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Abstract
Pictures has a great potential and are widely used in teaching materials like
math books. Image does not need to be descriptive and functional for solving
a mathematical task, images can also be a substitute for more stimulating
records in a math book.
The aim of this work was, through observations of nine-year-old pupils, to
investigate how they use the images in interaction with mathematics. It is the
pupils’ interpretation of images in a mathematical perspective which is the
basis for this work results. This study specific artwork, with accompanying
text, have assumed partly from socio-semiotic multimodal theory and partly
from variation theory. Some examples of the used theories are; focus of the
image, how the object of learning is constructed, what concepts are important
right now and for future needs, which are the critical elements in the artwork
and text, is there a clear pattern of variation to perceive and what do the
students observe as a variation.
The results which emerged during the observations have both shown the
mathematical knowledge that students used during the first observation and
secondly the development of the problem-solving task during observation
two. The result has led to the visibility of pupils' preconceptions, pupils
acquired knowledge and the development ability of the written text material
and how important the contents of a task text is for understanding.

Keywords: Mathematical image task, Problem solving pictures, Sociosemiotic Multimodal Theory, Variation Theory
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Sammanfattning
Bilder har en stor potential och är ett utbrett användningsområde i dagens
matematikläromedel. Bilders uppgift kan vara illustrativa eller fungera som
ett informationsunderlag för att lösa en matematisk uppgift.
Syftet med detta arbete var att, genom observationer av elever i årskurs tre,
undersöka hur de använder bilder i samspel med matematik. Det är elevernas
tolkning av bilder i ett matematiskt perspektiv som legat till grund för detta
arbetes resultat. Undersökningens konkreta bildmaterial, med tillhörande text,
har i detta arbete utgått dels från sociosemiotisk multimodal teori och dels
variationsteorin. Några exempel på detta är; bildens centrum, hur ska objektet
för lärande konstrueras, vilka begrepp är av vikt just nu och för kommande
behov, vilka kritiska aspekter finns i bildmaterialet samt text, finns ett tydligt
variationsmönster att uppfatta och vad uppfattar eleverna som variation.
Resultatet som framkommit under observationerna har dels visat på de
matematiska förkunskaper som eleverna använde vid observation ett och dels
en utveckling av uppgiften vid observation två. Resultatet har dels lett till
synliggörande av elevers förförståelse, elevers förvärvade kunskaper samt
utvecklingsmöjligheten för undersökningsmaterialet och dels hur viktigt
innehållet i en uppgiftstext är för förståelse.

Nyckelord: Matematisk bilduppgift, Problemlösande bilder, Sociosemiotisk
multimodal teori, Variationsteori
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Förord
Till alla Er som väntat - Plötsligt händer det!
Likt en Don Quijote och som en Sancho Panza har färden dragit genom
”landskapet” examensarbete. Utmanande hinder, som syfte & frågeställningar, teori, metod, analys etc., har besegrats och gett nya riktningar att färdas
mot. Jag vill speciellt tacka Carin Alnebratt för att du främst varit min ”vapenbroder Sancho Panza”, berikat de kaffestunder som vi haft samt varit en
utmanande kraft för mitt eget tänkande till djupare insikter och boktips. Det
har också fallit sig så att rollerna har varit ombytta, där jag har varit den som
bevarat kontrollen över ”väderkvarnarna” och tagit ut riktning för resan. Jag
vill också tacka min handledare Dan Åkerlund för att du presenterade nya
teorier som jag inte visste fanns. Dessa kommer att få betydelse för min egen
framtida undervisning samt att jag nu också förstår vilken makt och betydelser bilder kan ha i undervisningen. Slutligen vill jag tacka två viktiga personer; Anna Fröberg för att du hållit mitt intresse för undervisning och lärande
vid liv genom många olika diskussioner i både stort och smått samt min son
Victor som med glada tillrop och Pingvinsstång buffat på mig när jag behövt.
Du är ovärderlig!
En personlig anledning till att jag valt detta fokus på mitt arbete är att jag
under en termin arbetade som lärare i historia. I ansvaret att strukturera och
skapa lektioner blev läroboken och lärarhandledningen en trygghet. Under
terminens gång och med ökat självförtroende utvecklade jag en mer kritisk
syn på vad boken tog upp som kunskap samt vad den utelämnade. Detta blev
en tankeväckare. Vad behövde min undervisning kompletteras med för att
eleverna skulle få en bredare insikt i det medeltida samhället? Är kungar den
viktigaste kunskapen? Vilken annan kunskap behövde eleverna för att kunna
förstå den historia som de skulle möta i nästkommande årskurs? Jag anser att
det har betydelse för kunskapskvalitén att kunna reflektera och kritiskt
granska innehåll och struktur i läromedel som används i undervisningen.
Ibland kan uppgifter eller projekt kännas som en fäktning mot väderkvarnar
och som en strid som nästan är omöjlig. Men efter vunnen strid så öppnas
nya kunskapsfält att färdas över. Detta gäller inte enbart mig själv utan även
en del elever som jag mött i skolan. Elever som mer eller mindre fäktas med
olika ämnen och kunskaper för att komma över kunskapsfältet och vidare till
”the next level”. Det känns alltid som en dubbel seger när man, som lärare
eller som vuxen, kan vara ”en Sancho Panza” och hjälpa dessa elever i sina
strider.
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1 INLEDNING
”Lisa och Olle hjälper sin mamma att rensa rabatten i trädgården. När de är
färdiga med arbetet får Lisa och Olle 135 kronor var. Hur mycket har de
tillsammans?
Vid första anblicken, för ett vant öga, så uppfattas uppgiften ovan som
mycket enkel. Det innebär att eleven behärskar läsning, det vill säga, från
ordförståelse till att uppfatta den skrivna textens innehåll och kontext. Vidare
kan nu eleven skapa ett sammanhang för hur uppgiften ska ta sin början och
vad som efterfrågas. När början är utkristalliserad krävs en kunskap om
matematikens lagar. Detta innebär till exempel, vad ordet tillsammans medför, vilket räknesätt är aktuellt och hur det ska användas. Slutligen, om en
bild kompletterats till uppgiften, måste individen uppfatta bildens funktion,
innehåll och om den har betydelse för lösning av uppgiften. En elev som
sammantaget behärskar alla de uppräknade delarna, kommer inte att ha
svårigheter att lösa ovanstående uppgift. Kunskapen och den matematiska
förförståelsen gör att svaret snabbt kan utkristalliseras därför att meningarna
signalerar till läsaren, i kombination med bild, vad som ska uppfattas som
viktigt.
Bildens position och innehåll i förhållande till en text, eller vice versa, har
betydelse. Bild eller text kan ha likvärdig eller varierande plats och andel på
en visuell yta. Detta innebär, dels att bild eller text kan komplettera varandra
för lösning av uppgift och dels göra åtskillnad genom att ha differentierad
position. Har bilden en framskjuten position i en uppgift så kommer den att
placeras centralt, för att tydliggöra och fånga läsaren uppmärksamhet. Texten, i sig, blir då ett komplement till bilden.
Uppgiften ovan skulle kunna vara en typisk problemlösande textuppgift1 i en
matematikbok för årskurs tre. Om ovanstående uppgift behöver förstärkas så
kompletteras uppgiften troligen med en färgglad bild på Lisa och Olle där de
håller de intjänade pengarna i sin hand. Det behöver dock inte betyda att
bilden fyller någon funktion för lösning av uppgiften. Bildens funktion kan

1

Den inledande uppgiften är hypotetiskt egenkonstruerad exempeluppgift. Den har vuxit
fram efter att studerat läroböcker i matematik för årskurs tre.
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vara en dekoration av händelsen och för att personifiera Lisa och Olle för
uppgiftslösaren det vill säga eleven.
Bild och text har ett nära förhållande till varandra. Beroende på vad och
vilket lärande som ska uppnås. Det finns ett ordspråk som säger; En bild
säger mer än tusen ord. Men vad förmedlar bilden och vilket syfte har den
till den elev som tittar på och tolkar den? Vad finns i bildens centrum och vad
ligger i periferin hos bilden? Vilket fokus vill bildskaparen att, till exempel,
eleven ska inta? Hur placeras bilder i förhållande till varandra och till den
text som tillhör? Är texten i samklang med bilden och tvärtom?
Jag har valt att studera hur elever, i en gruppkonstellation, ser, uppfattar samt
tolkar bilder i ett matematiskt problemlösande perspektiv. Till bilderna hör
också en skriven instruktion som ska länkas samman med bilder och uppgift.

1.1 Syfte
Syftet med detta arbete är dels att belysa och beskriva hur elever, i årskurs
tre, synliggör sin matematiska problemlösande förmåga via bilder och dels
hur bilder, med tillhörande uppgiftstext, kan förbättras genom variationsteorin.

1.2 Frågeställningar
 Hur löser elever en bildbaserad matematisk problemlösande uppgift
med utgångspunkt i de fyra räknesätten?
 Hur kan den bildbaserade matematiska problemlösande uppgiften,
med utgångspunkt i de fyra räknesätten, utvecklas genom variationsteorin?

2
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2 FÖRDJUPAD BAKGRUND TILL STUDIEN
I detta avsnitt kommer att lyftas tidigare och nutida ansvaret av läromedelskontroll samt vilken position problemlösning i matematik har haft i kursplanerna Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980), Lpo94 (Skolverket, 2006) samt
senaste läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011).

2.1 Ansvarsförskjutning
Den första statliga kontrollinstansen, av kvalitén på läromedel för undervisning, inrättades 1938 som skolöverstyrelsens läromedelsnämnd. Den kom att,
tio år senare, bli en egen myndighet det vill säga Statens läromedelsnämnd
(Läromedelsförfattarnas Förening & Bernäng, 1991, s. 136). Under åren
1938–1974 låg ansvaret för granskning av läromedel hos staten. De hade till
uppgift att, innan böckerna togs i bruk, bedöma deras innehåll i perspektiven
språk, objektivitet samt mot varje ämnes kursplan. Efter 1974 kontrollerade
staten endast läromedlen i de samhällsorienterande ämnena; fram till 1983 då
kontrollen av böcker upphörde helt. Förhandskontroll av dagens läromedel,
att de svarar upp mot läroplan och kursplan, har decentraliserats från staten
till skolans lärare (Calderon, 2015a). I Skolinspektionens kvalitetsrapport
(Skolinspektionen, 2009, s. 17) framkom det att en del lärare som ingick i
undersökningsgruppen litade på att de läromedel som användes i matematikundervisningen också uppfyllde kursplanen i matematik.

2.2 Problemlösningens positionering
I detta avsnitt kommer en kort redogörelse för hur området problemlösning i
matematiken, i de olika kursplanerna Lgr80, Lpo94 och Lgr11, positionerats.

2.2.1 Lgr80
I Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) ligger en stor tyngd på problemlösning
som ett viktigt område i matematiken. Målet med fokusförflyttning, från
tidigare kursplaner, var att utveckla matematiken från ett mekaniskt räknande
till en reflekterande matematik genom problemlösning. I kursplanen beskrivs
också vad problemlösning innebär och vikten av att den är förankrad i verkligheten, det vill säga förankrad i miljöer som är bekant för eleven. Tankestrukturen beskrivs också som en viktig ingrediens för att lyckas med problemlösning.

3
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2.2.2 Lpo94
Efter Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) kom Lpo94 (Skolverket, 2006) och
området problemlösning får en mer osynlig roll. Målen som elever ska uppnå
i grundskolan är: ”behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan
tillämpa det i vardagslivet” (Skolverket, 2006, s. 10). I skriften ”Kursplaner
och betygskriterier” i avsnittet ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” framhålls
det att problemlösning är ett viktigt område inom matematiken, det vill säga
”Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet” (Skolverket, 2008b, s. 27). Men problemlösning har ingen framskjuten plats i kursplanen, i jämförelse med dess placering i Lgr80. Problemlösningens roll blir i
form av en yttre ram runt de ”mål som eleven ska ha uppnått i slutet av tredje
skolåret” (Skolverket, 2008b, s. 28). De matematiska områden som ligger i
centrum inom ramen av problemlösning är aritmetik, geometri, mätning och
statistik. Det finns ingen tydlighet i kursplanen Lpo94 som säger att problemlösning ska löpa som en röd tråd genom de olika delarna i undervisningen
(Skolverket, 2008a).

