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Illustrated pictures play an important role as mediators of mathematical concepts and relations
in mathematical textbooks used in Swedish primary school classrooms. Theories of the
meaning of semiotics for teaching and learning, as well as the Variation theory of learning,
are used as a framework to investigate the critical aspects for developing multiplicative
reasoning through visual presentations. In this study 143 students in 3rd grade (age 9-10)
participated in a test where multiplication is represented with illustrations, using both additive
and multiplicative groupings. The students were also instructed to draw multiplication
expressions with various visual supports. Students’ responses were analyzed by quantifying
groupings based on the multiplication expressions students identify, as well as the extend of
which they use additive and multiplicative visual representations and support in their own
drawings. Results show indications of different properties of multiplication that can be
presented in illustrations. How teacher knowledge can be used to identify the critical aspects
for learning multiplication is here discussed, leading to suggestions regarding ways is which
textbook pictures can be useful tools in teaching and learning.
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1 Introduktion
I en tidigare analys av matematikläroböcker för årskurs två framkom att multiplikation
introduceras tillsammans med bildstöd som i 75 procent av fallen visar multiplikation som
upprepad addition (Ahlgren 2018). Samtidigt är det inom matematikdidaktisk forskning
tydligt att tidig förståelse för multiplikation som mulitiplikativ struktur är avgörande för
fortsatt utveckling av matematiska förmågor (Larsson 2016; Askew 2018; Karlsson &
Kilborn 2016). För att vidare undersöka sambandet mellan visuell framställning och elevers
multiplikativa förståelse, ämnar denna studie pröva hur multiplikation i illustrerade
representationer identifieras av elever, samt hur de själva uttrycker multiplikation i bild, med
varierade stöd.
Matematiken beskrivs i styrdokumenten för svenska grundskolan som en av våra äldsta
vetenskaper (Skolverket 2017, s. 5). Matematiken är abstrakt, generell och mångfacetterad. I
skolans läroplan står att undervisningen ska ge eleverna matematiska verktyg och redskap för
användning inom såväl vardagsliv som inom andra skolämnen och vidare matematisk
utveckling (Skolverket 2018a). För att ge eleverna ett fundament för vidare utveckling krävs
att lärande av grundläggande baskunskaper, som är nödvändiga för matematisk progression,
möjliggörs redan i tidiga skolår. Enligt läroplanens centrala innehåll för årskurs 1-3 ska
undervisningen behandla ”de fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i
olika situationer” (ibid. s. 55). I kunskapskraven för årskurs 3 uttrycks att elever ska ha
”grundläggande kunskaper om matematiska begrepp” (ibid. s. 59). I kommentarmaterialet
beskrivs att ”en viktig aspekt av förståelsen för matematiska begrepp är att kunna beskriva
likheter och skillnader mellan olika begrepp” samt att det även är ”viktigt att kunna se och
förstå relationerna och sambanden mellan olika begrepp, till exempel…addition och
multiplikation” (Skolverket 2017, s. 8). I undersökningar av elevers multiplikationskunskaper
har det emellertid framkommit att det finns brister i elevers förståelse för såväl multiplikativa
strukturer, som det operationella sambandet mellan addition och multiplikation (Larsson
2016). Det har visat sig att fördjupade kunskaper om multiplikation fordrar tidig övergång
från additivt tänkande till utvecklande av multiplikativ förståelse (ibid.; Askew 2018).
Elevers kunskaper i matematik prövas och bedöms med olika former av nationella
bedömningsmaterial (Skolverket 2015, 2018b, 2013). Elevkunskaper testas även i
internationella kartläggningar, varav en är den återkommande TIMSS (Trends in International
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Mathematics and Science Study) (Skolverket 2016). Här deltar elever i årskurs 4 och 8, och
deras kunskaper i och attityder till matematik och NO-ämnen mäts och jämförs, mellan
nationer och över tid. I resultaten från den senaste undersökningen från 2015 framkommer att
svenska elever presterar sämre i matematik än elever i vissa andra länder, samt att våra elever
har en mer negativ inställning till ämnet (ibid. s. 7). I ett allt mer globaliserat samhälle är det
avgörande att elever i skolans undervisning ges förutsättningar att klara framtida
internationell studie- och arbetsmarknadskonkurrens.
Matematikundervisning baseras i hög grad på tryckta och förlagsutgivna läromedel (van den
Ham & Heinze 2018). Lärare och skolor ansvarar själva för val av läromedel, och det finns
ingen skolverksgranskad produktion, kontroll eller rekommendation (Reichenberg 2014).
Trots detta saknas i svensk lärarutbildning tillräcklig undervisning om hur läromedel kan
analyseras och på vilka grunder de bör väljas (ibid.). De böcker som används i svenska
klassrum innehåller en riklig mängd illustrationer, vilka på olika sätt synliggör ämnesinnehåll
och kompletterar skriftlig text och matematiska symboler (Norberg 2014). Illustrationerna kan
fungera som medierande bildstöd, men de kan även visa bilder som inte överensstämmer med
det matematiska ämnesinnehållet (Ahlgren 2018). Det kan således fastslås att bilder som stöd
till text kräver en viss sorts multimodal läsförståelse hos mottagarna. Bilders ökande
betydelse för texttolkning, och vikten av bildinterpretation som en del av läsförståelse kan
uttryckas som att en tolkningsförmåga gällande samspel mellan text och övriga uttryckssätt är
avgörande för textförståelse (Liberg 2010). Elevers bildtolkningsförmåga blir viktig när
illustrationer används som didaktiska verktyg (Danielsson & Selander 2014, s. 53). En
illustration kan fungera som konkretisering och hjälpa elevers vidare utveckling mot
generalisering och abstraktion, men bilden representerar alltid ett val av presentation och
uttryck, som kan påverka förståelsen av det som ämnas visualiseras. Hur illustrationer
samspelar, eller inte samspelar med kontexten, kan påverka lärandet (ibid. s. 142).
Ett av läroplanens kunskapskrav för matematik i årskurs 3 är att ”(e)leven kan beskriva
begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder” (Skolverket
2018a, s. 61). I kommentarmaterialet till läroplanen förklaras detta utförligare:
För att kunna beskriva ett matematiskt innehåll behöver man ha förståelse för att tal kan
uttryckas med olika representationsformer, till exempel med hjälp av konkret material,
bilder och symboler för tal. I förståelsen för tal ingår även att kunna växla mellan olika
representationsformer.

