tidsbristen påtaglig när det gäller 

undervisning med laborativt material. Detta hämmar läraren från att planera och genomföra 
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denna typ av undervisning. Caroline ger sin syn på det hela under frågan om visuella 

representationer ingår i hennes planering: 

Caroline, årskurs 2: Det ingår väl kanske inte så mycket som jag skulle vilja ha för tyvärr är 

det så mycket som ska in i lektionerna, man kan känna sig lite stressad. Man känner att man 

måste gå vidare fast man känner att man skulle vilja bli kvar lite längre tid. Tiden är alltid 

emot en kan man säga. Jag hade önskat att det var lite mer praktiskt.   

Caroline uppvisar en vilja till att arbeta mer praktiskt och med visuella representationer men 

poängterar samtidigt hur undervisningen påverkas av yttre omständigheter som tidsbrist.  

 

LÄRARES RESONEMANG KRING ANVÄNDNINGEN AV VISUELLA REPRESENTATIONER 

Resonemang kring möjligheter med visuella representationer 
Samtliga lärare uppgav att elevers visuella representationer är viktigt. Sara och Fatima belyser 

hur visuella representationer förenklar och förklarar den abstrakta matematiken på ett konkret 

sätt för eleverna. Tre av lärarna lyfte samtidigt att det möjliggör för kommunikation mellan 

eleverna och gör det enklare att redovisa för varandra hur de har tänkt. Tre lärare lyfte att 

visuella representationer ger en bättre förståelse för matematiken och Sara och Fatima menade 

samtidigt att det skapar en grund för elevernas matematiska förmåga genom att undervisningen 

går från konkret till abstrakt. Fördelarna som lärarna kunde se med visuella representationer 

inom problemlösning och geometri var att det bidrar med förståelse för eleverna, att eleverna 

får testa och prova sig fram, att det förebygger språksvårigheter samt att det är intresseväckande 

för eleverna. 

 

Resonemang kring svårigheterna med visuella representationer 
Nackdelarna som lärarna upplevde med visuella representationer inom problemlösning och 

geometri var att det var tidskrävande och att lärarna upplevde en tidsbrist. Vissa elever kan låsa 

sig till ett specifikt material och alltid vilja använda det trots att det inte alltid är det mest 

effektiva. Det kan lätt bli rörigt och fel fokus. Det är mycket att hålla koll på för eleverna och 

de kan ha svårt att veta hur materialet skall användas samt att det ofta är en ekonomisk fråga 

gällande vilket material som finns tillgängligt på skolan. Sara och Anna upplevde inga 

nackdelar med visuella representationer. Anna talade om tidsbegränsningen som vissa lärare 

verkar uppleva som problematisk och gav följande syn på problemet: 

Anna, årskurs 4: En del kan tycka att nackdelen är att det tar längre tid. Men jag tänker att 

det vi ska göra, ska vi göra med kvalitet. Och gör vi det med kvalitet så har ju barnen det med 

sig som kunskaper. Forcerar vi fram det så får vi inget gjort och vi får inga kunskaper med 

dem [eleverna] heller som är bestående. Så jag tycker man ska ha det som en självklar del i 

sin undervisning. 

Anna lyfter samma problematik som Caroline gör i tidigare citat men ser istället en lösning på 

problemet. Anna menar att det viktiga är att elevernas kunskaper befästs eftersom det annars 

resulterar i att samma område måste beröras ytterligare vilket i sådana fall ändå bidrar till 

tidsbristen. 
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Resonemang kring den praktiska användningen av visuella representationer 
Samtliga sex lärare var positivt inställda till eller ansåg det som en självklarhet att arbeta med 

visuella representationer. Fyra av dem menade att det framförallt hjälper eleverna att förstå 

matematiken. Tre lärare lyfte samtidigt visuella representationers användningsområde ur det 

sociokulturella perspektivet när de beskrev hur det hjälper eleverna att förklara för andra. 