2.2.3 Lgr11
I den senaste läroplanen och kursplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) har problemlösning åter fått en synlig plats i det centrala innehållet. Detta innebär
att, i problemlösning för årkurs tre, ska eleven i undervisningen utveckla
kunskaper om ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer”
samt ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga
situationer” (Skolverket, 2011, s. 64). Skolverket lyfter också i sitt kommentarmaterial till matematik att ”Kunskapsområdet ’Problemlösning’ har en
särställning då innehållet där ska tillämpas på alla andra kunskapsområden”
(Skolverket, 2011, s. 13). En reflektion som kan göras över Lgr11:s syn på
problemlösning, är att jämföra den med Skolöverstyrelsens kommentarmaterial (1990). I kommentarmaterialet Om grundläggande kunskaper och
färdigheter i en skola för alla framhålls att:
Skolan bör arbeta med två typer av vardagsproblem:
 Problem och problemsituationer som är kända och verklighetsnära för eleverna,
 Problem som inte är så välkända för eleverna men som är viktiga som förberedelse för vuxenrollen.
(Skolöverstyrelsen, 1990, s. 51)
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3 TEORI
I första delen redogörs för en liten del av den forskning som finns både
nationellt samt internationellt i skolämnet matematik. Därefter fördjupas de
teoretiska perspektiven som ligger till grund för arbetets syfte och frågeställningar. Utifrån dessa beskrivs begreppen semiotiska resurser samt multimodala instrument. Andra delen beskriver den sociosemiotiska multimodala
teorin vilken ligger till grund för utformning och analys av observationer. I
tredje delen tar jag upp variationsteori som används för utformning och
analys av den textbaserade delen av problemlösningsuppgiften.

3.1 Matematik som forskningsfält
Det finns mycket forskning kring skolämnet matematik. I Grevholms (2014,
s. 157) artikel ”Frågor om läroboken i matematik”, framhålls det att de
vanligaste områdena för läromedelsforskning är innehållsanalys, jämförelse
mellan länder, differentieringsmöjligheter som erbjuds i läromedel, problemlösning, bråkräkning, algebra och hur materialet används. Det finns även
andra områden, som behöver vidare studier, menar Grevholm (ibid). Hon
framhåller områden som språkets betydelse och hur formgivning (”layout”)
samt utformning av innehållet i läromedlet får för betydelse i undervisningen.
Det som också styr vilket fokus forskningen får är vilken läroplan och kursplan som är aktuell, framhåller Taflin (2007, s. 40). Även om kursplan och
läroplan är viktiga områden för skolan och forskningen bör en ny reflektion
göras över hur elever från andra kulturer ser och uppfattar information utifrån
text och bilder i skolans läromedel. Detta är ett intressant perspektiv som
Björkvall (2009, s. 21) snuddar vid. Den läsriktning som vi i västerlandet
skolas in i är, att vi läser från vänster till höger. Läsriktningen har också
betydelse för hur bilder placeras i förhållande till texten framhåller Björklund. Det har betydelse vilket informationsvärde som ses som viktig beroende på hur bilder och text placeras i förhållande till varandra och vilken text
eller bild som får en mer undanskymd position (ibid.).
I skolverkets artikel Är forskarna överens? framhåller artikelförfattaren
Sandström (2015) att det finns ungefär fyra forskningsspår omkring läromedel i Sverige:


processanalys av hur läromedel skrivs och produceras och
vilka faktorer som spelar en roll. Detta innefattar de arbete
som författare och lay-outare gör

5

Karin Dahlberg

Lisa och Olle tjänar 135 kronor var. Hur mycket har de tillsammans?



produktanalys: ämnesdidaktiska och/eller ämnesbaserad
analys, språkanalys, diskursanalys, historiska studier av spridning etcetera.



didaktiska studier hur läromedel används, vilket är ett ganska
nytt område



receptions- och läsforskning, det vill säga hur man läser och
förstår/eller tillgodogör sig respektive använder läromedel
(Sandström, 2015)

3.1.1 Matematik och problemlösning
Under 1980-talet stod forskningens fokus på problemlösning. Anledningen
till uppmärksamheten var att flytta fokus från det mekaniska räknandet till ett
mer metakognitivt perspektiv. Denna förändring skulle leda till en ökad
förståelse, ett mer hållbart lärande för eleven samt ny kunskap och reflektion
omkring lärandet för den verksamma läraren. I Pehkonens (2011) artikel lyfts
problemlösningsuppgifternas position i finska matematikböcker. Pehkonen
framhåller att före mitten av 1980-talet så levde problemlösningsuppgifterna
ett mycket undanskymt liv i de finska läromedlen, till långt in på 1990-talet. I
arbetet med att synliggöra problemlösningsområdet i matematik så publicerade Utbildningsstyrelsen en instruktionsbok som stöd för lärarna. Den
avsågs att stödja utvecklingen i att implementera läroplanens ramverk. Nästa
steg var att skapa nya läromedel vilka publicerades utifrån läroplanens
ramverk med fokus på att öka problemlösningsförmågan, tänkande och
kompetens hos eleverna. Målet som skulle uppnås med detta var att lärarna i
hög grad skulle undervisa via problemlösning i matematiken men vilket
tyvärr har minskat under åren enligt Pehkonen ”… only few teachers are
teaching via problem solving, while most of them teach something about
problem solving” (Pehkonen, 2011, s. 3). Pehkonen är ändå positiv i synen på
och förhållandet till problemlösning, att den kommer att förändras ”teachers
in Finland are changing in the direction of a more favorable attitude to
problem solving” (Pehkonen, 2011, s. 4).
Utifrån Finlands fokus kan paralleller dras med Hinos (2007) artikel hur
problemlösning i matematik, genom forskning, har utvecklats i Japan. Under
en tio års period, mellan 1980–1990, låg forskningsfokus på problemlösningens position i de japanska klassrummen. Hino menar att forskningen har
bidragit till att läroplan, läromedel, bedömning och undervisning har förändrats till att bli mer elevfokuserad. I förhållande till Finlands forskningsfokus
(jämför Pehkonen, 2011) har den japanska forskningens fokus varit att
omsätta undervisningen i problemlösning till elevens verkliga värld, vilket
genererar en högre igenkänningsfaktor, som underlättar inlärandet för eleven

6

Karin Dahlberg

Lisa och Olle tjänar 135 kronor var. Hur mycket har de tillsammans?

påpekar Hino. När eleverna i ett klassrum arbetar utifrån en verklighetsbaserad problemlösning i matematik så bidrar det till att utveckla elevens kunskap, förmåga och tänkande som då kan användas och omsättas till verkligheten i samhället. Ett intressant perspektiv på Hinos artikel är det som lyfts
av Burkhardt och Bell (2007) där de framhåller att den japanska regeringsmaktens syn på matematisk problemlösningsförmåga skulle behärskas av en
liten elit. Det som bidragit till förändrat synsätt i Japan är den snabba samhällsutvecklingen samt förändrade kunskapsbehov och arbetsmarknadskrav.

3.1.2 Läromedel och matematik
Matematikböcker kan också generera olika kunskaper beroende på dess
innehåll. Erbaş, Alacaci och Bulut (2012) har undersökt matematikböcker i
Turkiet, Singapore och USA. Läromedlen jämfördes utifrån visuell design,
textmängd, bokens innehåll och struktur samt hur läroplanen är implementerad i materialet. Deras resultat visade på skillnader i antalet sidor, vilka
ämnen som lyftes i läromedlen och hur stort fokus de fick, användningen av
visuella element samt presentation av förslag på tillvägagångssätt för lösning.
De läromedel som uppfattades som enkla och kärnfulla var materialet från
Singapore medans de amerikanska läromedlen var den raka motsatsen. De
amerikanska läromedlen var i form av uppslagsverk med många sidor, stor
mängd text samt många ämnen. Läromedlen från Turkiet befann sig mittemellan Singapores och amerikanska läromedlen. Vidare i Erbaş (m.fl. 2012)
artikel, är läromedlen en grund och ett arbetsredskap för lärarna att förstå
läroplanen och för att kunna omsätta den i klassrummet. Detta innebar att de
matematikområden som belystes i läromedlen också var det som undervisades i klassrummen.
Textdesignen av läromedlen har betydelse enligt Erbaş (m.fl.). Artikelförfattarna lyfter begreppen textboksorienterad eller läsarorienterad textutformning. Detta innebär hur läromedlet relaterar till sina läsare. Om en matematikbok har en textboksorienterad design innebär det att författaren, genom det
skrivna språket, förmedlar en objektiv kunskap i en struktur där fokus ligger
på rätt svar genom att använda bilder till exempel i form av grafer, informationsrutor etcetera. Utifrån bilderna ska eleven nå det rätta svaret och sedan
förstå den koppling som finns mellan uppgiften och det rätta svaret. Om en
läromedelsförfattare, genom det skrivna språket, intar ett läsarorienterat
synsätt lämnas en öppenhet för en subjektiv tolkning av den information som
finns i läromedlets uppgifter. Detta innebär att till exempel förklaringar och
matematiska begrepp samt bilder ska analyseras av läsaren, det vill säga
eleven, ska kunna ställa egna och lyssna på andra elevers frågor. Ytterligare
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en fördel är att matematiska ämnesdiskussioner i grupp, kan visa på att
uppgifter kan ha flera möjliga lösningar för att komma fram till ett svar.

3.1.3 Läromedel och bilder
I begreppet läromedel räknas inte enbart de böcker som används i undervisningen utan begreppet har också utvidgats till att även innefatta film, bilder
på nätet och olika lärspel på dator (Calderon, 2015a). I undervisningens
begynnelse var Bibeln och psalmboken en del av grunden för elevers lärande.
Genom samhällets och teknikens utveckling har ”Skolböckernas bilder … för
varje generation blivit fler, större, finare och färggrannare.” (Berglund m.fl.,
1991, s. 54). Den innehållsmässiga förändringen som läroböcker genomgått
under 1900-talet är att bilder och illustrationer har tillkommit i större utsträckning samt att språk och texter har förenklats och blivit mer kortfattade.
Detta ställer krav på eleven, att inte bara kunna läsa utan även ha begreppsförståelse, analysförmåga och tolkningsförmåga för att förstå den information
som texten bygger på (Calderon, 2015a).
Sammantaget så kan det sägas att läromedel har gått från snäv form till en
vidare form (Ekström, 2008). Utvecklingen från Bibelns och Psalmbokens
snäva form som undervisningsmaterial till en vidare visuell kultur genom
bilder, formgivning och design har fått större betydelse i dagens läromedel
(Bendroth Karlsson & Karlsson Häikiö, 2014; Berglund m.fl., 1991;
Björkvall, 2009; Calderon, 2015a).
Dagens kunskap och information kan medieras på olika sätt genom de semiotiska resurser som utvecklats av människan och tekniken samt att elever
redan rör sig i och mellan olika medier i det multimodala rummet (Danielsson, 2013; Ekström, 2008). Annat att fundera över är om läromedlens innehåll och struktur i grundskolan går från den vidare visuella formen till en
språklig textuell snäv form när elever blir studenter i högre utbildning. För att
få svar på detta behövs en bredare undersökning av läromedel på fler nivåer.
Har det betydelse hur innehållet i en text struktureras och presenteras? Både
ja och nej. Ja, det har betydelse beroende på erfarenheten av att läsa matematiska texter och förståelse av symboler i en matematisk kontext. Nej, det
kräver ingen speciell intelligens eller läsförmåga för matematiska texter utan
det behövs en utökad möjlighet att, som lärande, vara i ett socialt sammanhang där olika matematiska kunskaper och språk kan leda fram till förståelse
och utveckling (Säljö, 2000; Österholm, 2004).
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3.2 Sociosemiotisk multimodal teori
I stycket nedan har denna teori delats upp i två delar för att synliggöras var
för sig men även för att kunna utgöra dess helhet. Utifrån dessa beskrivs
begreppen semiotiska resurser samt multimodala instrument. Dessa begrepp
utgör sammantaget sociosemiotisk multimodal teori vilken ligger till grund
för arbetets senare genomförda observationer.