(Skolverket 2017, s. 13)
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Elever ska alltså kunna översätta mellan olika uttrycksformer, och förstå koppling mellan
symboler och andra representationer. När elever förstår dessa växlingar, kan översättningar
mellan olika former stötta informationsbearbetning och skapa ökade möjligheter för
tillägnande av ny kunskap (Hagland 2007). Såväl illustrationer som elevers egenskapade
bilder kan således ses som matematiska uttrycksformer och de kan användas för att utveckla
matematiskt tänkande.
Illustrationer och annan visuell representation förekommer även frekvent i underlagen för
bedömning (Sollerman & Pettersson 2016, s. 68). PRIM-gruppen vid Stockholms Universitet
har publicerat exempeluppgifter från nationella provet i matematik 2015 (Skolverket 2015).
Där framkommer att 58% (n = 40) av uppgifterna innehåller eller utgörs av bilder. Det är
därmed avgörande att elever förstår och tolkar bilderna korrekt, så att de får möjlighet att visa
sina kunskaper i bedömningssammanhang. Bedömningar riskerar annars bli missvisande,
vilket kan leda till bristande och felaktig fortsatt undervisning.
Illustrationer, som del av läromedel, utgör en stor del av matematikundervisningen. Hur
bilderna representerar och förmedlar ämnesinnehåll är därmed relevant ämnesdidaktisk
kunskap. Trots att elevers multiplikativa förståelse, resonemang och uttryck är väl beforskade
områden (se nedan), finns få studier om hur matematikläroböcker förmedlar detta genom
bilder.
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1.1 Syfte & frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur visuell representation i form av bilder synliggör
multiplikation för elever i årskurs 3, samt hur eleverna uttrycker multiplikation i bilder, med
olika stödstrukturer. Mot bakgrund av den stora mängd illustrationer elever möter i
matematikundervisning och den dokumenterade vikten av tidig övergång från additiv till
multiplikativ förståelse av multiplikation, undersöks hur elever svarar på additivt respektive
multiplikativt illustrerade multiplikationsuppgifter.
För att pröva om och hur olika bilder kan förmedla kunskapsinnehåll gällande multiplikation,
söks svar på frågorna:
•

Vilka egenskaper hos multiplikation kan elever i årskurs tre känna igen och urskilja i
bilder där multiplikationsuttryck illustreras additivt, respektive som multiplikativa
strukturer?

•

Vilka sätt att visualisera multiplikationens egenskaper kan göra dem möjliga att
upptäcka och förstå när illustrationer åskådliggör multiplikation?

Hur bilder kan fungera som uttrycksformer och stöd undersöks med frågan:
•

På vilket sätt använder eleverna additiva respektive multiplikativa bildstöd när de
uttrycker multiplikation?

1.2 Teorianknytning
Detta arbete har utformats utifrån ett teoretiskt ramverk där den matematikämnesdidaktiska
bakgrunden utgörs av semiotiska perspektiv på visuella representationer som konkretiserande
stöd inom matematikundervisning, för att skapa möjligheter för multiplikativ förståelse.
Kriterier som bör ingå i en illustration för att möjliggöra förståelse för den multiplikativa
strukturen ämnas synliggöras genom att utgå ifrån variationsteorins begrepp kritiska aspekter.
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1.2.1 Semiotik och matematikdidaktik - visuella medel för
matematikinlärning
Hur lärande sker kan studeras och analyseras på en mängd olika sätt. Vilka teoretiska
perspektiv som väljs avgör vad som kan anses vara betydelsebärande aspekter för inlärning,
och genom det funktionella som didaktiska verktyg. I den sociokulturella traditionen som
ligger till grund för stor del av utformandet av vår nutida svenska skola är lärande starkt
kopplat till språk och meningsskapande (Säljö 2000).Vad som inkluderas i begreppet språk
blir då väsentligt för hur samtals- och kommunikationsanalytiska studier genomförs och hur
de leder till lärandeteorier och epistemologiska diskurser. Inom semiotiken inkluderas alla
uttryck, vilket innebär att talat och skrivet verbalspråk kompletteras av symboler,
representationer, åskådningsmaterial och olika hjälpmedel (Engström 2018, s. 27). Dessa
olika uttryck kallas semiotiska multimodaliteter, vilket innebär socialt och kulturellt formade
resurser för meningsskapande (Kress 2009). Eftersom matematik kan uttryckas genom olika
representationsformer anses semiotiken relevant som teoretiskt perspektiv gällande tolkningar
av språkets betydelse inom matematikdidaktik. Arne Engström (2018), docent i
matematikdidaktik, redogör för hur semiotiken tangerar matematikdidaktiken. Matematiken är
abstrakt, och matematikens objekt kan bara kommuniceras genom representation och
tolkning. Representation handlar om betydelser som tillskrivs olika tecken, symboler och
illustrationer. Bilder av föremål kan användas för att åskådliggöra matematiska förhållanden
och samband. Det handlar då om konkretisering av ett abstrakt fenomen, som visar ett
exempel och syftar till generalisering och abstraktion. När vi tolkar dessa representationer av
sakförhållanden gör vi översättningar mellan olika framställningar och uttrycksformer (ibid.).
Exempelvis kan en bild av sex äpplen tolkas och översättas till symboler och tecken
1+1+1+1+1+1 = 6. Om äpplena grupperas i par kan bilden i stället tolkas som 2+2+2 = 6
eller 3 · 2 = 6. Vi kan på så sätt illustrera sambandet mellan räknesätten addition och
multiplikation, men ingen av bilderna ger tillräcklig information om vad respektive räknesätt
innebär.

1.2.2 Förståelse för multiplikation
Multiplikation är en matematisk operation och ett av de räknesätt som utgör grunden för
aritmetiken. Multiplikativ förståelse är essentiell för all fortsatt matematisk utveckling, genom
att möjliggöra kunskapsutveckling inom områden som bråk, proportionalitet, skala och
funktioner (Larsson 2016, s.4). Multiplikativt tänkande innebär att förstå multiplikation som
5

en rektangulär och symmetrisk operation (Larsson 2016; Askew 2018). Multiplikation kan
användas för beräkning av upprepad addition, och det är ofta så räknesättet introduceras till
skolbarn (Karlsson & Kilborn 2015; Larsson 2015). Det krävs dock en mer komplex
multiplikationsförståelse för att se de strukturella samband som behövs i vidare matematisk
utveckling. En grund för detta är att förstå hur multiplikativt tänkande skiljer sig från additivt
tänkande. I visuell framställning av konkretiserande föremål kan additiv respektive
multiplikativ presentation åskådliggöras som i Figur 1 och Figur 2.
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Figur1.

En additiv representation av
multiplikationen 4 · 3 visar fyra
upprepningar av grupper om 3, alltså
3+3+3+3

Figur 2.