Caroline uppgav samtidigt som hon såg användningen av visuella representationer positivt att 

det var ett tidskrävande arbete som ibland inte fick det utrymme hon önskade. Huruvida 

användningen av det laborativa materialet i klassrummet skulle vara fritt eller styrt av läraren 

gav delade meningar. Fyra av lärarna menade att användningen av laborativt material skall ske 

under uppstyrda former eftersom det annars kan leda till att eleverna använder det på fel sätt 

genom att exempelvis leka med det. Det framhävdes också att elever kan ha svårt att vet hur 

materialet skall användas och därför behöver en mer uppstyrd undervisning och stöttning av 

läraren, men att detta kräver planering utifrån lärarens perspektiv. Eva var mer övertygad om 

att det laborativa materialet skall vara fritt tillgängligt för eleverna att använda som de själva 

vill. Karin var osäker och såg för- och nackdelar med båda perspektiven. 

Gällande lärarens agerande under arbetet med visuella representationer menade lärarna att 

uppstyrd undervisning och modellering är framgångsrika faktorer för en lyckad undervisning 

med visuella representationer. Att läraren har god kännedom om sin klass och elever lyftes 

också som en viktig del i att undervisningen kan utformas på ett sådant sätt att den möjliggör 

för ett lärande hos alla elever. Caroline talade om matematikundervisning utifrån en 

sociokulturell karaktär där eleverna lär sig tillsammans. Fatima talade mer om 

matematikundervisningen ur ett enskilt individperspektiv. 

  

SAMMANFATTNING AV RESULTATET 
Samtliga lärare svarade att visuella representationer för dem innebär laborativt material. 

Samtidigt visade det sig att lärarnas värderingar påverkas av deras tidigare arbetserfarenheter. 

Beroende på var lärarna hade arbetat tidigare, i vilka årskurser och med vilka elever påverkade 

det hur de såg på visuella representationer och ur vilket perspektiv. Det blir därför tydligt att 

lärarnas värderingar gällande problemlösning, geometri och laborativt material i viss mån också 

kom att skiljas. Medan vissa lärare lyfte problemlösningen utifrån det sociokulturella 

perspektivet talade andra mer om de gynnande effekter det gav individen utan att nämna det 

gemensamma lärandet. De konkreta exempel som lärarna gav kring problemlösning i 

undervisningen byggde på visuella representationer. Värderingarna gällande geometrin visade 

ett överensstämmande resultat. Det framkom att flertalet av lärarna såg på geometri som ett 

tidsbegränsat område inom matematiken som man arbetade med under en period för att sedan 

gå vidare och inte arbeta med förens nästa tidsbestämda period. Geometri beskrevs samtidigt 

som något konkret som verkar intresseväckande och motivationshöjande för eleverna. Den 

konkreta matematiken som geometrin erbjuder möjliggör dessutom för att elever med 

svårigheter ofta har lättare med förståelsen inom området menar lärarna. Samtliga lärare hade 

fått någon form av utbildning gällande visuella representationer och arbetet med visuella 

representationer var något som uppmanades av skolan. 
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I arbetet med visuella representationer framkom flera möjligheter men även svårigheter. De 

positiva aspekter som framhävdes visade på möjligheter till en varierad undervisning med nära 

anknytning till elevernas egen vardag samt att en grundläggande förståelse för den abstrakta 

matematiken med enkla medel kunde göras mer konkret. De svårigheter som lärarna uppgav 

berörde hur det tidsbegränsade läraryrket kan leda till att undervisningen inte alltid bidrar till 

att elevernas visuella representationer får fokus. Det visade sig även beroende på vilket 

läromedel lärarna hade till förfogande att utrymmet för visuella representationer i dessa 

läromedel kunde vara lågt. 

När lärarna resonerar kring elevers visuella representationer framkommer det att samtliga lärare 

anser det som en viktig del i matematikundervisningen. Anna belyser att tidsbegränsningen som 

lyftes tidigare inte bör vara ett problem när det handlar om elevernas kunskaper. Läraren menar 

att undervisningen skall vara kvalitativ och eleverna måste få med sig de kunskaper som krävs, 

oavsett hur lång tid det tar. Tre lärare lyfte hur visuella representationer kan användas ur ett 

sociokulturellt perspektiv för att hjälpa elever att förklara sina tankar i matematiken för andra.  

Flertalet av lärarna menade att tillgången och användningen av laborativt material skall vara 

uppstyrd eftersom det annars kan skapa svårigheter för eleverna och oroligheter i klassrummet. 