3.2.1 Semiotiska resurser med potential
För att en informativ interaktion ska ske i olika möten, mellan individer,
använder vi oss av olika mentala redskap och artefakter (Ekström & Moberg,
2008, s. 27,28). Dessa används för att kunna förmedla och utbyta kunskap
eller visa på våra åsikter men även till produktion av fysiska redskap. Exempel på förmedlande redskap och artefakter, i en matematikkontext, skulle
kunna vara symboler, färger, skriven och talad text, miniräknare, penna och
papper, verbalt språk, bilder och bildspråk, känslor, gester etcetera. De
uppräknade exemplen kan också benämnas som semiotiska resurser med
potential. Resurser som har betydelse för kontexten där objekt, utförande och
handling i samspel får en roll och innebörd för de individer som använder
dem. Säljö (2000, s. 80) menar att vi lever i en artificiell värld där artefakterna inte ska ses som livlösa objekt. Dessa objekt, som genom människans
tänkande och kunskaper samt begrepp, har skapats till att utgöra resurser för
utveckling. Danielsson (2013, s. 171) framhåller att det har betydelse vilka
val som görs, när det gäller de semiotiska resurserna, i förhållande till det
innehåll som ska förstärkas och synliggöras. Det Danielsson (ibid.) menar är
om ett kunskapsområde behärskas av en van och kunnig individ kan valet av
artefakt, för att synliggöra kunskapen i undervisningen, ha stor betydelse för
den grupp av elever som kunskapen är avsedd för. Detta stöds också av
Trygg (2014). Där hon framhåller att om en artefakt ska få betydelse för till
exempel elever som ska använda dem, är det av vikt att som lärare också
visar på artefaktens värde, hur artefakten synliggör lärandet och dess användbarhet.

3.2.2 Bild och text, ett multimodalt instrument
Bilder utgör en stor del av innehållet i matematikböckerna för årskurs tre.
När det gäller läromedel skriver Björkvall (2009, s. 9) att ”De läromedel
eleverna möter är ofta tydligt visuella”. Bendroth-Karlsson (Bendroth Karlsson & Karlsson Häikiö, 2014, s. 19) menar att skolan som institution har ett
tydligt visuellt perspektiv genom olika varianter av bilder dels de bilder som
skapas av elever själva och dels genom bilder som presenteras genom illust9
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rationer i form av böcker, informationsskyltar, foto, konst etcetera. BendrothKarlsson (ibid.) lyfter begreppet visuell kultur och beskriver det både som
objekt och bilder som förmedlar något. Detta innebär att bilden inte enbart
förmedlar en tanke, meddelande eller information utan också vem bilden
vänder sig till, vad och vem som visas på bilden samt var den också publiceras. Hon menar också att om ett möte ska ske i det visuella rummet måste
deltagaren, det vill säga individen/eleven, aktivt kunna tolka bildens eller
objektets förmedlande tanke som illustratören eller konstnären vill framhäva i
sin bild eller verk.
Bilder, som medierande faktorer, i till exempel matematikböcker, kompletteras ofta av en text eller att texten lyfter den information som ska uppfattas i
bilden. Detta innebär att författaren och illustratören, till läromedlet, är
sändare av text och bild som ska kommunicera med en tänkt mottagare, till
exempel en elev. Text och bild kan tala direkt till eleven genom läromedlet
eller att text och bild medieras via läraren i klassrummet. Lärarens språk och
röst, i interaktion med läromedlets text och bild, blir den medierande faktorn
som förmedlar läromedlets information. Detta sammantaget skapar ett multimodalt instrument för elevernas förståelse.
Med hjälp av medierande redskap, till exempel språket, kan avstånd tas till
världen vilket är en förutsättning för att förstå den menar Säljö (2015, s. 94) .
Detta innebär att den interaktion och kommunikation som uppstår mellan
individer i ett möte medieras till stor del genom språket. Men Säljö (ibid.)
framhåller också att världen görs begriplig i den sociala interaktionen mellan
människor genom olika ickespråkliga redskap, som till exempel skriven text,
grafer, illustrationer och bilder. Genom att flytta Säljös makroperspektiv till
ett mikroperspektiv, kan detta assimileras till att språket, läraren och läromedel blir de medierande faktorerna för närmiljön, det vill säga klassrummet.
Detta är nödvändigt för att kunna se världen i ett makroperspektiv.
Utifrån Säljö (2015) och Björkvall (2009) kan detta ovan sammanfattningsvis
beskrivas som ett möte i ett sociosemiotiskt multimodalt perspektiv. Ytterligare exempel på att ord och text är ett multimodalt instrument är att informationen inte enbart behöver förmedlas muntligt av läraren. Detta kan även
förmedlas som en inspelad fil genom att den matematiska texten läses in och
bifogas i en uppgift eller som ett bildmeddelande, genom en animation eller
en graf som visar på matematiken via en länk på Internet. Den fysiska läraren
i klassrummet, den inspelade filen samt bildmeddelandet blir de medierande
faktorerna av information. Exempel på andra medier där text förmedlas kan
vara ”radioreklam … musikvideor … film” (Björkvall, 2009, s. 8). Ekström
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(2008, s. 13) definierar ordet medier, som ”Medier = tekniska kommunikationssystem + språk”.
Multimodalitet, som begrepp, definierar Ekström (2008, s. 12) som ”Kombination av olika resurser eller ’modes’ i en kommunikation”. Han beskriver
även begreppet medier som (ibid. s. 11) ”… materiella och tekniska system/infrastruktur genom vilka meddelanden och symboler överförs …
integrerade i och bygger på varandra ... är intimt förknippade med sociala
verksamheter och sociala relationer”. Begreppet medier kan ses som ett brett
spår av möjligheter att förmedla information på medan språk och text är mer
eller mindre beroende av hur det förmedlas för att nå ut med sitt budskap.
Språket har en snäv och en vidare form menar Ekström. Med snäv innebörd
avses det talade och skrivna språket där texten bär information till läsaren.
Den vidare innebörden av språk är det talade och skrivna språket i kombination med till exempel bilder, färg, olika layout och design som i kombination
och sammantaget skapar det visuella språket hos och för läsaren. När det
kommer till matematikböcker så kan dessa beskrivas som litteratur med en
vidare innebörd där det visuella språket förmedlar information och uppgifter
till eleven.
Är begreppet multimodalitet ett nytt fenomen? Nej, det är det inte hävdar
Danielsson (2013, s. 174). Det hon menar, är att i skolans värld så vandrar
elever mellan olika modaliteter genom de uppgifter som de utför under
lektioner. Ett exempel, enligt Danielsson, är uppgifter där elever ska skriva
en text till en bild eller vice versa. Detta förekommer även inom ämnet
matematik där, till exempel, elever ska skriva en räknesaga till en bild.
Danielsson (ibid. s. 169) nämner också andra multimodala verktyg, som
kanske inte är så vanliga vid undervisning i till exempel matematik. De
exempel hon nämner, utöver de traditionella multimodala verktygen, som
text, språk och digital teknik, är musik, dans och klädsel och färg/form som
multimodala verktyg.

3.3 Variationsteori
Det textdokument, vilket utgjort uppgiftsinformation, till elever som deltagit i
undersökningen har konstruerats utifrån variationsteorin (se bilaga 3 och 4).
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Grunden för variationsteorin utgår från den Fenomenografiska2 forskningsansatsen. Variationsteorin kan beskrivas som en teori där man, som till exempel
lärare, reflekterar över vad som ska läras och hur lärandeobjektet kan bearbetas för att skapa möjligheter till lärande, för till exempel eleverna. För att
variationsteorin ska bli synlig och användbar bör ett fokus ligga på dess tre
delar; lärandeobjektet, kritiska aspekter och variationsmönster (Lo, 2014).

3.3.1 Lärandeobjekt
En viktig reflektion över begreppet lärandeobjekt som bör göras, enligt Lo
(2014, s. 34,35), är att begreppet inte är synonymt med begreppet ”lärandemål”. Skillnaden mellan begreppen är att lärandemål är det resultat, vilket
kan skönjas, i slutet av en elevs lärandeprocess. Begreppet lärandeobjekt är
början på själva lärprocess, som med stor sannolikhet, utvecklas under
lärprocessens gång, framhåller Lo (ibid.).
Lärprocessen beskriver hon som två aspekter dels den specifika och dels den
generella. Den specifika beskrivs som den kunskap och kompetens som är
avsedd för eleven att lära sig. Detta kan vara ord och begrepp och tillvägagångssätt för lösning av uppgift. När väl eleven nått det specifika målet, det
vill säga uppfattar och bygger förståelsen på den kunskap som var avsedd att
läras, kommer möjligheten att utveckla de färdigheter som behövs för att lösa
uppgiften. Detta benämns som den generella aspekten enligt Lo (2014, s. 35).
Därför är det av vikt, att som lärare, uppmärksamma det förhållande som
finns mellan eleven och lärandeobjektet.
En reflektion behövs även över motiv och nytta med de begrepp som ska
läras och om det har betydelse för framtida kunskap, poängterar Lo (ibid.).
Genom att bryta ner Lo:s specifika och generella perspektiv till ett elevperspektiv kan paralleller dras utifrån Marton och Booth (2000, s. 45). Detta
innebär att, när ett lärande ska ske via en text så angriper eleven texten
genom att först lägga fokus på orden i texten. Detta innebär enligt Marton
och Booth (ibid.) att eleven kan inta ett ytinriktat läsande. För att förståelse,
av texten, ska uppnås måste eleven transformera det ytinriktade läsandet till
att bli en djupinriktad förståelse. Detta innebär att förstå innebörden av de
lästa orden och sedan omsätta orden till ett innehåll för förståelse. Men det

”Fenomenografin intresserar sig för de ’kvalitativt’ skilda sätt på vilka människor upplever
samma sak eller fenomen. Observation och experiment används som forskningsmetoder …”
(Lo, 2014, s. 26,27)
2
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finns även en omvänd ordning där eleven utgår från textens helhet för att
sedan gå in på detaljer i texten för förståelse och i lösandet av uppgift (Marton & Booth, 2000).

3.3.2 Kritiska aspekter
Begreppet kritiska aspekter kan beskrivas som den djupare delen av begreppet lärandeobjekt. Lo (2014) beskriver begreppet kritisk aspekt som den
utkristalliserade kunskapen vilken är avsedd för lärandet. Detta innebär att,
ett specifikt objekt eller ett specifikt fenomen kan uppfattas på olika sätt
beroende på betraktarens erfarenhet. Förmåga, vana att iaktta samt urskilja
detaljer som är av vikt i lärandeobjektet har också betydelse. När det finns en
mångfald av olika sätt att uppfatta ett objekt eller ett fenomen på, måste man,
som lärare, ”… veta vilka de kritiska dragen hos lärandeobjektet är för att de
ska uppfattas på det sätt som avses.” (Lo, 2014, s. 37).
Utifrån Marton och Booth (2000, s. 115) kan Lo:s perspektiv ovan uppfattas
som lärandets vad och hur. De definierar begreppet vad som det direkta
objektet och hur som det indirekta objektet. Det direkta objektet beskrivs som
det innehåll som ska läras och det indirekta objektet beskrivs som hur detta
lärande ska ske för att uppnå den kunskap som avses.