För att synliggöra den multiplikativa
strukturen kan 4 · 3 visualiseras som
ett multiplikativt mönster (se Karlsson
& Kilborn 2016)

Illustrationer av en linjär upprepning av ett föremål eller flera lika stora grupper av föremål,
konkretiserar inte multiplikation, utan endast addition. Elever kan lösa
multiplikationsuppgifter med additivt bildstöd genom att räkna ut den upprepade additionen
eller räkna föremålen en och en (Karlsson & Kilborn 2016). Additiva tankestrategier för
multiplikationsberäkningar fungerar bara när det gäller naturliga tal, och de kan inte
generaliseras till rationella och irrationella tal (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 29).
Förståelse för dessa strukturer kan ses som konceptuell kunskap, vilket innebär internaliserad
kunskap om matematiska relationer och förhållanden, alltså anpassbara sätt att använda och
koppla samman kunskaper (Young-Loveridge 2005; Hansson 2013). Fördjupad procedurell
förståelse, dvs kunskap om regler och operationella tillvägagångssätt (Young-Loveridge
2005) för multiplikation fordrar ytterligare kunskaper, varav ett exempel är räknelagarna.
Kommutativa lagen - a + b = b + a samt a · b = b · a, innebär att summan av en addition
eller produkten av en multiplikation är oförändrad, oavsett ordningen i vilken operationen
utförs. Multiplikationsuttrycken 4 · 3 och 3 · 4 har båda samma summa, 12. Distributiva lagen
- a · (b + c) = ab + ac, synliggör samband mellan addition och multiplikation och gör gällande
att faktorerna i en multiplikation kan delas upp, distribueras, och ge samma resultat, vilket
kan exemplifieras med att 3 · 4 = 12 kan distribueras till 3 · (2 + 2) = 3 · 2 + 3 · 2 = 12
Ovan beskrivs grundläggande förståelse för multiplikation, genom redogörelse för olika
tankesätt, användningsområden och räknelagar. Dessa kan sammanfattas som nödvändiga för
att, tillsammans med kunskaper om multiplikationstabellerna, utgöra väsentliga baskunskaper.
De anses därför viktiga att göras möjliga att lära i grundskolans tidigare år. I denna studie
undersöks hur och om dessa delar kan representeras i visuell konkretisering, och de kallas i
denna text för egenskaper hos multiplikation.

1.2.3 Variationsteorin
Variationsteorin bygger på idéer om att inlärning sker genom urskiljning och variation, där
lärandeobjekts olikheter och distinktioner spelar större roll än likheter och samstämmighet
(Lo 2014). Teorin härstammar från den fenomenografiska forskningtraditionen, där
människors uppfattningar och lärande anses bygga på kvalitativa skillnader i hur vi erfar
fenomen (Marton & Booth 1997). Inom variationsteorin fokuseras lärandeobjekt, dvs
specifikt avgränsade kunskapsmål, vilka ska möjliggöras att läras in i
undervisningssituationer (Holmqvist 2006). Lärandeobjektet definieras genom identifiering av
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kritiska aspekter (Lo 2014). Tanken är att varje godtyckligt objekt som avses läras består av
flera olika särdrag. Hur dessa uppfattas, beror på mottagarens bakgrund och tolkning. Olika
individer ser således samma objekt på olika sätt, beroende på vilka aspekter vi fokuserar i en
given situation. Med variationsteorin poängteras hur lärandesituationer bör handla om att
skapa möjligheter för lärande, där lärare synliggör de kriterier, eller kritiska aspekter, som är
betydelsefulla för att eleven ska kunna se objektet på ett sätt som möjliggör förståelse för det
som avses läras, och att kunskaperna sedan ska kunna tillämpas i olika kontexter. Det handlar
därmed om att lärare bör identifiera de aspekter av ett lärandemål eleven/eleverna redan har
identifierat, och synliggöra de aspekter de behöver begripa, för att skapa en förändring i
förståelsen av objektet (Olteanu 2018). Det kan vidare förklaras som att lyfta fram vad
lärandeobjektet är, i relation till vad det inte är. För att möjliggöra urskiljning av vad något
är, behövs det förstås i förhållande till vad det inte är, dvs det behövs en kontrast (Kullberg,
Runesson Kempe & Marton 2017). En person kan exempelvis inte urskilja och förstå
innebörden av färgen röd utan att även ha kommit i kontakt med andra färger (Lo 2014).
Kontrasterande exempel tillsammans med variationer i sättet att synliggöra lärandeobjekt
möjliggör lärande. Lärandeobjektet förändras således inte, och inte heller metoderna. Om
läraren säger samma sak, men bara ändrar sättet på vilket det sägs, får eleverna inga
förändrade förutsättningar för lärande (Holmqvist 2006a). Den variation som åsyftas gäller de
aspekter av objektet som görs möjliga att urskilja. Vidare behövs möjlighet för eleven att
generalisera, alltså förstå de kritiska aspekter som är konstanta i olika exempel av ett visst
fenomen och därför generellt giltiga för det tänkta lärandeobjektet (Kullberg, Runesson
Kempe & Marton 2017). Vid simultan urskiljning av flera olika aspekter som definierar ett
fenomen, samt förmåga att parallellt medvetandegöra dessa, sker fusion, eller samtidighet
(ibid.; Holmqvist, Gustavsson & Wernberg 2008). Det är på så sätt ändrad och ny förståelse
skapas, och lärande sker. Det anses därmed avgörande att allt undervisningsinnehåll, såväl
instruktioner som exempel, konkret material och illustrationer, visar variationer, så att
urskiljning av de kritiska aspekter som avses avgörande för lärande av det tänkta
lärandeobjektet möjliggörs (Kullberg, Runesson Kempe & Marton 2017).
När bilder används som visuell konkretisering i undervisning om multiplikation, är det
avgörande att det som syns i bilden visar egenskaper som definierar lärandeobjektet. Ovan
beskrivna teoriram har valts för att undersöka den sorts bilder som visas i läroböcker, i försök
att ta reda på vilka olika egenskaper elever kan uttyda. Utifrån den semiotiska lärandeteorin
ses bilderna som meningsbärande och förmedlare av kunskapsinnehåll. Från variationsteorin
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hämtas synen på inlärning som beroende av urskiljning och variation, och utifrån dessa
perspektiv görs försök att utläsa vilken kunskap om multiplikation som möjliggöras att lära,
respektive vad som inte görs möjligt att lära via illustrationerna.

1.3 Tidigare forskning
Multiplikation kan i undervisningssyfte introduceras på flera olika sätt. En
konkretiseringsform som visat sig vara gynnsam är en rektangulär visualiseringsmodell, vilket
har undersöks av bland annat Mike Askew (2018), adjungerad professor i pedagogik vid
Melbourn University (tidigare professor i matematikdidaktik vid University of London). Han
har studerat hur 6 och 8 år gamla elever genom extra undervisning i multiplikativt
resonemang kan förstå multiplikativa strukturer, och hur de kan uttrycka sin förståelse genom
illustrerade resonemang. Askew menar att elever som får skapa egna visuella representationer
kan nå djupare, abstrakt förståelse när lärare använder elevproducerat material som underlag
för vidare undervisning.
Elevers förståelse för konceptuella begrepp kan ofta bedömas via deras resonemang. I en
avhandling presenterar Kerstin Larsson (2016) från Stockholms Universitet en undersökning
med elever i årskurs 5, där deras multiplikativa resonemang identifieras i beräkningar av
multiplikationsjämförelser. Hon menar att trots att vissa elever kan visa förståelse för
multiplikativa strukturer, använder de additiva räknestrategier i sina uträkningar. Det kan
beskrivas som att de är på väg mot konceptuell förståelse, men ännu saknar procedurell
förståelse. Larsson (ibid.) menar att eleverna behöver stöttning av lärare för att nå djupare
utveckling.
Lärarerns roll vid elevers utveckling mot multiplikativ förståelse betonas även i publikationer
av matematikdidaktikern Chris Hurst (2015, 2017; 2016), som undervisar vid Curtin
University i Australien. I undersökningar av elevers multiplikativa förståelse har Hurst (2017)
låtit elever i åldrarna 9-11 år genomföra ett skriftligt test. Testet har utformats genom flertalet
studier (se bl.a Hurst & Hurrell 2016) och har som mål att kartlägga elevers utryckta
förståelse för flera aspekter av multiplikation, däribland lika grupper; faktorisering och
kommutativitet. I en av testets uppgifter ombeds eleverna först rita en bild som visar
multiplikationen 4 · 3, och därefter frågas om de även kan kan rita multiplikationen på något
annat sätt. Resultaten visar att drygt hälften av eleverna först ritade en rektangulär
representation, men endast 27% av dem svarade på följdfrågan genom att rita en roterad
9