Eva såg hellre att laborativt material får användas fritt av eleverna medan en Karin var osäker. 

I undervisningen med visuella representationer ansågs det viktigt att lektionen var väl uppstyrd 

och att läraren genom modelleringen visade eleverna hur de skulle använda det laborativa 

materialet. Att ha kännedom om sina elever och deras behov lyftes också fram som en viktig 

del för att säkerställa att undervisningen bidrar till att samtliga elever får förståelse. 
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DISKUSSION 
I följande kapitel presenteras vår diskussion. Denna börjar med en resultatdiskussion där delar 

ur resultatet lyfts i förhållande till delar ur bakgrund och tidigare forskning. I 

metoddiskussionen lyfts sedan de metodologiska valen som tagits under arbetets gång och som 

presenterats i metodkapitlet fram och redogörs utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

  

RESULTATDISKUSSION 
Denna studie syftar till att besvara följande frågeställningar “Hur värderar lärare visuella 

representationer i matematikundervisningen?” och “Hur arbetar lärare med och hur resonerar 

de kring visuella representationer i matematikundervisningen?”. Dessa frågeställningar ligger 

även till grund för hur både intervjufrågorna och resultatet presenterades. Som Lester (1996, s. 

85) nämner i inledningen utvecklas problemlösningsförmågan under en längre tid. Med det här 

i åtanke visar Lindorff et al. (2019) studie hur arbete med problemlösning och visuella 

representationer kräver tidig introduktion samt kontinuerligt arbete under längre tid. I 

förhållande till vårt resultat värderar lärarna i studien visuella representationer högt men nämner 

just tidsbristen. Caroline belyser önskan om att arbeta mer med visuella representationer men 

att tiden är bristande. Å andra sidan belyser Anna att tiden aldrig får ses som ett hinder. Anna 

poängterar vikten av kvalitet i undervisningen och att eleverna vinner på det i det långa loppet. 

Vi kunde i vårt resultat se hur lärare lyfte visuella representationers olika möjligheter. Detta 

påverkades utifrån lärarnas tidigare erfarenheter. Sara med specialpedagogisk bakgrund 

poängterade hur visuella representationer fungerade som ett bra hjälpmedel i matematiken för 

elever med matematiska svårigheter. Caroline med tidigare erfarenheter av arbete på en 

mångkulturell skola belyste samma möjligheter men syftade istället mer på elever med 

språkliga svårigheter inom flertalet skolämnen. Naroth och Luneta (2015, s. 274) belyser i sin 

studie att varierande representationer inom problemlösning är en effektiv metod för elever med 

matematiska eller språkliga svårigheter. Tolkningen görs utifrån studiens resultat samt Naroth 

och Lunetas (2015, s. 274) resultat att visuella representationer är ett hjälpmedel inom 

matematiken för elever med språkliga och matematiska svårigheter. 

 

I våra intervjuer framkommer det att lärarna arbetar med många olika material och metoder 

som bidrar till att elevernas visuella representationer tränas och används. Lärarna uppgav 

samtidigt i intervjuerna hur de arbetade utifrån flera varierande representationer. Zhang et al. 

(2012, s. 174) lyfter hur elever med svårigheter inom matematiken också har ett lågt visuellt 

arbetsminne. Detta innebär att dessa elever har problem med att hålla många bilder i huvudet 

samtidigt. Å ena sidan blir det till viss del problematiskt för läraren som bör erbjuda en 

matematikundervisning med varierande representationer för att gynna elever med matematiska 

svårigheter men samtidigt inte i en sådan utsträckning att det belastar dessa elevers begränsade 

visuella arbetsminne. Å andra sidan finns risken som lyfts i vårt resultat att eleverna låser sig 

vid ett specifikt material och inte vill använda något annat om erbjudandet av material inte är 

tillräckligt brett. En annan aspekt som också framkommer i resultatet är elevers bristande 

kunskap gällande användningen av det laborativa materialet. Det här kan möjligen motverkas 

genom användningen av varierande representationer som skulle kunna bidra till att höja 
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elevernas kunskaper och förståelse för användningsområdet. Samtidigt kan elevernas bristande 

kunskap gällande användningen av laborativt material också kopplas till lärarens undervisning. 