3.3.3 Variationsmönster
För att kunna upptäcka variation i ett mönster måste individen erfara det som
varierar i mönstret. Lo (2014, s. 40) lyfter ett intressant exempel om hur barn
lär sig att utkristallisera en specifik kunskap, hon lyfter begreppet färg. Om
det inte fanns flera olika varianter av färger, som till exempel blå, röd, grön,
skulle inte begreppet färg få någon innebörd. Om ett barn uppfattar färgen
grön, och kan urskilja densamma, blir nästa steg att visa på att färgen grön är
konstant men att föremålen som är gröna kan variera. I ett matematiskt
perspektiv skulle detta kunna dras parallellt med förståelsen av till exempel
uppgifterna 2+6=8 och 5+3=1+7. Först måste innebörden av symbolernas
värde, det vill säga siffrorna, förstås och sedan begreppet = (är lika med).
Begreppet = (är lika med) är konstant men symbolerna, som avgör värdet för
uppgiften det vill säga siffrorna, varierar på båda sidor om likhetstecknet.
Marton och Booth (ibid.) beskriver detta som ”… att den lärande får förmågan att erfara någonting på ett annat sätt än tidigare.” (Marton & Booth,
2000, s. 187).
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3.3.4 Textens utformning
En matematisk texts utformning i en undervisningssituation har betydelse,
detta visar Österholms (2004) avhandling. Studien visade hur gymnasieelever
och universitetsstudenter tillgodogjorde sig matematisk kunskap via symboler. Österholm använde sig av tre undersökningsgrupper. En grupp fick
studera en faktatext där symboler och dess funktion presenterades med hjälp
av matematiska symboler3. En annan grupp fick läsa en informativ löpande
text4 utan symboler. Detta innebar att själva symbolerna hade tagits bort men
dess funktioner beskrevs. Den sista gruppen fick läsa en text om Ryska
revolutionen. Enligt Österholms (ibid.) resultat var det två undersökningsgrupper som visade på bra resultat. Dessa två grupper var dels de som läste
matematiktexten som löpande text, utan symboler, och dels den grupp som
läste om Ryska revolutionen. Den grupp som enbart hade fått information om
symbolers funktion i form av faktatext hade svårare att sätta symbolerna i ett
sammanhang för ökad förståelse för dess funktion. Den första tanke som kan
föresväva, utifrån Österholms sista resultat, vilken visade på svårigheter med
att omsätta symboler i en kontext, enbart skulle utgå från studenter i högre
utbildning. Enligt Ahlberg (1995) förekommer även detta hos elever i årskurs
tre. Hon menar att det som skapar problem för eleverna är ”att använda de
matematiska symbolerna när de själva måste utföra kopplingen mellan
verkligheten och symbolerna” (Ahlberg, 1995, s. 56).
Österholm (2004) framhåller att avhandlingens resultat inte ska ses som att
matematiska texter kräver en speciell intelligens och läsförmåga för att kunna
tillgodogöra sig dessa. Österholms (2004, s. 75) slutsats är att lyfta vikten av
att, som elev lära sig läsa matematiska texter med symboler och att kunna
resonera och diskutera runt förståelsen för dess innehåll och betydelse.
Ett annat intressant resultat som lyfts av Liljekvist (2014), vilket kan kopplas
till Österholms undersökning och resultat, är att: ”Yngre elever utmanas och
ges större möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor än äldre

3

Jag väljer här att mycket kort visa på, genom fotnot 3&4, ex. från Österholms (2004, s. 96)
avhandling hur de två olika matematiska uppgifterna är utformade: ”Definition av begreppet
grupp: En grupp är ett matematiskt system, dvs. en mängd G och en kombinationsregel ~
som dessutom har följande fyra egenskaper: 1) om a och b tillhör G tillhör a~b också G.
Man säger att systemet är slutet.” etcetera.
4
Ex. från Österholm (2004, s. 97). ”Definition av begreppet grupp: En grupp är ett matematiskt system, dvs. en mängd och en kombinationsregel, som dessutom har följande fyra
egenskaper: 1) Om två objekt tillhör mängden, så tillhör kombinationen av dessa också
mängden. Man säger att systemet är slutet.” etcetera.
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elever” (Liljekvist, 2014, s. 42). Anledning till detta, enligt Liljekvist (ibid.),
är dels att lärarna saknar ett gemensamt undervisande språk och dels att det
finns en osäkerhet, bland lärarna, hur mer utmanande uppgifter kan konstrueras för äldre elever för att utveckla deras matematiska förmåga.
Utifrån Österholms (2004), Ahlbergs (1995) och Liljekvist (2014) undersökningar, i egenskap av lärare, behövs reflektion över den matematik som
elever tillgodogör sig i undervisningen. Det behövs även en reflektion över,
hur det matematiska språket kan synliggöras och användas som grund för
kunskap. Ytterligare reflektion över matematiska textuppgifters utformning
och innehåll har betydelse för att elever ska kunna tillgodogöra sig den
framtida matematiska kunskapen.
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4 METOD
I denna del lyfts först en teoretisk del för vald metod för att sedan övergå till
den valda metoden samt dess fördel och nackdel. Vidare kommer en reflektion över andra undersökningsmetoder som skulle kunnat användas i detta
arbete samt deras för- och nackdelar. Arbetet kommer sedan att gå in på
urval, utformning av empiriinsamling för att slutligen lyfta det etiska övervägandet för denna undersökning.

4.1 Observation och observatörsroll
Valet av metod för en undersökning beror på vad det är som ska undersökas
samt att det finns olika förhållningsätt som en observatör kan inta. Eliasson
(2010, s. 22) framhåller att observationer och intervjuer är de vanligaste
metoderna när man kvalitativt ska titta på ett område. I en intervju kan frågor
anta en strukturerad form vilket ligger nära en kvantitativ undersökning eller
en ostrukturerad form och ligger då nära en kvalitativ undersökning. En
observation kan också anta strukturerad och ostrukturerad form. Dessa har
olika fördelar. En strukturerad observation utgår från ett observationsschema
där observatören på förhand har bestämt vad som ska observeras, till exempel
ett beteende, vilket noteras i ett protokoll. Andra saker som kan inträffa under
en sådan observation räknas inte in i undersökningsmaterialet.
Metoden observation är enligt Patel och Davidsson (2003, s. 87) ”… en av de
vetenskapliga teknikerna för att samla information” och är ”… framförallt
användbara när vi ska samla information inom områden som rör beteenden
och skeenden i naturliga situationer”. När begreppet beteende används vid
observationer avses inte enbart de konkreta handlingar som utförs vid en
undersökande situation utan även de relationer som uppstår och känslouttryck
som förekommer (ibid.).
Det finns ungefär fyra olika observatörsroller framhåller Eliasson (2010, s.
23) 1. den renodlade deltagaren, 2. den observerande deltagaren, 3. den
deltagande observatören och 4. den renodlade observatören. Det som skiljer
dem åt är graden av deltagande och engagemang i observationsmiljön, det
vill säga från att vara en i gruppen och delaktig till att vara ”okänd”, för de
deltagare som ingår i undersökningen. Enligt Eliasson (ibid.) är den deltagande observatören det vanligaste förhållningssättet vid en observation.
Patel och Davidsson (2003, s. 94) framhåller att i en ostrukturerad observation är målet att kunna fånga så mycket information som möjligt runt ett
bestämt område. Eftersom målet är, att som observatör, kunna registrera så
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mycket som möjligt under observationen och därför finns det inget konkret
observationsschema som grund för undersökningen. Men för att kunna
genomföra observationen krävs det ändock förberedelse och medvetenhet om
vilket fokus som ska ligga till grund för observationen.

4.1.1 Vald metod för undersökningen
Vald metod i detta arbete är en ostrukturerad observation. Anledning till valet
av ostrukturerad observation var dels att inte vara låst av ett observationsschema och dels att i så stor utsträckning som möjligt kunna se och uppfatta
informanternas kunskaper samt samarbete i grupp5. Observationen har inte
utgått från ett konkret observationsschema utan förberedelserna har gjorts
genom reflektion över vilka kunskaper som kan förväntas av informanterna.
Fokus har legat på förmåga att läsa, lyssna och förstå textinformation, kunna
omsätta informationstexten till praktisk handling med hjälp av bilder, förståelsen av de fyra räknesätten6 samt likhetstecknets betydelse7. Observatörsrollen har varit deltagande. Detta innebär en fysisk närvaro i undersökningsmiljön samt dokumentation genom anteckningar, ljudinspelning och fotografering.

4.1.2 Fördel och nackdel med vald metod
En fördel med observation är att kunna vara helt eller delvis delaktig i elevernas diskussioner, beroende på vald observatörsroll. Den svårighet som en
observation kan medföra är att strikt kunna hålla sig till den valda observationsrollen och snabbt avgöra vilka frågor från informanterna som ska besvaras eller inte. Den största fördelen undersökningen kunde ha haft hade varit
att videofilma de olika gruppernas diskussioner. Detta hade gett ett större

Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (2011:25) skriver att: ”Matematiska problem är situationer eller uppgifter där elever inte på förhand känner till hur
problemet ska lösas. Istället måste de undersöka och prova sig fram för att finna en lösning”.
6
Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (2011:15) skriver att kunskapen om: … ”de fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.” … innebär … ”hur de fyra räknesätten förhåller sig till varandra och förståelse för
vilka räknesätt som är mest effektiva i olika situationer”. och att de är … ”så generella att
de är användbara i nya situationer”.
7
Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (2011:17) skriver att när
eleven behärskar: ”matematiska likheter och likhetstecknets betydelse” kan en förståelse
utvecklas för att: ”ett tomrum i en matematisk likhet kan ersättas med en bokstav … för
obekanta tal …”.
5
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underlag för att se detaljer i elevernas diskussioner, det vill säga att på ett
tydligare sätt se hur de placerade bilderna för att synliggöra sitt matematiska
tänkande. En tänkbar nackdel, med videoobservation, som kunde ha uppstått
är troligen färre deltagarantal dels för att föräldrar kanske inte vill att deras
barn ska videofilmas och dels för att den personliga integriteten kan kränkas i
högre grad än i en inspelad röst. En annan anledning kan vara observatörens
vana att videofilma, vilket i hög grad hade skapat ett behov av att vara två
observatörer för att kunna koncentrera sig på uppgiften.

4.2 Andra undersökningsmetoder för observationerna
Alternativa undersökningsmetoder som skulle kunna ha använts i detta arbete
är till exempel intervjuer, videoinspelning samt enkäter.

4.2.1 Intervjuer, videoinspelning och enkäter
När det kommer till intervjuer finns det kvantitativa och kvalitativa framhåller Trost (1997, s. 15). Vilken variant som ska användas i en undersökning
beror på vilket fokus som föreligger. Trost (ibid.) definierar den kvantitativa
intervjun som en möjlighet att få fram statistiska värden i form av, till exempel ett större antal individer tycker något eller en viss procent av befolkningen anser något. När det kommer till den kvalitativa intervjun är intresset för
den enskildes tänkande och tyckande i specifika frågor, det vill säga intervjuaren vill förstå orsak eller verkan till en mindre grupp av människors resonemang eller reaktion. För att förtydliga en intervju kan intervjuaren använda
videokamera, särskilt när en gruppintervju görs, framhåller Trost (2005, s.
26).
Patel och Davidsson (2003, s. 69) beskriver enkäter som ett frågeformulär
vilket kan ha låg eller hög grad av standardisering. Hög grad av standardisering är enkäter med fasta svarsalternativ och låg grad är en enkät där den
utfrågade individen får skriva sina tankar eller uppfattning i de olika frågorna. Enkäter kan skickas med post till utvalda personer eller delas ut på
plats av intervjuaren och samlas in av densamma. Enkäter kan också skickas
som e-post eller som en webbaserad undersökning på internet (Trost, 2005, s.
22).