rektangel. Av de (83 elever) som ritade två rektanglar varav den ena var roterad, var det
emellertid bara 10 elever som kunder förklara innebörden av kommutativiteten. Med
anledning av detta menar Hurst (2017) att konkretiserande rektangulära representationer
behöver användas som undervisningsverktyg, men även att det behövs ökad kunskap hos
lärare om hur de rektangulära visualiseringarna ska tolkas och användas för att gynna
elevernas förståelse för multiplikativa strukturer.
Visuella konkretiseringar i bedömningsmaterial har undersökts av Tom Lowrie, som är
professor i matematikdidaktik vid University of Canberra, och hans medarbetare (Lowrie,
Diezmann & Logan 2012). Elever i årskurs 6 (11-12 år) videofilmades när de genomförde ett
matematiktest, innehållande uppgifter med bildstöd, vid två olika tillfällen. Vid andra tillfället
hade uppgifterna modifierats, så att kritiska aspekter av lärandeobjektet lyftes fram. I vissa
fall handlade det om bilder som ändrats för att tydligare synliggöra vissa aspekter. Resultaten
visade att elever som svarade fel på uppgifter vid första tillfället klarade att lösa dem när
bilderna hade ändrats.
Malin Norberg (2018) doktorerar vid Mittuniversitetet, och skriver en avhandling om mötet
mellan elever och matematikläroböcker. I en tidigare magisteruppsats (2014) presenterar hon
en undersökning av läroböckers visuella framställningar av subtraktion, och hur elever löser
olika subtraktionuppgifter med bildstöd. Hon kommer fram till att illustrationer kan förmedla
kunskapsinnehåll, men att de även kan skapa förvirring och leda till missuppfattningar hos
eleverna. Norberg menar att bilderna sällan kan fungera som stöd för lärande utan närvarande
och kompetenta lärare som kan stötta eleverna i deras bildperception och matematiklärande.
Lärares identifiering av kritiska aspekter behandlas i en avhandling av Pernilla Mårtensson
(2015) från Jönköpings Universitet. Mårtenssons avhandlingsarbete handleddes av Ference
Marton, professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs Universitet, som är en av utvecklarna
av såväl fenomenografin som variationsteorin. Mårtensson har ur ett variationsteoretiskt
perspektiv undersökt vilken kunskap om lärande och undervisning fyra matematiklärare för
högstadiet utvecklar genom deltagande i två learning studies, under ett år. I studien framkom
hur de kritiska aspekterna gradvis omdefinierades och specificerades, som ett resultat av att
lärarna upptäckte avgörande detaljer om hur eleverna förstod ämnesinnehållet samt hur olika
förståelser kunde användas i undervisningen för att utveckla elevernas lärande.
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I en undersökning om elevers övergång från additivt till multiplikativt resonemang har Odd
Tore Kaufmann (2018), docent i matematikdidaktik vid Høgskolen i Østfold i Norge, studerat
klassrumsinteraktion i sju olika klasser i årskurs 3. I Kaufmanns analys fokuseras
diskussioner där elever beskriver vilka strategier de använder vid uträkning av
multiplikationsuppgifter. Resultaten visar att elever i hög grad använder additiva strategier
och att de ofta räknar antalet föremål i stället för att multiplicera. Det framkommer även att
lärare ofta missar chanser att synliggöra och förtydliga räknesättens relationer. Kauffman
understryker behovet av att lyfta skillnader mellan de båda räknesätten, för att möjliggöra
elevers utveckling av multiplikativt tänkande.
Ovan beskrivna undersökningar har lett till resultat som på olika vis understryker denna
studies syfte. Dessa studier har lett till flera olika slutsatser som utgör forskningsbakgrund och
inspiration för denna undersökning. Resultat som visar vikten av tidigt utvecklat
multiplikativt resonemang kopplas här samman med påvisade förtjänster av lärares aktiva
stöttning i läroboks- och bildtolkning samt förmåga att identifiera kritiska aspekter som kan
göra lärande möjligt.

2 Undersökning
För att utföra undersökningar krävs att det som ska undersökas definieras på ett sätt som gör
det mätbart (undersökningsbart), samt en metod för att kunna utföra mätningarna. Det kan
uttryckas som att det, för att kunna mäta ett teoretiskt begrepp, eller en teoretisk definition,
behövs en operationalisering, alltså ett val av mätningsmetod eller vetenskapligt
tillvägagångssätt (Hjerm & Lindgren 2010, ss. 9, 31).

2.1 Metod
Avsikten med denna studie är att undersöka hur och vad elever ser i olika bilder, med ett
specifikt ämnesdidaktiskt fokus. Det finns ingen avsikt att identifiera, kartlägga eller värdera
elevers kunskaper och förmågor. Utifrån ett semiotiskt perspektiv, där bilder ses som
meningsbärande, ämnas variationer i elevers bilduppfattning undersökas, för att finna svar på
vilka aspekter och egenskaper av multiplikation elever kan och inte kan upptäcka i bilder. För
denna undersökning väljs därför en kvantitativ metod, där elevsvaren delas in i kategorier,
vilka sorteras och omsätts i siffror. Det empiriska materialet utgörs av svar på en enkät som

11

besvarats av 143 elever i årskurs 3. I analysen av studiens empiri eftersöks information om i
vilka omfattningar olika tolkningar görs, då mängden elevsvar där ett visst
multiplikationsuttryck identifieras antas ge upplysningar om huruvida en viss bild förmedlar
ett specifikt ämnesinnehåll.