Eftersom det framkommer att eleverna saknar kunskap inom området kan det finnas underlag 

för att hävda att läraren måste anpassa undervisningen utifrån detta. Samtliga lärare uppgav att 

de hade utbildning rörande visuella representationer som de tolkar vara laborativt material. 

Därigenom har lärarna förutsättningar för att anpassa undervisningen så att det gynnar elevers 

förståelse för användningen av laborativt material. 

 

Flera av lärarna upplevde att det fanns för lite uppgifter i läromedlen som byggde på visuella 

representationer och en önskan om större utrymme för visuella representationer i läromedlen 

framkom. Moyer-Packenham (2001, s. 194) belyser hur läraren måste våga gå utanför sitt 

bekvämlighetsområde och våga arbeta med matematiken utanför läroboken. Å ena sidan visade 

vårt resultat att lärarna inte verkade hade några större problem med att arbeta utanför 

läromedlen. Sara och Caroline menade att de fick ta egna initiativ för att hitta uppgifter 

innehållande visuella representationer medan tre lärare förklarade att lärarhandledningen i vissa 

fall kunde tipsa om uppgifter med visuella representationer. Å andra sidan kan läromedlen 

ifrågasättas då vikten av visuella representationer inom matematiken samt dess uppbyggnad i 

läromedel är av betydelse (Zhang et al. 2012, s. 174). Wang och Yang (2016, s. 6) menar att 

Singapores framgångsrika resultat på internationella tester delvis beror på hur deras läromedel 

kombinerar olika typer av representationer. Uppgifter med visuella representationer hjälper 

elever att nå högre resultat (Wang och Yang, 2016, s. 6) . Utifrån vår studies resultat i relation 

till tidigare forskning (Zhang et al. 2012, s. 174; Wang & Yang, 2016, s. 6) finns det en antydan 

om att visuella representationers plats i läromedlen har en betydande roll för elevers förståelse 

i matematik. Tolkningen görs att läromedel inom matematiken bör innehålla visuella 

representationer. Läraren får på så vis bättre förutsättningar för att bedriva en 

matematikundervisning innehållande visuella representationer. 

 

Det framkom i vårt resultat att tidsbristen var en bidragande faktor till att visuella 

representationer inte gavs utrymme i undervisningen. Samtidigt lyfte Anna i sitt citat att 

tidsbristen inte får ses som ett hinder och att matematikundervisningen måste vara av kvalitet. 

Moyer-Packenham (2001, s. 194) menar att lärarens yrkesroll inte är helt okomplicerad. Läraren 

ska finna tid till att tolka elevers representationer, matematiska tänkande och hur laborativt 

material ska användas på rätt sätt. Vi kan därmed se dilemmat mellan tidsbristen och den 

kvalitet som lärarna vill hålla i sin matematikundervisning. Det är ofrånkomligt att det finns en 

viss tidsbegränsning inom läraryrket men detta får inte avgöra kvaliteten i 

matematikundervisningen. Istället måste läraren anpassa sig efter tidsbegränsningen och andra 

svårigheter som läraryrket innefattar. 

 

I denna studies resultat nämner Caroline och Anna hur problemlösningsuppgifter möjliggör att 

elever lär med varandra och av varandra. Hwang och Hu (2012, s. 317) lyfter användningen 

visuella representationer ur ett sociokulturellt perspektiv genom att beskriva hur elever på olika 

kunskapsnivåer genom olika typer av visuella representationer hjälper varandra. Detta menar 

Hwang och Hu (2012, s. 317) bidrar till att elevernas förståelse för problemlösning i geometri 

ökar. I förhållande till Hwang och Hus (2012, s. 317) resonemang uppenbarar sig vilka 
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möjligheter visuella representationer har ur ett sociokulturellt perspektiv gällande arbete med 

problemlösning. Mycket tyder på att denna form av undervisning är en framgångsrik metod 

som bidrar till att fler elever blir engagerade och tar till sig kunskapen. Dessutom lyfte flera 

lärare i intervjuerna att eleverna uppskattade arbetet med laborativt material. Enligt Naroth och 

Luneta (2015, s. 275) är laborativt material ett visuellt och effektivt hjälpmedel för elevers 

inlärning. I vårt resultat framkom att lärarna upplevde att laborativt material konkretiserar 

matematiken och hjälper att förtydliga begrepp. Samtidigt menar Moyer-Packenham (2001, s. 