4.2.2 Fördel med alternativa metoder
Fördel med enkäter är att deltagare kan vara anonym och att undersökningsunderlaget kan skickas eller lämnas ut till en större grupp av individer för att
på så sätt få ett mer statistiskt underlag för undersökningen. En videoinspel-
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ning kan vara en fördel vid till exempel intervjuer och kan underlätta för
intervjuaren att se detaljer som utspelar sig vid intervjusituationen. Exempel
på detta lyfter Trost (2005, s. 26) som ”Det kan bli lite för mycket om man
som intervjuare skall hålla reda på inte bara vad som sägs och av vem utan
dessutom hålla reda på allt kroppsspråk, alla grimaser, alla gester”. Fördel
med intervjuer kan också vara att intervjuaren kan ställa följdfrågor för att få
insikt och förståelse för individens tankar och åsikter (Trost, 2005, s. 57).

4.2.3 Nackdel med alternativa metoder
När det gäller intervjuer och enkäter kan en nackdel vara, enligt Patel och
Davidsson (2003, s. 70), att kunna motivera de ”personer som ska besvara
frågorna” om nyttan med att delta i en undersökning kanske inte är synlig för
deltagarna. Det har också betydelse om deltagandet är anonymt eller konfidentiellt menar Patel och Davidsson (ibid.). Anonymiteten kan också vara en
nackdel vid videoinspelning där både det som sägs, görs och individen som
helhet blir synlig. Videoinspelning kan också skapa en stress hos de individer
som deltar i en intervju. Svårigheten kan bestå i att, som intervjudeltagare,
vara sitt ”naturliga” jag (Trost, 2005, s. 26).

4.3 Urval
Urvalet till undersökningen har tagits utifrån perspektivet bilder och matematik. Urvalet har också gjorts utifrån att problemlösning åter har kommit i
fokus i Lgr11 samt för att se hur elever ser och uppfattar bilder i en matematisk situation.

4.3.1 Val av undersökningsgrupp
Anledning till valet av undersökningsgrupp är intresset för hur elever uppfattar bilder som matematiska och hur de transfererar sin matematikkunskap i
problemlösning till bilderna. Undersökningsgruppen består av en årskurs tre
med 24 elever. Skolan ligger 15 kilometer utanför Storstads centrum och
räknas som en byskola.
Informanterna var indelade i två grupper, genom de halvklasslektioner vilket
redan fanns på schemat, med 12 elever i varje grupp. Det blev en tisdagsgrupp samt en torsdagsgrupp som kom att ingå i mina undersökningar. De
båda grupperna delades sedan in i tre-grupper det vill säga en grupp med tre
informanter i varje och totalt åtta grupper sammanlagt. Tre-grupperna strukturerades upp av klassläraren. Observationstiden för varje tre-grupp var tio
minuter. Samtliga informanter var närvarande vid observationstillfällena ett,
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två och tre men vid fjärde tillfället avvek en informant under observationen.
Sammanlagt i min undersökningsgrupp ingick 24 informanter, med ett
bortfall, och totalt har genomförts 16 observationer.

4.4 Utformning av empiriinsamling
Min insamlade empiri har hämtats från detta arbetes matematiska bilduppgift.

4.4.1 Bilder för undersökningen
Bilder för undersökningen skapades och konstruerades utifrån eget undersökningsmaterial (se bilaga 2) och består av sammanlagt nio bilder. Åtta av nio
bilder visade på kycklingar i olika antal och i olika kombinationer. En bild
fick symbolisera värdet noll genom att inte innehålla någon kyckling alls.
Kycklingbilderna skapades av eget ägt påskmaterial som arrangerades och
sedan fotograferades. Bilderna laddades ner till en dator och bearbetades till
lämplig storlek och form för att passa undersökningen.
Bilderna är konstanta genom att deras layout innefattar en konstans. Detta
innebär att bildernas huvudinnehåll, det vill säga kycklingar, har varit konstanta. Det finns ingen variation mellan bilderna när det gäller till exempel
form eller färg på kycklingarna eller den korg som ingår i bilderna. Det som
har varierat är hur kycklingarna positionerats i förhållande till varandra och i
antal per bild. Undantaget, i undersökningsmaterialet, som dock avviker från
konstansen är den bild vilken representerar värdet noll.

4.4.2 Uppgiftstext och hjälpmedel
Inför den första observationen konstruerades ett första dokument med uppgiftsinstruktioner (se bilaga 3). Inför observationstillfälle två användes
samma kycklingbilder som vid första observationstillfället men dokumentet
med uppgiftsinstruktioner förbättrades genom omarbetning (se bilaga 4).
De hjälpmedel som valdes att använda för observationerna var mobiltelefon
samt penna och papper. För att få så bra kvalité på inspelningarna som
möjligt valdes att ladda ner en app8 till mobiltelefonen. Mobiltelefonen
användes för att fotografera de bilder som informanterna använde i sina

Appen som laddades ner heter ”Audio Recorder” och hämtades från ”Play Butik” på min
Samsung mobiltelefon.
8
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lösningskonstruktioner. Anteckningar fördes också under observationerna,
med hjälp av penna och papper, på sådana händelser som inte verbalt kunde
uppfattas under ljudupptagningen. Anledning till att föra anteckningar var för
att kunna komplettera transkriberingarna.

4.5 De aritmetiska kycklingarna – första observationen
Uppstarten för observationerna genomfördes med en personlig presentation.
Detta för att informanterna skulle känna sig bekväma inför observationen. De
hade, i stort, en förförståelse om vad skulle ske genom att de hade fått information från sina föräldrar. Samtliga observationer utfördes i ett mindre
grupprum som låg nära informanternas klassrum. I grupprummet fanns ett
rektangulärt bord med fyra stolar.
De första fyra grupperna, det vill säga tisdagsgruppen, fick individuellt läsa
igenom textuppgiftens information för lösning av uppgiften. När informanterna hade läst färdigt skulle de bestämma ett namn på sin grupp. Gruppnamnet skrevs ner på ett papper. Sedan gick de vidare med att lösa uppgiften.
Anledningen till gruppnamn var för att hålla på ett konfidentiellt deltagande
och för att kunna skilja grupperna åt vid transkribering. Gruppnamnet hade
också betydelse för fotografering av gruppernas bildkonstruktioner och för att
kunna para ihop dessa med rätt transkribering.
De andra fyra grupperna, det vill säga torsdagsgruppen, fick textuppgiftens
information uppläst för sig för att kunna genomföra uppgiften. Efter läst
information skulle de, precis som tisdagsgruppen, bestämma ett namn på sin
grupp. Gruppnamnet skrevs ner på ett papper. Anledningen till gruppnamnen
var densamma som för tisdagsgruppen.

4.6 De aritmetiska kycklingarna – andra observationen
Vid andra observationstillfälle av tisdagsgrupperna lästes textuppgiftsinformationen högt för informanterna. Efter detta utförde grupperna uppgiften.
Denna gång användes samma namn på grupperna som de tidigare hade
kommit överens om vid första observationen. I andra observation, av torsdagsgrupperna, fick informanterna läsa textuppgiftsinstruktionen själv och
sedan utföra uppgiften. De redan tidigare skapade namnen på grupperna
användes vid detta tillfälle precis som tidigare i tisdagsgruppen.
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4.7 Etiska överväganden
En första kontakt togs med klassläraren för att avstämma möjligheten till att
genomföra observationerna i klassen. Läraren kontaktade skolans rektor och
kontrollerade om det var tänkbart att komma till klassen och genomföra
observationerna. Rektor godkände de fyra undersökningstillfällena. Klassläraren skickade hem informationsbrevet (se bilaga 1) till föräldrarna där
möjlighet gavs att meddela läraren om någon av informanterna inte fick delta
i undersökningen. Åldern på undersökningsgruppen räknas som minderårig
och därför formulerades ett informationsbrev till föräldrarna. I brevet tydliggjordes även att informanterna själva kunde välja om de ville delta eller inte i
undersökningen.
När det gäller intervju, enkäter, observationer etcetera måste informanternas
föräldrar ge sitt godkännande till att de får delta i någon form av undersökning. Detta gäller alla barn under 16 år (Trost, 1997, s. 59). En viktig reflektion, enligt Trost (1997, s. 60), är att lämna utrymme för informanterna att
själva kunna välja om de vill vara delaktiga i en undersökning.
Patel och Davidsson (2003, s. 70) skriver att det är viktigt att tydliggöra vad
undersökningen går ut på och vad den ska användas till. Det är också av vikt
att klargöra för informanterna hur det insamlade materialet kommer att
användas. Patel och Davidsson (ibid.) skiljer mellan anonym och konfidentiellt deltagande. Detta innebär att om deltagandet är anonymt, till exempel vid
en enkätundersökning, finns det ingen information om uppgiftslämnarens
identitet. Vid ett konfidentiellt deltagande, till exempel vid en observation, är
uppgiftslämnaren identitet synlig för den som utför observationen. Vid
undersökningen kan även informanterna spelas in, filmas eller att deras
åsikter och tankar förs ner i ett protokoll; då är det viktigt att klargöra för
informanterna hur materialet kommer att förvaras och vem som kommer att
ha tillgång till informationen.
Vid observationerna meddelades informanterna muntligt om att de ljudupptagningar som sker under observationerna endast kommer att användas för
detta arbete. Likaså informerades de om att de bildkonstruktioner, som
informanterna visade på i lösning av uppgiften, kan komma att ingå i redovisningen av detta arbete.
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5 RESULTAT OCH ANALYS
I detta kapitel kommer resultat och analyser, av de 16 observationer vilka
genomförts vid fyra olika tillfällen, att redovisas. Den uppgift som informanterna har förhållit sig till har dels varit tidsbegränsad och dels strukturerad på
så sätt att genom kycklingbilderna skapa matematiska lösningar utifrån de
fyra räknesätten. Informanterna har utifrån en skriftlig information både läst
samt fått uppgiftstexten uppläst, vid de två olika tillfällena. När begreppet
bilder nämns är det kycklingbilderna som avses. Den del i observationen
vilken nämns som Kunskap om och förstår de fyra räknesätten samt begreppet = (är lika med) kommer inte att lyftas. Anledningen till detta är att
kunskapen hos informanterna är mycket god.
I texten nedan kommer begreppen observatör och informanter att användas.
Observatör avser mig själv samt informanter avser observationernas deltagande eleverna.

5.1 Observationer
Observationernas resultat är sammanställda i 2x2 matriser, sammanlagt fyra
matriser. Matriserna är indelade gruppvis det vill säga Observation 1 och 2
för tisdagsgrupperna och Observation 1 och 2 för torsdagsgrupperna.

5.1.1 Matrisernas innehåll
Tabellen visar; Förstår informationstexten innebär hur många av informanterna som uppfattar och förstår uppgiftsinformationen som läses av dem
själva eller uppläses av observatören. Vill förhandla betyder att informanterna söker och ber om hjälp hos observatören för lösning av uppgift eller
bekräftelse på att de löser uppgiften på rätt sätt. Kunskap om och förstår de
fyra räknesätten samt begreppet = (är lika med) beskriver hur god informanternas kunskap är om strukturen för att använda addition, subtraktion, multiplikation samt division samt förståelse för innebörden av begreppet = (är lika
med). Sammanlagt består denna av fem beståndsdelar därav markering 4/5
det vill säga informanterna har god kunskap på fyra delar av fem. Den del
som brister finns nämnd i samma kolumn. Använder alla bilder avser hur väl
informanterna i sitt matematisk tänkande kan länka bilderna till att ingå i de
fyra räknesätten samt hur de använder begreppet = (är lika med). Samarbetar
i gruppen visar på förekomst av samarbete och om de tillsammans strävar
framåt för att lösa uppgiften. Slutligen Gruppen diskuterar sig fram till en
lösning innebär att informanterna verbalt och konkret, i ett samspel, driver
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uppgiften framåt genom diskussion och överenskommelse över presenterade
lösningar för gruppen.