2.2 Respondenter
Denna studie genomförs i liten skala, och generaliseringsanspråken är utifrån
undersökningens omfattning begränsade. Eftersom respondenterna är barn bedömdes det av
reliabilitetsskäl viktigt att enkätsvaren samlades in genom fysiska besök i elevernas klassrum.
Detta gjorde att undersökningen begränsades geografiskt till Storstockholmsområdet. I försök
att nå ett i någon mån representativt elevurval kontaktades skolor som valdes utifrån elevernas
socioekonomiska förutsättningar. För att bedöma dessa utgicks ifrån ett index som tagits fram
av SCB för Skolverkets satsningar för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling
(Skolverket 2018c). Det socioekonomiska indexet har beräknats utifrån faktorer som bedöms
påverka sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt program i
gymnasieskolan, där fler faktorer ger högre index. Dessa index redovisas i en översikt av
samtliga grundskolor i Sverige. I urvalet inför denna undersökning eftersträvas en
fördelningen som överensstämmer med den nationella spridningen. Sammanlagt deltar i
denna studie 143 elever från sex skolor (åtta klasser). Skolornas socioekonomiska index har
identifierats utifrån listan. Av sekretesskäl redovisas inte de exakta indexen här, då det skulle
kunna leda till att de utvalda skolorna identifieras. Indexen har i stället fördelats i percentiler,
och nedan , i Tabell 2, redovisas antal elever sorterade mellan kvartiler. Dessa elever är alltså
inte slumpvis utvalda för att representera spannen mellan kvartilerna, utan representerar en
eller flera skolor vars index ligger inom aktuellt spann. I en av skolorna fick vårdnadshavarna
initialt felaktig information om samtyckesunderlaget, vilket resulterade i ett färre antal elever i
spannet mellan andra och tredje kvartilen. Respondenturvalet anses ändå förhållandevis
representativt utifrån socioekonomiska förutsättningar. Detta är emellertid endast en av
många aspekter att ta hänsyn till ur urvalssynpunkt. Det finns flera andra orsaker som kan
göra att denna studies resultat inte går att generalisera till en större population. Då det inte
funnits några större avvikelser eller tydliga mönster i de olika elevgruppernas svar, kan det
dock antas att socioekonomiska förutsättningar inte har haft någon större påverkan gällande
elevers förståelse och svar på studiens enkätuppgifter.
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Tabell 1. Studiens respondenter, sorterade i kvartiler utifrån
socioekonomiskt index

Percentil

Index

Antal elever

0 -

25

20 - 58

45

25 -

50

58 - 87

46

50 -

75

88 - 134

5

75 - 100

135 - 693

47

All forskning gällande människor måste bygga på respekt för de som deltar. I enlighet med
Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet 2018) har det inför denna studie tagits
forskningsetisk hänsyn. Eftersom undersökningens respondenter är barn, har information om
studien skickats ut till samtliga vårdnadshavare (se Bilaga 2). Då enkäten besvarats helt
anonymt och inom ramen för ordinarie undervisning, har det bedömts tillräckligt att
vårdnadshavare haft möjlighet att neka barnens deltagande. Lärare och / eller rektor har
godkänt undersökningen och ansvarat för kontakt med vårdnadshavare och utskick av
samtyckesinformation. Eleverna har vid undersökningsgenomförandet getts information, som
på ett målgruppsåldersanpassat sätt beskrivit syfte och metod. Elevernas klasslärare eller
matematiklärare har varit närvarande vid undersökningsmomentet. Samtliga elever som var
närvarande vid aktuellt tillfälle deltog i enkätmomentet. Under genomförandet fick eleverna
ingen hjälp utöver enkätens skriftliga instruktioner. Elever med lässvårigheter fick hjälp att
läsa. För att visa respekt för elevernas integritet och självkänsla fick vissa elever som visade
tecken på att uppleva undersökningssituationen som olustig extra stöd och instruktioner av
närvarande lärare. Dessa elevers enkätresultat inkluderas inte i det material som analyseras. I
fall där elever fått hjälp eller där föräldrar nekat medverkan ansvarade klassläraren för att
sortera bort de elevsvaren efter att enkätuppgifterna besvarats.

2.3 Material
Enkäten är konstruerad specifikt för denna studie, och inleds med kontrollfrågor hämtade från
Skolverkets bedömningsmaterial, för att vid behov kunna jämföra övriga resultat med
elevsvar på multiplikationsuppgifter som uttrycks i skriven text, symboler och matematiska
tecken. Uppgift 1 och 2 kommer från Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–
3 (Skolverket 2018b). Uppgift 14 är hämtad från bedömningsmaterialet Diamant (Skolverket
2013). Dessa uppgifter ingår inte i undersökningens analys, utan fungerar som referens
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gällande ämnesinnehållets kunskapsnivå. Övriga uppgifter innehåller illustrationer och har
framställts för denna undersökning. För att designa bilder som liknar de eleverna möter i
matematikläroböckerna, användes de bilder som undersökts i tidigare genomförda
läroboksanalys (Ahlgren 2018) som mall. Ett visst antal kriterier har identifierats som vanligt
förekommande i matematikläroböckernas illustrationer. Dessa är att bilderna ofta är
handritade, består av mjuka färgskalor och visar bilder av vardagliga, elevnära föremål. För
att skapa illustrationer som eleverna ska ha möjlighet att känna igen, har dessa kriterier utgjort
grund för illustrerandet av denna undersökningsenkäts bilder (se Figur 3 för exempel).

Figur 3

Översta bilden är hämtad från Mondo
Matematik 2A (Wennberg Lavebratt 2016,
s.65). Bilden under är framställd för
denna studie.

Flera av enkätens illustrationer visar som i Figur 3 additiva uppräkningar, vilket speglar den
sorts bilder som är mest frekvent förekommande i läroböcker. Dessa kompletteras med bilder
av rektangulära formationer, som försöks efterlikna den mindre andel läroboksbilder (25%)
som visualiserar multiplikativ struktur, genom att visa rutnät och rektangulärt organiserade
vardagsföremål (för exempel se ibid.). De uppgifter vars svar analyseras mer ingående i
denna uppsats redovisas närmre nedan, i Tabell 2. Enkäten presenteras genom en
sammanställning över de illustrerade uppgifter som analyseras, grupperade utifrån det
innehåll som ämnas visualiseras. För varje grupp presenteras de instruktioner som anges, samt
en eller två exempelbilder. Fullständig enkät finns tillgänglig i Bilaga 1.

14

Tabell 2. Enkätspresentation
Uppgiftsinnehåll

Additiv illustration - Upprepningar av grupperade föremål

Instruktion

Vilken eller vilka multiplikationer ser du i bilderna?

Uppgifter

3, 4, 5, 6
a)

b)

Exempelbilder

Uppgiftsinnehåll

Multiplikativ visualisering

Instruktion

Vilken eller vilka multiplikationer ser du i bilderna?