194) att det är utmanade för lärare att finna en givande koppling mellan laborativt material och 

elevers förkunskaper. Detta kan kopplas med att det i denna studies resultat framkom att det 

fanns svårigheter gällande att få alla elever att använda laborativt material. Lärarna menade att 

det fanns elever som inte såg anledningen till att de skulle använda laborativt material. Många 

gånger handlade det om elever i högre åldrar. Elever i lägre åldrar visade istället på en välvilja 

till användningen av laborativt material.   

 

Avslutningsvis vill vi belysa visuella representationers roll i att förenkla och förklara den 

abstrakta matematiken konkret för elever. SMC eller Singapore-matematiken bygger på att först 

arbeta konkret och sedan abstrakt (Naroth & Luneta, 2015; Lindorff et al. 2019). Det här 

möjliggör att eleverna får samma grundläggande kunskaper om den abstrakta matematiken som 

lärarna i vår studie belyser. Singapore-matematiken används idag på hundratals svenska skolor 

(Agardh & Rejler, 2018, s. 13). Det blir av intresse att fundera kring huruvida Singapore-

matematiken är behövlig i den svenska skolan. Flertalet lärare i vårt resultat lyfte att 

användningen av visuella representationer möjliggör att gå från konkret till abstrakt matematik. 

Å ena sidan kan argument därför föras gällande att den grundläggande idén inom Singapore-

matematiken redan används i matematikundervisningen. Å andra sidan skall delar i Singapore-

matematiken inte förändras eller uteslutas för att säkerställa att kvaliteten av undervisningen 

bibehålls (Naroth & Luneta, 2015, s. 274-275 ) 

 

METODDISKUSSION 
Vår empiri bestod av inspelningar från kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) beskriver styrkor och svagheter med intervjuer som 

forskningsunderlag. En av styrkorna som lyfts fram är hur forskaren på kort tid kan få höra flera 

personers tankar kring ett visst fenomen samt hur dessa personer gör i praktiken (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). Detta passade det upplägg som denna studie kom att utgå 

ifrån. Examensarbetet är ett tidsbegränsat forskningsarbete och för att få fram ett underlag som 

delvis gav ett resultat om hur lärarna arbetade i praktiken samt hur de också värderade och 

resonerade kring fenomenet visuella representationer ansågs intervjuer vara ett användbart 

verktyg. Samtidigt belyser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) svagheter med 

intervjuer som forskningsunderlag. En av dessa är att intervjuer endast ger en bild av ett 

fenomen. I denna studies fall får vi lärarnas perspektiv utifrån vad de säger i intervjuerna. Vi 

saknar emellertid elevernas perspektiv och kan dessutom inte med säkerhet säga att det lärarna 

berättar i intervjuerna faktiskt är vad som sker i och omkring klassrummet. Ett annat viktigt 

perspektiv är huruvida respondenten menar det som forskaren uttolkar ur svaren (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). Genomgående under analysens gång har tolkningarna av 
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lärarnas svar diskuterats mellan oss för att motverka att dessa problem uppstår. I de fall där vi 

var osäkra på hur lärarnas svar skulle tolkas bestämdes att bortse från svaret för att inte 

presentera felaktigheter. Ett alternativ för att motverka de svagheter som lyfts ovan skulle kunna 

vara att vi även hade genomfört klassrumsobservationer för att bredda empirin och 

analysunderlaget. Dessvärre har tidsbegränsningen av det här arbetet gjort det svårt att 

genomföra. Framförallt eftersom visuella representationer inte med säkerhet är något som 

berörs kontinuerligt av lärarna i matematikundervisningen vilket förmodligen skulle leda till att 

flertalet observationer skulle behöva genomföras innan insamlingen med säkerhet skulle ge 

utslag. Intervjufrågorna (se Bilaga 1) skapades i samråd med handledare och inför intervjuerna 

kategoriserades de 25 frågorna i tre kategorier. Frågorna skapades utifrån studiens syfte och för 

att kunna besvara frågeställningarna. Det skall lyftas att andra frågor eller andra formuleringar 

på befintliga frågor hade kunnat påverka resultatet. Denna tanke ledde till att frågornas 

formuleringar och innebörd analyserades och skrevs om flertalet gånger inför intervjuerna för 

att till bästa förmåga stärka studiens validitet.  