5.1.2 Resultat tisdagsgruppernas första och andra observation
Hur informanterna tagit sig an uppgiften har i undersökningarna skiljt sig åt
mellan grupperna. Vilket synliggörs i matriserna nedan. Vid första observationstillfället var tisdagsgrupperna de som hade den största utmaningen av att
genomföra uppgiften. Det som orsakade utmaning var när instruktionerna
skulle läsas på egen hand. En informant läste inte instruktionerna alls vilket
bidrog till att deltagandet i uppgiften blev obefintlig. Detta blev också en
frustration för informanten vilket ventilerades under hela observationen. I
första tisdagsobservationen är det en grupp som inte lyckas driva uppgiften
framåt för lösning. Gruppen lägger all tid på att läsa och förstå informationen.
Samtliga i grupper använder minimalt med bilder för att visa på sina lösningar. Samarbete och diskussioner förekommer inte heller i någon större utsträckning hos grupperna.
Vid observationstillfälle två fick grupperna textuppgiften muntligt uppläst.
Nu visar grupperna på ett helt annat engagemang. Samtliga grupper tar sig
ann uppgiften på ett mer aktivt sätt genom samarbete och diskussioner. Den
grupp som utvecklades mest framgångsrikt, vid observation två, var ”Saxen”.
Gruppen skapade denna matematiska berättelse, vid andra tillfället, med
följande exempel:
Gruppen väljer att börja med subtraktion och har tagit upp en bild
med 5 kycklingar på. De börjar mattehändelsen som en saga. ”Det
var 5 kycklingar på promenad och en blev smittad av en tant som
satt på bänken så blev den tvungen att gå hem. Så blev det 4
kycklingar kvar. Eftersom en gick hem och var sjuk.”
Gruppen kommer överens om att gå vidare med addition. De
plockar upp en ny bild och får en avvikande bild där diskussionen
går över till att bestämma hur många kycklingar som gruppen ska
arbeta utifrån. De bestämmer att bilden ska representera 5 kycklingar. Dessa kycklingar ska spela en fotbollsmatch. Det är 5 kycklingar som ska spela en fotbollsmatch men då blir det ojämnt men
då kommer 3 kycklingar och ville vara med och spela fotboll så blir
dom 8 kycklingar. Då blir det jämna lag enligt gruppen.
Gruppen väljer att gå vidare med multiplikation. De börjar om
med 5 kycklingar som var ute på promenad och sedan kom det 5
kycklingar till och då blev de 10. Eleven väljer att visa detta som
5*2=10=5+5. Gruppen väljer att gå vidare med division. Deras
första förslag blir; det var 6 kycklingar och sedan gick hälften hem
och då blev det 3 kycklingar kvar. Men detta ansåg en av eleverna
var simpelt exempel. Och kommer med förslaget att: 4 kycklingar
bakade en kaka. Här blir eleven avbruten av en i gruppen som säger att de 4 kycklingarna gick för att spela en fotbollsmatch. Men
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eleven avbryter och säger, nej så var det inte, och tar upp tråden
igen med de 4 kycklingarna som bakade en kaka. De 4 kycklingarna bakade en chokladkaka, men gruppen ångrar sig sedan om vilken kaka kycklingarna bakar, sedan kommer de överens om att
det blir det en kladdkaka som utförs av kycklingarna. Sedan delar
kycklingarna kakan i 12 bitar och kycklingarna fick 3 bitar var.
(12/4=3).

Tabellerna nedan, visar på resultaten från första och andra observationen.
Observation 1

Grupper

Tisdagsgrupp
Läser instruktionerna själv

Saxen

Banan

Glassen

Knäckebröd

Förstår informationstexten

2/3

delvis

delvis

nej

Vill förhandla

nej

ja

ja

ja

Kunskap om och förstår de fyra
räknesätten samt begreppet = (är lika
med)

ja

ja

ja

ja

Använder alla bilder

nej

ja

nej

nej

Samarbetar i gruppen

2/3

ja

nej

nej

Gruppen diskuterar sig fram till
lösning

2/3

ja

nej

nej

Observation 2

Grupper

Saxen

Banan

Glassen

Knäckebröd

Förstår informationstexten

ja

ja

ja

ja

Vill förhandla

nej

ja

nej

ja

Kunskap om och förstår de fyra
räknesätten samt begreppet = (är lika
med)

ja

ja

ja

ja

Använder alla bilder

ja

ja

ja

ja

Samarbetar i gruppen

ja

ja

ja

ja

Gruppen diskuterar sig fram till
lösning

ja

ja

ja

ja

Tisdagsgrupp
Upplästa instruktioner
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5.1.3 Resultat torsdaggruppernas första och andra observation
De grupper som har haft en mer jämn utveckling mellan de både observationerna är torsdagsgrupperna. När det gäller att förhandla till sig information för
att lösa uppgiften minskade detta vid observationstillfälle två. Samtliga
grupper utförde också uppgiften snabbare vid andra observationen. Under
observationstillfälle två väljer en elev i gruppen MTN att lämna rummet.
Intressant i observation två har varit att de till övervägande del fokuserat samt
analyserat bilderna i högre utsträckning än tidigare. Utifrån bilderna har de
hittat andra detaljer att använda i sina konstruktioner som till exempel den
blomma som fanns på varje bild. De har också i större utsträckning analyserat
de ”avvikande” bilderna vad dessa vill visa och hur de ska tolka dem för att
få ett sammanhang. En intressant händelse, som inte har förekommit i någon
av de andra grupperna, är det som händer i gruppen Pumpa. Denna grupp
börjar precis som de andra grupperna med att vända upp två bilder för att
sedan vända på samtliga bilder. Gruppen börjar med addition, går vidare till
subtraktion och sedan multiplikation. När de sedan ska fortsätta med division
så händer följande:
Eleven reflekterar över om de ska använda alla bilder på samma
gång? Jag skickar tillbaka frågan till gruppen. Då läser en elev instruktionerna en gång till högt och konstaterar att de ska använda
alla bilderna. De återvänder till de första bilderna som de använde
och förklarar att dessa kan visa division 5/5. Gruppens strävan blir
nu att använda alla bilderna och de vill inte lämna någon bild kvar.
De återvänder till subtraktion genom att ta 5-5=0 och då kan de
även använda 0-bilden som en tredje bild som visar svaret. Två av
deltagarna i gruppen gör en resumé över vilka räknesätt de har
använt och vilka bilder som representerar vilket räknesätt. Sedan
fortsätter de med multiplikation och använder 2 bilder och demonstrerar 5*5=25.
En elev i gruppen omtolkar informationen till att de ska hitta alla
räknesätt i ett bildpar. Detta demonstreras genom att de har två
bilder med 5 stycken kycklingar på båda. De använder de fyra
räknesätten på dessa vilket blir 5+5; 5-5; 5*5; 5/4. Sammanlagt
har de 4 stycken bildpar och omsätter de fyra räknesätten på
dessa. Men i division konstaterar de att det inte är humant att
dela 5/4 eller 4/3 eftersom detta inte går jämt ut vilket gör att
man får dela på en kyckling vilket inte är ok menar en av eleverna
eftersom detta är djurplågeri. De kan inte säga vad svaret blir
men understryker att det blir ett svar med komma.

En av torsdagsgrupperna är också inne på algebra genom att lyfta och förklara ett okänt värde:
Den bild som de valt är det 2 kycklingar på. Informanten föreslår
2+X=4. Detta förklaras med att bokstaven X har ett värde så att 2+
någonting är lika med 4. Bokstaven X har då värde 2, säger infor-
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manten, för att svaret ska bli 4. Informanten får frågan hur hen
vet att X=2? Informanten svarar att det måste vara lika mycket på
båda sidor om likhetstecknet.

De två tabellerna nedan påvisar de resultat från första och andra observationerna.
Observation 1

Grupper

Torsdagsgrupp
Upplästa instruktioner

MTN

Pumpa

Ko, Hund,
Giraff

GGA

Förstår informationstexten

1/3

ja

ja

ja

Vill förhandla

nej

ja

ja

ja

Kunskap om och förstår de fyra
räknesätten samt begreppet = (är lika
med)

ja

ja

4/5
division

ja

Använder alla bilder

nej

ja

ja

nej

Samarbetar i gruppen

nej

ja

ja

ja

Gruppen diskuterar sig fram till lösning

nej

ja

ja

ja

Observation 2

Grupper

Torsdagsgrupp
Läser instruktionerna själv

MTN

Pumpa

2 elever

Ko, Hund,
Giraff

GGA

Förstår informationstexten

ja

ja

ja

ja

Vill förhandla

nej

ja

nej

nej

Kunskap om och förstår de fyra
räknesätten samt begreppet = (är lika
med)

ja

ja

4/5
division

ja

Använder alla bilder

ja

ja

ja

ja

Samarbetar i gruppen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Gruppen
lösning

diskuterar

sig

fram

till

5.2 Enkla och avancerade lösningar
Hur löser elever i årskurs tre en bildbaserad matematisk problemlösande
uppgift med utgångspunkt i de fyra räknesätten? En del grupper ser och
tolkar bilderna utifrån ett matematiskt mönster med ökande eller fallande
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antal kycklingar i bildserien. De tolkar även de bilder som kan uppfattas som
avvikande det vill säga de uppfattar den variation som finns i bilderna. Detta
innebär att de ser kycklingarna som en konstans som varierar. Variationen i
bilderna diskuteras av de flesta grupperna, hur dessa ska tolkas och representera de föreslagna lösningarna. En del elever förvånas också över att bilderna
innehåller samma konstans, det vill säga kycklingar.
Samtliga grupper inleder lösning av uppgiften med att börja med addition för
att gå vidare med subtraktion, multiplikation och division. De flesta grupper
låter bilderna, i två-grupper, representera varje räknesätt. Bildernas kycklingantal får också styra de siffror som ska ingå i varje räkneoperation. Detta sätt
att lösa uppgiften var mest förekommande i de första observationerna. Ett
ökat laborerande med bilder, användande av fler bilder och en ökad diskussion i hur bilderna ska tolkas och det antal de ska representera sker i observationsomgång två. Men samma ordning, i vilket räknesätt de börjar med, är lika
som tidigare.
Det räknesätt som lägger grunden för utökad diskussion är division. Anledningen till detta är att det är det räknesätt som eleverna tar sig an sist i lösning
av uppgiften. När de ska redogöra för division har de inte så många bilder
kvar att välja mellan. Detta leder till att eleverna ofta får en division med rest
att förhålla sig till. En del grupper accepterar att det blir en rest i uppgiften
medan andra grupper väljer att använda nya bilder för att få divisionsuppgiften att gå jämt ut. En anledning till att en del elever väljer att strukturera om
sina bilder är att bilderna inte kan representera den rest som blir i deras
division. En annan anledning är den elevreflektion över att behöva dela på en
kyckling, vilket inte ses som humant för att få uppgiften att gå ihop.
Eleverna har visat på både enkla matematiska lösningar och mer avancerade
lösningar för uppgiften. Anledning till elevernas enkla lösningar och användandet av få bilder var svårigheter med att ta till sig uppgiftstextens information. En annan tänkbar anledning kan även vara elevernas vana att arbeta med
bilder, som ett kommunikationsmedel, vilka inte presenteras i ett matematikläromedel.
Det som ledde fram till att problemlösningsuppgiften utvecklades mot mer
avancerade lösningar, beror på elevernas förvärvade förförståelse för uppgiftens utförande. Annat som även bidrog till utveckling av uppgiften var ett
ökat samarbete mellan eleverna i grupperna. Anledning till ett ökat samarbete
är att elevernas förvärvade kunskap, om uppgiften, nu låg som en känd
sekundär källa. De gemensamma diskussionerna i grupperna ökade på kunskapen för uppgiften därför kunde eleverna lägga fokus på att laborera med
bilderna, i större utsträckning än tidigare.
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5.3 Förbättring och utveckling
Hur kan den bildbaserade matematiska problemlösande uppgiften, med
utgångspunkt i de fyra räknesätten, utvecklas genom variationsteorin?
Kritiska aspekter för eleverna, fanns främst i den informationstext som
presenterats. Uppgiftstexten tydliggjordes genom att vissa delar av uppgiftsinformationen togs bort samt att texten förkortats. Bilderna däremot förblev
oförändrade genom hela undersökningen. Anledning till detta var att samtliga
bilder innehade en konstans vilken var känd på samtliga bilder samt att det
fokus som skulle uppfattas låg i bildens centrum.
Att förutse och identifiera kritiska drag i lärandeobjektet var mer komplicerat
än det som förutsågs innan denna undersökning. Undersökningens fokus, av
ett kritiskt drag i undersökningen, låg på begreppet problemlösning. Vilket
inte resulterade som ett kritiskt drag. Ett annat kritiskt drag, vilket inte förutsågs, var det poängmoment för antalet bilder som användes samt för lösningsförslag. Detta bidrog till att poängmomentet inte blev relevant och togs därför
bort i den omarbetade uppgiftsinstruktionen. När uppgiftstexten inte blir
tydlig kommer bildernas funktion, i uppgiften, i skymundan.
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6 DISKUSSION
Huvudfokus i detta arbete har legat på bilder och text i ett matematiskt
perspektiv. I denna del kommer en sammanfattande diskussion av detta
arbete att redogöras. Följande utgångspunkter kommer att lyftas; den valda
metoden för undersökningen och hur den kan kompletteras för att utvecklas,
elevernas lärande i förhållande till Vygotskijs proximala utvecklingszon och
slutligen förslag på hur bilder och text kan vara en fortsatt möjlighet till
forskning.
En diskussion som kommer att föras, i slutet av detta arbete (avsnitt 6.3), är
problemlösning i matematikböcker för årskurs tre. Problemlösningsuppgifters
utformning, i matematikböcker, har inte diskuterats i något djupare perspektiv i detta arbete. Anledning till att jag vill lägga ett specifikt fokus här, är
dels att uppmärksamma innehållet i matematikböcker och dels för att matematikböcker har en dominant särställning i undervisningen.