Uppgifter

7, 8, 16, 17, 18
c)

Exempelbilder

Uppgiftsinnehåll

Problemslösningsuppgift med skriftlig instruktion,

Instruktion

utan / med bildstöd
Se exempel i bild d

Uppgifter

14, 15
d)

Exempelbilder

Uppgiftsinnehåll
Instruktion
Uppgifter

Mönster som ska kompletteras för att åskådliggöra en given
multiplikation
Fortsätt rita så att bilden visar x · y
Rita en bild som visar multiplikationen x · y
9, 10, 11,12
e)

f)

Exempelbilder
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2.4 Analysbeskrivning
I analysen behandlas en enkät i taget och varje

Tabell 3. Exempel analysschema

svar placeras och grupperas i ett
analysschema, vilket exemplifieras nedan, i
Tabell 3. Samtliga enkäter kodas, och de olika
klassernas resultat analyseras var för sig, för
att vid analysen kunna utesluta eventuella
klass- eller skolspecifika avvikelser eller
mönster. Analysschemat är utformat efter de
olika svar som varje uppgift genererar. Dessa
analyseras sedan vidare utifrån egenskaper hos
multiplikation som kan anses möjliga att
konkretisera visuellt, samt är nödvändiga för
vidare utveckling av matematisk förståelse.
Vid tillämpning av variationsteori som
didaktiskt verktyg är det avgörande att utgå
från elevernas förkunskaper vid identifiering
av kritiska aspekter. I detta arbete ämnas dock
urskilja hur bilderna kan fungera som

Respondentsvar

Antal

4·2=8

63

2·4=8

34

4 · 2 = 8 och 2 · 4 = 8

6

”Jag ser ingen
multiplikation i bilden”

1

Felaktigt svar

25

Uteblivet svar

7

Annat

7

Exempel

4 · 4 = 12
1 · 4; 2 · 2

medierande stöd, genom att föröka ta reda på
hur olika sätt att visualisera multiplikation möjliggör det lärande som motsvarar läroplanens
kunskapskrav (se Skolverket 2018a). I Tabell 3 synliggörs hur en uppgift har klassificerats
och sorterats utifrån olika svarsvarianter. Felaktigt svar innebär här svar som visar något som
inte stämmer med illustrationen, alternativt ett uttryck som inte är korrekt. Uteblivet svar
representerar de respondenter som lämnade uppgiften obesvarad och Annat är en
samlingskategori för de svar som angav något korrekt men det kräver tolkning för att
motivera, här exempelvis 1 · 4; vilket skulle kunna betyda att eleven ser varje par som en
enhet samt 2 · 2, vilket skulle kunna vara en annan gruppering än den som tydliggörs av
kvistarna. Gällande en del resultat, som dessa, görs i analysen vissa tolkningar av mer
kvalitativ karaktär, då dessa svar visar förslag som bedöms relevanta att presentera som
komplement till de kvantitativa resultaten. Fullständigt analysschema återfinns som Bilaga 3.
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2.5 Metoddiskussion
Kvantifiering kräver klassificering, dvs vi måste kategorisera det vi ska räkna och mäta
(Hartman 1998). I denna studie sker detta genom att enkätuppgifternas svar grupperas efter en
begränsad mängd variationer, vilka kan sorteras, systematiseras och räknas. En studies
validitet utgörs av hur bra de resultat som framställs faktiskt speglar det som avses
undersökas, alltså sambandet mellan teoretisk definition och operationell definition (Hjerm &
Lindgren 2010, s. 31). De faktorer som kan tänkas påverka denna studies validitet är enkätens
konstruktion, undersökningens genomförande samt analysens utförande. Nedan presenteras
och diskuteras de ställningstaganden som gjorts för att styrka validiteten samt de reservationer
som bör has i åtanke vid läsning av resultaten.
Enkäten inleds med uppgifter hämtade från Skolverkets bedömningsunderlag, vilka inte
analyseras här, men används som referens för att kontrollera att de kunskaper som efterfrågas
är rimliga och på adekvat nivå för de elever som deltar. De uppgifter som konstruerats
specifikt för denna undersökning har därmed utgått från den matematiska kunskapsnivå som
framställs som åldersanpassad i styrdokument och bedömningsmaterial (Skolverket 2017,
2018a, 2018b), och illustrerats med bilder som skapats för denna studie. De bilder som
analyserats i tidigare arbete (Ahlgren 2018) har använts som förebilder, för att spegla den
sorts illustrationer eleverna är vana att möta i skolans läroböcker.
I denna undersökning kvantifieras resultaten, vilket ställer höga krav på de kriterier som
ligger till grund för klassificering och sortering. I de flesta uppgifterna handlar det om att ta
reda på hur stor andel elever som ser ett visst matematiskt uttryck i en viss bild, och det är
endast de angivna uttrycken som utgör sorteringsgrund. De svar som räknas och jämförs är de
där elever gett ett aktivt svar. I fall där elever inte svarat på en uppgift redovisas detta, men
dessa resultat tas inte med i jämförande sammanställning och påföljande slutsats, då orsaken
till uteblivet svar är okänd.
I vissa uppgifter har eleverna själva producerat bilder och delar av bilder. För att analysera
den del av undersökningen som handlar om elevers egen bildproduktion, används kriterier
som är motsatser till varandra, där de elevbilder som jämförs antingen visar en additiv eller en
multiplikativ representation För att få tillförlitliga resultat behöver klassificeringarna vara så
identifierbara och opåverkbara som möjligt. Bildperception är i högre grad än andra
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tolkningar styrd av mottagarens tolkningsförmåga. Bilder är ofta täta och rika på information,
och viss information prioriteras över annan (Lindgren 2005, s. 44).
Då elevernas egenproducerade bilder tolkas, samt i vissa analyser av enskilda elevsvar som
visar avvikande svarsförslag, görs en subjektiv innehållsanalys, vilken färgas av mottagarens
förförståelser, intentioner och bakgrund. För ett mer tillförlitligt resultat gällande dessa
analyser, skulle kvalitativa metoder, såsom intervjuer av eleverna, kunnat komplettera
illustrationstolkningarna. Då sådana metoder skulle innebära en annan sorts genomförande av
undersökningen och ett mer tidskrävande forskningsetiskt förarbete, samt en annan sorts
analys, valdes att i denna undersökning kategorisera bilderna efter ett fåtal redovisningsbara
kriterier, samt göra tolkningar av vissa svar som kontrasterar de mest vanliga svaren. Dessa
analyser bidrar därigenom med en del relevant och kompletterande information, som dock
måste tolkas med försiktighet. Validitetsanspråket här är emellertid lägre, och slutsatser bör
läsas som subjektiva interpretationer, vilka dock förhoppningsvis förklaras med tydliga
exempel och en transparens som synliggör kopplingar och tankar.
Samtliga svar som analyseras skulle visserligen kunna betvivlas, med motivering att
eventuella felaktiga svar kan bero på att elever missförstått instruktionerna. Uppgifternas
instruktioner har försökts formuleras för att kunna förstås av elever i årskurs 3, och innehåller
därför vardagsord, såsom se, visa och rita. Ur matematikdidaktisk synpunkt kan dessa ordval
ifrågasättas, då det kan diskuteras huruvida matematiska begrepp och uttryck kan ”ses”. Det
har dock bedömts att ord som åskådliggöra, urskilja, uttryck och representera skulle riskera
att vissa respondenter inte kan tyda instruktionerna, och att de vardagligare orden bättre
förmedlar den tänka anvisningen. I och med att 95% (n = 143) har angett svar som indikerar
att multiplikationsuttryck urskilts, antas att resultaten kan analyseras enligt undersökningens
syfte.
För att en undersöknings resultat vara informationsgivande och relevant i förhållande till
annan forskning krävs att studiens reliabilitet, dvs tillförlitlighet, kan styrkas. Det innebär att
en studie ska kunna upprepas, eller utföras av någon annan, med samma resultat (Brinkkjaer
& Høyen 2013, s. 105). Reliabilitet i en kvantitativ studie kan eftersträvas på olika sätt, bland
annat genom noggrann hantering av resultatets antal och andelar samt exakthet i
sammanställning av data. I denna studie har all empiri samlats in genom fysiska besök i olika
skolor, och allt material har hanterats på samma sätt. I vissa fall kan reliabilitetsanspråk göras
genom interbebömarreliabilitet, vilket innebär att olika bedömare kommer fram till samma
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svar. Det anses i detta fall dock tillräckligt att resultatet analyseras och sorteras utifrån tydligt
angivna kriterier, som begränsar tolkning och påverkan. Några enkäter från olika klasser har
analyserats vid upprepade tillfällen, varvid samma resultat framkommit. Undersökningen har
genomförts i åtta klassrum vid olika tillfällen under en period av 2 veckor. I syfte att
säkerställa reliabiliteten, genom att personligen ge alla deltagare samma instruktioner,
förbereddes presentationen av enkäten genom upprepade övningsgenomgångar, som
videofilmades och omarbetades, för att finna de aspekter som var viktiga att presentera för
respondenterna. En exempeluppgift valdes ut, och vid varje klassbesök informerades eleverna
utifrån samma instruktionsmall, samt med en muntlig och skriftlig genomgång av
exempeluppgiften, vilken redovisades på whiteboard, och var synlig för eleverna under
genomförandet. I slutet av denna uppsats återfinns fullständig enkät och komplett
analysschema. Detta för att synliggöra studiens olika delar och möjliggöra för andra att
genomföra liknande undersökningar med jämförbara resultat.
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3 Resultat & Analys
I enkätens inledande illustrationsuppgifter ombeds elever identifiera multiplikationsuttryck i
olika bilder av upprepade grupperingar. Dessa additiva illustrationer speglar den sorts bilder
eleverna oftast möter i läroböckerna (se ovan), och det är även här svarsfrekvensen är som
högst. Trots detta är det variation i svaren, och bilderna ses på olika sätt. Exempel på detta ges
genom uppgift 3 (se Tabell 2, bild a ), som visar åtta körsbär, vilka är parvis ihopkopplade
med kvistar. Av de 143 elever som deltog i undersökningen svarade 136 (95%) på denna
uppgift, vilket utgör högst svarsfrekvens av samtliga illustrationsuppgifter. I svaren
framkommer att 46% (n = 136) identifierar multiplikationen 4 · 2 = 8, vilket kan tolkas som
att bilden ses visa multiplikation som uträkningsmetod för upprepad addition av lika stora
grupper. Den visar då hur de två faktorerna har olika enheter, där 4 står för antalet grupper
och 2 representerar antalet körsbär i varje grupp. Det är emellertid 31% (n = 136) av eleverna
som har svarat att de i bilden ser multiplikationen 2 · 4 = 8 eller multiplikationerna 4 · 2 = 8
och 2 · 4 = 8. Här synliggörs de begränsningar och risker som uppkommer i samband med
additiva konkretiseringar. Eleverna kan i dessa fall ha missuppfattat sambandet mellan
räknesätten, vilket även ger en misstolkning av multiplikationens kommutativitet.
Multiplikationerna 4 · 2 och 2 · 4 har samma produkt, 8, men de har inte samma innebörd.
Kommutativa lagen för multiplikation gäller således inte när det handlar om additiva
upprepningar av lika stora grupper. Av de uttrycks som anges som svar visar 9 % (n = 136)
felaktiga förslag. Ett exempel visas i Figur 4,
där eleven har skrivit ut korrekt antal grupper
samt antal, men angivit multiplikationstecken i
stället för additionstecken: 2 · 2 · 2 · 2 = 8.
Detta resultat kan jämföras med en annat svar,
där en elev ger ett svar som beskriver ett
sambandet mellan addition och multiplikation:
2 + 2 + 2 + 2 = 4 · 2 = 8. Det felaktiga svaret
skulle kunna bero på att eleven förstått att det
Figur 4.