Den empiri som samlades in föregicks av två urvalsprocesser bestående av ett inledande 

bekvämlighetsurval och ett efterföljande subjektivt urval. Bekvämlighetsurvalet grundades i att 

vi utgick från en skola där vi tidigare haft vår verksamhetsförlagda utbildning och därav kände 

lärarna sedan tidigare. Urvalet landade i sex lärarintervjuer. Dessa lärare ansågs vara relevanta 

för studiens utfall och underlaget ansågs kunna ge empirisk mättnad och trovärdighet. Vid 

flertalet tillfällen gav lärarna liknande svar som visade en antydan på empirisk mättnad. 

Jacobsen (2017, s. 127) menar att det är ett stoppkriterium när svaren i intervjuerna visar 

likheter med varandra och en mättnad uppstår. Vid andra tillfällen gav lärarna olika svar vilket 

antydde att fler intervjuer skulle vara önskvärt för empirisk mättnad men tidsbegränsningen 

hindrade detta. Denscombe (2018, s. 78) nämner denna urvalsprocess som ett kumulativt 

tillvägagångssätt vilket leder till ett subjektivt urval. Det är även viktigt att ha i åtanke kring 

risken av urvalsfel som kan uppstå i en urvalsprocess. Denscombe (2018, s. 83) menar att det 

alltid är en fråga om hur sannolikt det är att de urval som genomförts passar bäst för 

undersökningen och att vissa urval kan leda till olika resultat. I det här fallet valdes att intervjua 

lärare som vi kände till sedan tidigare. Dessa lärare kom att handplockas för att skapa en 

tillräcklig precision för ändamålet av arbetet. Å ena sidan ska det finnas i åtanke att 

undersökningens reliabilitet kan ifrågasättas då tillgängligheten att intervjua dessa lärare blir 

svårare att upprepa. Å andra sidan är inte det här en generaliserande och övergripande studie 

som ska visa hur hela Sveriges lärarkår använder och arbetar med visuella representationer, 

utan snarare en inledande studie som visar hur en grupp lärare beskriver arbetet och 

användningen av visuella representationer i matematikundervisningen. Anledningen till detta 

är avsaknaden av svensk forskning inom området. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) 

menar att kvalitativa intervjuer inte har samma regler för urval av en population som en större 

statistisk undersökning kan ha. Samtidigt går det inte att bortse från de urvalsproblem som kan 

uppstå vid kvalitativa intervjuer. Det är därför av vikt att tydligt klargöra för hur urvalet har 

skett och vilka respondenterna är samt varför de är relevanta för studiens utfall för att till bästa 

förmåga bibehålla en hög trovärdighet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, s. 40). 

Efter insamlingen av empirin påbörjades analysprocessen i form av transkribering. Denscombe 

(2018, s. 395) beskriver transkribering som en mödosam men också värdefull del i arbetet. 
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Transkriberingen väcker empirin till liv igen och forskaren skapar en ny relation till datan som 

kan ge nya infallsvinklar. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att det är ett tidskrävande 

moment (Bjørndal, 2018, s. 112). Denscombe (2018, s. 395) belyser hur viktigt det är att planera 

in tiden det tar för transkriberingen i arbetet och se det som en väsentlig del. Analysprocessen 

utgick från en induktiv ansats. Inför intervjuerna hade vi tre förutbestämda kategorier som 

frågorna tillhörde, skapade för att besvara studiens frågeställningar. Under analysprocessen 

skapades resultatets teman utifrån de svar vi fick från lärarintervjuerna. Det är viktigt att ha i 

åtanke att förutbestämda kategorier kan leda till att vissa teman som urskiljas i empirin utesluts 

eftersom de inte stämmer med de förutbestämda kategorierna. Detta kan i sin tur påverka 

studiens validitet. Fejes och Thornberg (2015, s. 24) poängterar att en induktiv ansats involverar 

generaliserande slutsatser utifrån en mängd insamlade fall. Å ena sidan syftar inte denna studie 

till att generaliserande beskriva hur visuella representationer används av lärare över hela 

Sverige. Något som kan vara problematiskt då induktiva slutledningar aldrig är bindande 

eftersom det alltid finns en möjlighet att framtida observationer ger andra resultat (Fejas & 

Thornberg, 2015, s. 24). Å andra sidan sker en generalisering av lärarnas svar under analysen 

och presentationen av resultatet när vi som forskare beskriver och tolkar lärarnas svar snarare 

än att rent konkret presentera de faktiska transkriberingarna utan några generaliseringar eller 

tolkningar. 