6.1 Diskussion av vald metod
Att skapa bilder för en matematisk uppgift ser jag inte som en komplicerad
uppgift. Det som krävde en större eftertänksamhet var den tillhörande texten
för uppgiften. Det som blev en utmaning var konstruktionen av textinnehållet
vilken skulle skapa både förståelse och ge information för uppgiften.
Mina egna förkunskaper, både när det gäller matematik och hur jag ville att
uppgiftstexten skulle vara utformad, bidrog till att det som var självklart för
mig i texten, inte uppfattades av eleverna. I konstruktion av texten utgicks
från, mina på förhand utformade tankar, att eleverna hade vana att läsa och
förstå skriven uppgiftstext. Vilket förvånade mig att de inte hade. En annan
anledning till att det uppstod svårigheter för en del grupper kan ha varit
erfarenheten av att använda fristående bilder som ett matematiskt material.
Observation som metod var verkligen ett tillfälle till lärande och eftertänksamhet för mig som observatör. En reflektion som gjordes var att, gruppernas
diskussion ökade när de inte hade möjlighet att hämta information från mig
som observatör för lösning av uppgift. En annan fördel med observationen
var även att den visade på en bristande uppfattning i placering av täljare och
nämnare i räknesättet division. Observationens synliggörande av tankefelet
kan bidra till att hjälpa elever att rätta till och stärka tänkandet runt detta.
Dessa reflektioner och erfarenheter kommer jag att ta med mig både som
lärare i klassrummet och som observatör vid en ny undersökning.
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Min genomförda undersökning kunde mycket väl ha byggts ut med både
elevintervjuer och att videofilma gruppdiskussionerna. Detta för att dels få en
djupare förståelse för hur eleverna tittade på, förstod och tolkade kycklingbilderna samt elevernas konstruktioner av bilderna och dels diskussionerna
för förståelsen för uppgiftstexten. Anledning till att intervjuer inte gjordes var
den tidsbegränsning, för undersökningen, att förhålla sig till. Tiden för
undersökningen togs från ordinarie lektionstid, där även tillgång till lokal för
observationerna var begränsad.

6.2 Relevans för lärande
Kan kycklingbilderna med tillhörande uppgiftsinformation utvecklas till att
informanterna får en djupare förståelse för hur kycklingbilderna kan användas till att konstruera fler varianter av uppgiften? Samtliga kycklingbilder
skulle mycket väl kunna lyftas i klassrummet och en gemensam diskussion
skulle kunna föras om hur bilderna kan uppfattas och tillsammans skapa nya
textuppgifter utifrån bilderna. De av kycklingbilderna som med fördel kan
diskuteras är de bilder där kycklingarna har avvikande position i förhållande
till varandra. Se exempel nedan.

Foto: Karin Dahlberg

En annan viktig diskussion i klassrummet är att tillsammans titta på den
skriftliga texten, vilken utgör information för uppgiften. Vilken information
vill den förmedla och hur kan den uppfattas? Har det betydelse hur bilder och
skriven text länkas samman för att ge den bästa möjlighet till lärande? Ja, det
har betydelse beroende på vilken kunskap som ska uppnås. Med detta menar
jag om kunskapen är att skapa en enkel räknehändelse för att träna aritmetik
så kan bilderna variera. Är det tänkt att ge möjlighet att både jämföra och
tolka bilderna i förhållande till varandra behöver bilderna vara fler och
innehålla en konstans som varierar. Det blir då variationen som ger möjligheten till att synliggöra elevernas olika tolkningar av bilderna. Detta skapar
möjligheten både till eget lärande och synliggörandet av tänkandet och
kunskapen. I Liljekvists (2014, s. 40,41) doktorsavhandling framhåller hon
att det har betydelse, när elever ska förhålla sig till ny kunskap och konstruera en lösningsmetod, hur uppgiften är utformad. Hon menar också att det är
av vikt hur stort ansvar och vilken typ av ansvar som ges till eleven i lärpro31
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cessen. Ett synligt exempel på både att förhålla sig till ny kunskap samt att ta
ansvar för lösandet av uppgiften framkom när elevernas fokus på uppgiften
flyttades från att förstå uppgiftstextens innehåll i kombination med bilderna.
Eleverna reflekterade i större utsträckning över sina matematiska lösningsförslag och kunde även flytta sitt matematiska tänkande till att involvera andra
delar i bilderna som till exempel den blomma som fanns på bilderna. När det
gällde ansvaret för lösandet av uppgiften låg detta helt på den enskilda eleven
och den grupp som eleven tillhörde. Under andra observationen så ökade
gruppens ansvar för att lösa uppgiften vilket mycket väl skulle kunna vara ett
bidrag till att lösningarna blev mer nyanserade.
Trygg (2014, s. 181) lyfter, i sin artikel, om laborativa matematikmaterial.
Hon menar att dessa kan delas in i tre grupper som; vardagliga föremål,
pedagogiska material och spel. Det laborativa materialet är tänkt att vara som
ett stöd för lärande och ett sätt att konkretisera matematiken. Kan bilder vara
ett laborativt material? Konkreta bilder, det vill säga bilder som eleverna kan
laborera med och ordna i olika matematiska konstruktioner, skulle mycket
väl kunna utgöra en del i begreppet laborativt material. Bilderna kan till
exempel synliggöra den matematiska kunskapen som eleverna har och
utvecklar, vilket blev synligt i min undersökning. Enligt Trygg (ibid.) bör ett
laborativt matematikmaterial vara regelbundet återkommande för att det ska
resultera en vana att använda och generera ett lärande.

6.2.1 Elevernas lärande utifrån Vygotskij
Att erfara något, till exemepel lärande i matematik, individuellt eller i ett
socialt sammanhang genererar kunskap. En förutsättning för lärande är att det
finns en vuxen, när ett behov av stödjande kunskap fordras och när
lärandeverktygen inte är synliga för individen (Säljö, 2015). Detta ställer
också krav på den vuxne, vilken till exempel kan vara en lärare, att vara
självreflekterande över den kunskap och de verktyg som presenteras i en
lärandesituation.
Vygotskijs proximala utvecklingszon är cirkulärt konstruerad i tre zoner;
innersta, mellan samt yttre zon (Säljö, 2015, s. 100). Den innersta cirkeln
innehåller uppnådd kunskap/färdighet. Detta innebär den tidigare förvärvade
matematikkunskapen hos eleverna, vilken de hade med sig inför den första
observationen. Den bestod av förståelse för de fyra räknesätten samt tecknet
= (är lika med), detta blev den förväntade kunskapen vilken låg till grund för
undersökningen. Vid första observationen fick några grupper läsa
uppgiftsinstruktionerna på egen hand och några grupper fick instruktionerna
uppläst av observatören, vilket nämnts tidigare. Resultatet av detta
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genererade varierande kunskap samt möjlighet i ett effektivt lösande av
uppgiften. Att notera här är, att möjligheten till stöd eller kunskap om
uppgiftens utförande inte kunde fås från observatören eftersom den valts att
hållas neutral. Eleverna var därför hänvisade till att, dels förstå informationen
individuellt men även gemensamt i gruppen arbeta sig fram till tolkning och
förståelse.
Mellanzonen innebär kunskap/färdighet som är beronde av yttre stöd (ibid.).
Utifrån resultatet, som kan ses i tidigare matriser i detta arbete, kan tolkning
göras som att eleverna rör sig mellan den innersta zonen och denna zon.
Detta gör de dels genom att de besitter egen matematisk kunskap samt
läsförståelse och möjlig tolkningsförmåga, dels sökning av tillgång till
information för lösande av uppgiften och dels söker bekräftelse på att den
valda vägen till lösning är den rätta. I denna zon ligger också möjligheten att
söka stöd och kunskap hos de övriga gruppmedlemmarna.
Den yttersta zonen innebär framtida kunskap/färdighet (ibid.). Detta innebär
att den kunskap som eleverna har fövärvat från den första observationen kan
omsätta vid andra observationstillfället. Nu har eleverna en förförståelse dels
på vad uppgiften går ut på och dels en kännedom om de bilder som används i
undersökningen. De har också en övergripande förförståelse för den
uppgiftstext som de ska arbeta utifrån, trots att den har kortats ner och delvis
förändrats, och slutligen har samtliga grupper både läst texten själv samt fått
den uppläst.
Sammantaget utifrån de tre zonerna har en utveckling skett hos
informanterna. Utvecklingen blir synlig i den andra observationen, genom att
informanterna, i denna process, kunnat förvärva en förförståelse av den
presenterade uppgiften. De har också uppnått möjligheten, att i ett socialt
sammanhang söka, diskutera och utbyta kunskap genom diskussoner i
gruppen. Detta kunde ses, främst i observation två, genom mer aktiva
diskussioner och deltagande, en ökad gemensam strävan att vilja lösa
uppgiften samt ett ökat användande av bilder vid lösning av uppgift.

6.2.2 Möjlig kombination
Med hjälp av variationsteorins lärandeobjekt, kritiska aspekter samt variationsmönster, läggs grunden för att skapa möjligheter till att utveckla lektioner. Fokus kommer även ligga på de begrepp som är av vikt i det aktuella
lärandesammanhanget men även för den framtida begreppsförståelsen. Den
proximala utvecklingszonen utgår inledningsvis från den kunskapen eleven
har med sig in i det aktuella lärsammanhanget. Vidare till behoven av yttre
stöd för att skapa en progress av befintlig kunskap tillsammans med ny
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kunskap. Den nya kunskapen som förvärvas och utvecklas tas med som en
framtida kunskap och färdighet.