Elevsvar uppgift 3.

finns ett samband mellan addition och
multiplikation, men att hen övergeneraliserar

detta, och tror att räknesätten i detta fall har samma innebörd. Det kan även betyda att eleven
inte har utvecklat tillräcklig förståelse för tecknens innebörd. Ur semiotiskt lärandeperspektiv
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innefattar kunskapsförmedlande språk såväl verbaltext som symboler, tecken och bilder, och
översättning dem emellan har betydelse för lärande.
I den här sortens bilder, som eleverna ofta möter i skolans böcker, kan många således utläsa
en del viktiga aspekter av multiplikation, däribland att räknesättet kan användas för beräkning
av upprepad addition av lika stora grupper av hela, naturliga tal, samt vissa samband mellan
addition och multiplikation, här att 2 + 2 + 2 + 2 = 4 · 2 = 8 (se ovan). Elever som inte har
förstått tecknens innebörd kan uppfatta vad bilden visar, men få problem att översätta det
illustrerade uttrycket till symboler och tecken. En del elevsvar indikerar således olika
svårigheter som här kan uppkomma i bildförståelsen. Bilden innehåller dessutom begränsad
information om multiplikation, och det synliggörs i svaren att bilden inte visar vissa viktiga
aspekter, såsom multiplikationens kommutativitet samt vissa samband mellan addition och
multiplikation (i detta fall tecknens betydelse).
En annan uppgift innehåller en bild av tre
tiostavar, och det framkommer att elever läser
ut olika antal och enheter i bilden. Det flesta av
respondenterna som svarat på uppgiften (73%,
n= 135) ser tiostavarna som tio enheter och
anger antal grupper som tre, genom att svara
antingen 3 · 10 = 30 eller 10 · 3 = 30 eller både
10 · 3 = 30 och 3 · 10 = 30. Av de som svarat är
det emellertid 7% (n = 135) som anger en

Figur 4. Elevsvar, uppgift 4

annan tolkning av antalet enheter i tiostavarna, vilket exemplifieras i Figur 4. Respondenten
har här uppfattat varje stav som en grupp om 21, det antal ytor som syns, och skriver uttrycket
21 · 3 = 63. Detta innebär att eleven visar förmåga att beräkna en mer avancerad
multiplikation än den avsedda 3 · 10 = 30, men det skulle kunna leda till att svaret bedöms
som inkorrekt, om den som rättar inte ser och är medveten om att det går att utläsa olika antal
i bilden.
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I flera uppgifter visualiseras rektangulär multiplikation på olika sätt. Uppgift 16 innehåller ett
illustrerat kvadratiskt rutnät med tio gånger tio rutor (se Tabell 2, bild c ). Här svarar 46 % (n
= 89) att de ser multiplikation (vanligast förekommande svar är 10 · 10 = 100), medan 44% (n
= 89) svarar att de inte ser multiplikation. En
av de elever som identifierar multiplikation
anger att hen ser 10 · 10 = 100, med tillägget
”allas tabel” (se Figur 5).Även i andra bilder
av multiplikation som rutnät, rektanglar och
andra multiplikativa strukturer framkommer
att elever kan identifiera både kommutativitet
och distributivitet, genom att de anger flera
förslag av multiplikationsuttryck de kan se i
Figur 5

Elevsvar uppgift 16.

en och samma bild.