Denna studie grundar sig i intervjuer med lärare som alla jobbar på samma skola, vilket gör att 

vissa aspekter är viktiga att ha i åtanke. Studiens överförbarhet är begränsad sett till studiens 

omfattning. Jacobsen (2017, s. 14) beskriver överförbarhet även som extern giltighet vilket 

ifrågasätter om undersökningens resultat kan överföras från ett sammanhang till ett annat. Det 

går inte att generalisera för hur lärare arbetar med visuella representationer överlag men de fynd 

vi har gjort i denna studie är värdefulla i sig för detta specifika arbete. Å andra sidan kan 

studiens validitet anses vara hög då det är möjligt för en annan forskare att kontrollera den 

faktiska träffsäkerheten. Genom respondentvalidering kan en forskare återvända till deltagarna 

för denna studie med data och få sin förståelse bekräftad. Denna studie kan på så vis ligga till 

grund för ökad kunskap gällande användningen av visuella representationer men inte anses som 

generaliserande överlag.          

  

SLUTSATS OCH IMPLIKATIONER 
Syftet med denna studien var att undersöka och bidra med kunskap om hur visuella 

representationer används i matematikundervisning. Den centrala slutsatsen vi drar är att visuella 

representationer används på ett varierat sätt och har en betydande roll i 

matematikundervisningen. Alla lärare i studien såg framförallt laborativt material som visuella 

representationer och är instämmande om att visuella representationer är ett bra hjälpmedel i 

undervisningen. Resultatet visade samtidigt att lärarnas erfarenheter i viss mån påverkade deras 

värderingar och resonemang. Gällande huruvida visuella representationer verkade gynnande 

för eleverna visade lärarnas erfarenheter påverka ur vilket perspektiv de såg effekterna. Medan 

vissa lärare menade att visuella representationer framförallt gynnar elever med svårigheter, 

matematiska och språkliga, menade andra på att det gynnade samtliga elever. Sammantaget 

tolkades lärarnas svar tillsammans med tidigare forskning vilket gav bilden av att visuella 



25 
 

representationer kan verka gynnande för elever på olika kunskapsnivåer i 

matematikundervisningen. Visuella representationer används i den mån det går men tidsbristen 

och avsaknaden av den typ av uppgifter i läromedlen begränsar användningen av det. En slutsats 

är att erbjudandet av varierande representationer är gynnsamt för elever med matematiska 

svårigheter om antalet representationer inte blir för stort. Ett alltför brett utbud av 

representationer kan istället verka missgynnande för dessa elever. Det är även viktigt att läraren 

är kunnig när det gäller visuella representationer och arbetar på ett strukturerat och pedagogiskt 

sätt. 

Resultatet av denna studie har gett oss lärdomar gällande visuella representationers roll och 

betydelse i matematikundervisningen samt för elevers matematiska förståelse. Sammantaget 

bidrar visuella representationer till att konkretisera matematiken för elever oavsett 

kunskapsnivå. Lärarens roll i undervisningen med visuella representationer framkommer också 

som betydelsefull i förhållande till hur laborativt material och ritande erbjuds eleverna. 

Dessutom är det viktigt att arbetet med visuella representationer påbörjas i tidig ålder och sedan 

fortsätter arbetas med och utvecklas även i högre åldrar. En annan viktig aspekt är hur våra 

arbetserfarenheter påverkar vår undervisning och våra värderingar. Att förstå denna aspekt 

innebär att undervisningen kan utformas och genomföras på olika sätt och att det är av vikt att 

ta del av andras tankar och planeringar kring visuella representationer för att skapa 

lärandemöjligheter för alla elever. En annan slutsats vi drar är vikten av visuella 

representationer ur ett sociokulturellt perspektiv. Elever tar lärdom med och av varandra i 

samspel med läraren genom visuella representationer. Genom användningen av det laborativa 

materialet och ritandet skapas förutsättningar för mediering av kunskaper mellan samtliga 

individer i ett klassrum. 