6.3 Textuppgifter och läromedel
Hur gick det då för Lisa och Olle, vilka inledde hela detta arbete? Blev de en
utmanande textuppgift? Följaktligen för att besvara den egenkonstruerade
hypotetiska frågan, vilken inledde hela detta arbete, lyfts här kort Ahlbergs
(1992) doktorsavhandling.

6.3.1 Kategorisering av textuppgifter
I Ahlbergs (1992) doktorsavhandling lyfts huvudsakligen hur ”lågstadieelever erfar, upplever och förstår aritmetisk problemlösning i en skolkontext”
(Ahlberg, 1992, s. 5). Ett intressant avsnitt, vilket har betydelse vid en analys
av matematikböcker, är hur textuella uppgifter kan kategoriseras.
Textuella matematiska problemuppgifter kan undersökas utifrån tre olika
perspektiv enligt Ahlberg (ibid.). Fokus kan ligga på dess matematiska
innehåll och struktur, uppgifters språkliga innehåll och struktur samt matematiska uppgifter och dess strategier för lösning. Utifrån strategier för lösning
kan matematiska textuppgifter kategoriseras beroende på hur utmanande
deras lösningsstrategier är.
Dessa kategorier har olika struktur och innehåll samt att de också utmanar
eleven på olika sätt, se exempel nedan:
1) Jenny har 7 tropiska fiskar i sitt akvarium. Tommy har 4 tropiska fiskar i sitt akvarium. Hur många fler fiskar har Jenny är
Tommy?
2) Pingpongbollar kommer i paket med 3 i varje. En kartong innehåller 24 paket. Herr Karlsson som äger en sportaffär, beställde
1800 pingpongbollar. Hur många kartonger beställde Herr Karlsson?
3) En schackklubb hade en turnering för sina 15 medlemmar. Om
varje medlem spelade en omgång mot varje annan medlem, hur
många omgångar spelades?
4) Hur mycket papper av olika slag använder skolan varje månad?
(Ahlberg, 1992, s. 11,12)

Exempel ett visar på ett enstegsproblem. Denna uppgift kategoriseras som en
enstegsuppgift därför att informationen i uppgiften kan översättas till ett
matematiskt uttryck samt att uppgiften kräver en uträkning. De elever som i
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stor utsträckning enbart tränar på denna variant av textuppgifter kommer att
lära sig uppgiftens struktur, det vill säga att det tal som utgör starten för
uträkningen i uppgiften står först.
Exempel två visar på ett flerstegsproblem. Detta innebär att textens information och uträkning måste omsättas i två steg det vill säga eleven måste göra två
beräkningar och benämns därför som flerstegsproblem.
Exempel tre beskrivs som ett processproblem. Här meddelar texten inte vilket
räknesätt eleven ska använda. För lösning av denna uppgift behöver eleven
resonera sig fram till ett svar och detta kan göras genom att gissa och kontrollera, rita en bild, använda en lista eller tabell.
Det fjärde och sista exemplet räknas som ett tillämpningsproblem eller som
ett realistiskt problem. I detta problem krävs inte enbart matematik för lösning av problemet utan även reflektion om elevens närmiljö eller ett tänkande
i ett tema eller projektperspektiv.

6.3.2 Några valda matematikböckers innehåll
Med anledning av att matematikböcker utgör en bred grund för undervisning
i klassrummet är det av vikt att också titta på innehållet i matematikböcker.
Matematikundervisningen designas vanligtvis av läraren utifrån läroböckerna
enligt undersökning i TIMSS9 2011 (Skolverket, 2012). Där framkom det att
89% av lärarna i årskurs fyra och 97% av lärarna i årskurs åtta använder
matematikböcker som grundmaterial i sin undervisning. Detta får sannolikt
betydelse för undervisningens innehåll i matematik.
I en jämförande undersökning, av matematikböckers innehåll för årskurs tre,
visade det sig att matematikböckerna skiljer sig åt när det gäller innehållet i
perspektivet problemlösning. Valet av matematikböckerna är sådana som
träffats på i undervisningen. De serier som lyfts nedan är; Matte Direkt Safari
3A (Falck & Picetti, 2011) och Matte Direkt Safari 3B (Elofsdotter Meijer &
Picetti, 2011) samt Matte Eldorado 3A (Olsson & Forsbäck, 2010a) och
Matte Eldorado 3B (Olsson & Forsbäck, 2010b). (se bilaga 5)
Sammantaget kan sägas att den första serien Matte Direkt Safari 3A (ibid.)
och Matte Direkt Safari 3B (ibid.) visar på en hög andel uppgifter men en låg

9

Trends in International Mathematics and Science Study. Undersöker elevers kunskaper i
matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8.
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andel problemlösningsuppgifter. De problemlösningsuppgifter som dominerar i böckerna är enstegsproblem och mycket få uppgifter av en mer utmanande karaktär. Detta kan jämföras med den andra serien Matte Eldorado 3A
(ibid.) och Matte Eldorado 3B (ibid.) där, särskilt i boken 3B, antalet problemlösningsuppgifter ökat i förhållande till boken 3A. Variationen, när det
gäller problemlösningsuppgifternas svårighetsgrader, är betydligt högre i
serien Matte Eldorado än i serien Matte Direkt Safari. Sammanfattningsvis
kan sägas att problemlösningsuppgifterna i böckerna, Matte Eldorado
3A+3B, har fler uppgifter och mer varierande svårighetsgrader än Matte
Direkt Safari 3A+3B.
Den serien av matematikböckerna ovan, vilken har en påtagligt dominerande
kritisk punkt i perspektivet problemlösning är serien Matte Direkt Safari.
Seriens kritiska punkt ligger tydligt på att den dels innehar ett få antal problemlösningsuppgifter i förhållande till mängden uppgifter och dels hög
andel enstegproblem. Seriens variation i svårighetsgrad när det gäller problemlösningsuppgifter är mycket låg. Med stor sannolikhet kommer detta att
utmana elever när mer avancerade problemlösningsuppgifter stöts på senare i
utbildningen.

6.3.3 Lisa och Olle
Som svar på detta arbetes inledande hypotetiska fråga, om Lisa och Olle, så
kommer den att kategoriseras som ett enkelt översättningsproblem det vill
säga ett enstegsproblem. Kommer Lisa och Olle att bli matematisk utmaning?
Både ja och nej, det beror på den elev som möter dem i sin matematikbok.
Kan Lisa och Olle bli en mer utmanande uppgift? Ja, när Lisa och Olle väljer
att sätta in sina förvärvade pengar på banken, för att senare köpa varsin cykel,
så kan uppgiften förvandlas till både ett flerstegproblem och ett processproblem.

6.4 Fortsatt forskning
Den bildbaserade matematiska textuppgiften kan med fördel utvecklas till att
genomföras i en större skala. Med detta menas att undersökningen skulle
kunna genomföras under en längre tidsperiod där klassrumsdiskussioner kan
föras utifrån uppfattning av bilder och text i ett matematiskt perspektiv.
Ett tema som skulle kunna bedrivas över längre tid är att elever själva får
fotografera sådana händelser eller föremål som de uppfattar som matematiska. Och på så vis synliggöra sin matematiska kunskap samt syn på matematik. Sedan kan bilderna utgöra en grund för den text eleverna vill ska
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tillhöra uppgiften. Detta skulle kunna generera en ämnesövergripande undersökning genom ett samspel mellan matematik och svenska.
Har det betydelse vilket matematikläromedel som används utifrån den kunskap som ska uppnås för årskurs tre? Kan vara en fråga som tar fram hur stor
betydelse det egna läromedlets innehåll och utformning har för undervisningen i klassrummet. Och vilka konsekvenser det ger för lärandet.
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BILAGA 1 – BREV TILL FÖRÄLDRARNA

Jag heter Karin Dahlberg och är nästan färdig 1-6 lärare. Jag är
student på Karlstad Universitet och håller nu på och slutför mitt
examensarbete i matematik. Inriktningen på mitt arbete är att
undersöka problemlösande textuppgifter. Jag tittar på och
undersöker matematikböckers innehåll samt hur elever aktivt i en
grupp resonerar sig fram till lösning/lösningar på problemlösande
textuppgifter.
Jag kommer under våren att besöka klassen. Era barn
kommer att få delta aktivt i en till två undersökande övningar i
perspektivet hur de resonerar och kommer fram till lösning på en
problemlösande textuppgift. Barnen kommer inte att intervjuas
individuellt eller besvara några djupa personliga frågor. De frågor som
kan förekomma är i sambandet med att lösa textuppgifter. Dessa
övningar är helt frivilliga för eleverna att delta i. Om du som förälder
inte vill att ditt barn ska delta i övningarna så lämna ett meddelande
till erat barns lärare eller skicka med ett skriftligt meddelande med ditt
barn. Om barnet själv väljer att inte delta så kommer hen att få andra
uppgifter att lösa och kommer inte att ingå i undersökningen.
Barnens identitet, skolans namn eller plats kommer inte på något sätt
att uppges eller synliggöras i mitt arbete utan vara helt konfidentiellt.

Med vänliga hälsningar
Karin Dahlberg
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BILAGA 2 - KYCKLINGAR
Några exempelbilder från min undersökning ”Aritmetiska kycklingar”.
Samtliga foton nedan är egenproduktion.
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BILAGA 3 - INSTRUKTIONER
PROBLEMLÖSNINGSÖVNING 1
Den totala tiden för denna övning är tio minuter och startar när ni börjar läsa
nästa rad.
Ni ska tillsammans i gruppen bestämma vilket namn erat lag ska ha. Det
gruppnamn ni bestämt skriver ni på remsan som ligger på bordet framför er.
Högen med bilder, som ligger framför er, ska ni använda för att konstruera
fyra olika varianter av problemlösningsuppgifter och ni måste använda de
fyra räknesätten.
Ni får poäng för era förklaringar i hur ni tänker och poäng för så många kort
som ni använder vid varje problemlösningsuppgift som ni konstruerar
Nu kan ni vända på bilderna och börja.
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BILAGA 4 – INSTRUKTIONER
PROBLEMLÖSNINGSÖVNING 2
Tiden ni har på er för denna övning är tio minuter. Högen med bilder, som
ligger framför er, ska ni använda för att konstruera fyra olika varianter av
problemlösningsuppgifter. Ni måste använda de fyra olika räknesätten. Ni
ska använda så många bilder som möjligt för varje räknesätt.
När alla i gruppen har läst färdigt kan ni börja med uppgiften.
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BILAGA 5 – TEXTUPPGIFTERS FREKVENS I
MATEMATIKBÖCKER
Läromedel

Frekvens av textuppgifters utformning inom de fyra
räknesätten
Textuppgiftskategorier
Enstegsproblem

Flerstegsproblem

Processproblem

Tillämpningsproblem

Matte Direkt Safari 3A

35

0

1

0

Matte Direkt Safari 3B

37

0

1

0

Matte Eldorado 3A

4

14

14

0

Matte Eldorado 3B

26

16

18

5

Denna tabell visar textuppgifters frekvens i de undersökta matematikböckerna år tre.

Läromedel
Matte Direkt
Safari 3A

Matte Direkt
Safari 3B

Matte
Eldorado 3A

Matte
Eldorado 3B

Kap. 1–5
Totala
antalet
uppgifter
309
Kap. 6–10
Totala
antalet
uppgifter
345
Kap. 1–5
Totala
antalet
uppgifter
199
Kap. 1–5
Totala
antalet
uppgifter
179

Bortfall av
uppgifter
195

Bortfall av
uppgifter
201

Bortfall av
uppgifter
66

Bortfall av
uppgifter
64

Problemlösningsuppgifter
Totalt

36
Problemlösningsuppgifter
Totalt

38
Problemlösningsuppgifter
Totalt

32
Problemlösningsuppgifter
Totalt

65

Denna tabell visar det totala antalet uppgifter per läromedel, bortfall av uppgifter som inte
ingått i undersökningen samt det totala antalet problemlösningsuppgifter i läromedlen.
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