De didaktiska implikationer denna studie medför är att visuella representationer behöver få 

utrymme i matematikundervisningen oavsett tidsbrist eller lite utrymme i läromedel. Denna 

studie indikerar att visuella representationer bidrar till matematisk förståelse samtidigt som det 

är ett uppskattat arbetssätt av både lärare och elever. Ytterligare implikationer som denna studie 

bidrar med gäller de läromedel som används inom den svenska skolan. Utifrån lärarintervjuerna 

framkommer det att visuella representationer sällan förekommer i vissa läromedel. En 

implikation av det här kan vara att vidare forskning tittar på hur visuella representationer 

används i svenska läromedel och ifall användningen kan utökas. I samband med detta 

framkommer vikten av att som lärare se över och välja läromedel utifrån hur mycket visuella 

representationer berörs. 
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BILAGA 1 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 

 

Inledande frågor 

1. Ålder, namn? 

2. Är du utbildad lärare? 

3. Om ja: Vilken inriktning? 

4. Hur många år har du arbetat som lärare och vilka åldersgrupper har du haft? 

 5. Vilken åldersgrupp har du just nu? 

 

Lärares värderingar och erfarenheter av visuella representationer     

  

1. Vad är visuella representationer för dig?  

2. Vad är dina erfarenheter av att arbeta med visuella representationer? 

 

3. Vad är dina erfarenheter av att arbeta med problemlösning? 

 

4. Vad är dina erfarenheter av att arbeta med geometri? 

  

5. Förespråkar din arbetsplats att arbeta med visuella representationer? 

  

6. Har du fått någon utbildning gällande arbete med visuella representationer, problemlösning 

och/eller geometri? 

  

 

Lärares arbete med visuella representationer 

                      

1. Ingår arbete med visuella representationer i din matematikplanering? - Vad får eleverna 

göra då?  

2. Berätta ett exempel hur en lektion ser ut där visuella representationer ingår? 

                         

3. Vilka material kan komma till användning när elever ska jobba med visuella 

representationer? 
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4. Finns det uppgifter med visuella representationer i de läromedlen du jobbar med inom 

geometri? Isåfall hur uttrycker sig dessa? 

  

5. Hur arbetar ni med laborativt material inom problemlösning och geometri? 

  

6. Hur arbetar ni med ritande inom problemlösning och geometri? 

  

7. Hur arbetar du med visuella representationer när du undervisar i geometri? 

  

8. Hur uppfattar du att elever använder laborativt material och ritande inom problemlösning 

och geometri? 

  

9. Hur ska läraren lägga upp undervisningen för att hjälpa eleverna i arbetet med visuella 

representationer? 

  

 

Lärares resonemang kring användningen av visuella representationer     

  

1. Hur ställer du dig till att arbeta med visuella representationer? 

2. Hur fritt/styrt ska tillgången till laborativt material vara? 

  

3. Kan du ge exempel på hur läraren kan agera under arbetsgången med visuella 

representationer? (Kan läraren sätta material i handen på̊ en elev och sedan kommer eleven 

själv på̊ hur det visuellt ska representeras? 

 

4. Hur resonerar du ur ett lärarperspektiv kring att arbeta med visuella representationer inom 

problemlösning och geometri? Vilka för och nackdelar har du sett? 

 

5. Tycker du att elevers visuella representationer är en viktig del i matematikundervisningen? 

- Varför, varför inte? 
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BILAGA 2  
 

TABELL ÖVER LÄRARNA             

         

 

Namn Årskurs Arbetserfarenhet Utbildning 

Anna 4 24 år Grundskolelärare 1-7 

Sara Förskoleklass 11 år Grundskolelärare 

F-6 

Karin 3 9 år Grundskolelärare 

F-6 

Caroline 2 4 år Grundskolelärare 

F-6 

Fatima 1 13 år Grundskolelärare 

F-5 

Eva 4 19 år Grundskolelärare 

1-7 
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