En jämförelse mellan elevuppfattningar av additiv och multiplikativ representation kan göras i
elevsvaren till två uppgifter som visar olika visualiseringar av samma multiplikationsuttryck. I
uppgift 6 visas fyra bananklasar med tre bananer i varje, alltså fyra grupper om tre bananer,
sammanlagt tolv bananer (se Tabell 2, bild b ). I uppgift 7 har lika många bananer placerats i
en kvadratisk visualisering av multiplikationstabellerna 1-10 (se Tabell 2, bild e ). Bananerna
är här fördelade över fyra kolumner och tre rader. Bilden i uppgift 6 visar en additiv
presentation och genererade en svarsfördelning som till stor del liknade den i uppgift 3 (se
ovan). Det syns däremot en stor skillnad i vad eleverna svarar i uppgift 7som illustreras
multiplikativt. Av eleverna har 80% (n = 143) svarat på uppgiften och 35% (n = 114) av dessa
svarar att de inte ser någon multiplikation i bilden. I jämförelse svarade endast 2% av eleverna
att inte såg någon multiplikation i det additiva illustrationen av bananerna. Bilden i uppgift 6
visar samma multiplikationsaspekter som körsbärsbilden i uppgift 3. I bilden i uppgift 7
framkommer fler av de aspekter som är kritiska för djupare förståelse av multiplikation,
såsom multiplikationstabellens struktur, mönster och kommutativitet. Sammanlagt 43% (n =
114) av respondenterna ser multiplikation i bilden, fördelat på svaren 4 · 3 (n = 18) , 3 · 4 (n =
12) samt både 4 · 3 och 3 · 4 (n=19). Gällande denna bild är samtliga tre förslag korrekta svar.
Svaret 4 · 3 är här fyra kolumner med tre rader, 3 · 4 är här tre rader med fyra kolumner. När
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båda uttrycken urskiljs samtidigt konkretiseras hur kommutativa lagen gäller för
multiplikation.
Både den additiva och den multiplikativa
illustrationen kan fungera som visuell
konkretisering av den distributiva lagen,
vilket även syns i elevsvaren. I uppgiften med
den additiva illustrationen av bananklasarna
har 6% (n = 114) av respondenterna svarat att
de ser andra multiplikationsuttryck än det mer
förekommande svaret 4 · 3=12, som i detta
Figur 6

Elevsvar, uppgift 6.

fall kan vara korrekta, i och med distributiva
lagen. Elevsvaret i Figur 6 anger uttrycket 6 ·

2=12, vilket kan betyda att eleven ser en annan sorts grupperingar av klasarna, där de kopplas
samman i par, varvid varje grupp innehåller sex bananer, och det totalt är två grupper ( i så
fall har eleven dock missförstått kommutativiteten och anger 6 · 2 i stället för 2 · 6). Även i
svaren som rör den multiplikativa illustrationen
framkommer att vissa elever (7%, n=114) ser fler
grupperingar än uppdelningen i kolumner / rader. I
elevsvaret som visas i Figur 7 ses hur eleven med
symboler och tecken byggt upp en multiplikativ
struktur, som börjar i nedre vänstra hörnet med 1 ·
1 = 1 och slutar högst upp till höger med 4 · 3 =
12. Eleven har inte korrekt angett samtliga
multiplikationer i rektangeln, men anger flera
förslag på olika multiplikationer som ses om
bananformationen delas upp och synliggör
samtidigt mönster och idéer som kan utvecklas till

Figur 7

Elevsvar, uppgift 7.

förståelse för tabellernas symmetri.
I enkäten ingår två textuppgifter (se Tabell 2, bild d ). Dessa är snarlika och ger läsaren
information om hur många enheter en given samling innehåller (äggkartong / bullpåsar).
Därefter efterfrågas hur många enheter som finns i ett visst antal samlingar. Den ena
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uppgiften har illustrerats med en bild föreställande en additiv illustration av uttrycket. I den
uppgift som inte har bildstöd ger 58% (n=106) av eleverna rätt svar. I uppgiften med
tillhörande illustration svarar 79% (n = 120) rätt. En stor andel (37%, n = 62) av de elever
som gett rätt svar (48) på uppgiften utan bild, har emellertid angett uttrycket 8 · 6, i stället för
6 · 8, som motsvarar det efterfrågade 8 äggkartonger med 6 ägg i varje. I 5% ( n = 62) av
elevsvaren till uppgiften utan bildstöd har respondenter själva ritat upp additiva
konkretiseringar.
I Figur 8 visas ett av två elevsvar där
eleven skrivit 8 · 6 = 48, och intill det ritat
upp sex grupper om åtta enheter.
Illustrationen av bananer i ett

Figur 8.

Elevsvar, uppgift 14..

multiplikationsrutnät (se Tabell 2, bild e)
utgör i en uppgift stödstruktur för respondenternas egen bildframställning, då de ombeds
komplettera bilden så att den visar multiplikationen 4 · 5. Liknande instruktioner ges i andra
uppgifter, och det syns skillnader i resultaten. En uppgift illustreras additivt, med fem
upprepningar av fem cirklar i skålformade figurer. I en annan uppgift visas en multiplikativ
struktur av fem gånger fem cirklar (se Tabell 2, bild f) . I båda dessa uppgifter ska eleverna
komplettera mönstret så att bilderna i stället visar multiplikationen 6 · 5. I bilden med
rektangulärt presenterade cirklar har 86% (n =106) illustrerat det efterfrågade uttrycket 6 · 5,
antingen som sex rader eller som sex kolumner. I bananbilden är det 71% (n =79) som
kompletterar bilden på korrekt sätt. Felaktiga svar ges av 14% (n=106) i cirkelbilden och 29%
(n=79) i bananillustrationen. I svaren till uppgiften med additiv illustration visar 63% (n=
103) av respondenterna 6 · 5, genom att komplettera mönstret med ytterligare en skål med
fem cirklar, medan 26% (n = 103) i stället kompletterar varje skål med en cirkel, vilket
synliggör uttrycket 5 · 6.
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När eleverna själva ombeds uttrycka multiplikation genom bild blir det tydligt att de flesta
använder den illustrationsform de är vana vid se i läroböckerna. I uppgift 11 ombeds
respondenterna att fritt illustrera multiplikationsuttrycket 3 · 4. Av respondenterna har 89%
(n=143) svarat på uppgiften, och av dessa ritar 70% (n=127) en upprepad addition, som visar
antingen det efterfrågade 3 · 4, eller 4 · 3. 11% (n=127) av de som svarar illustrerar uttrycket
med rektangulär struktur. Exempel på det olika svaren visas i Figur 9 och Figur 10.

Figur 9

Elevsvar, additiv illustrerad
multiplikation, uppgift 11

Figur 10

Elevsvar, multiplikativt illustrerad
multiplikation, uppgift 11.

Sammanfattning resultat
Enkätsvaren analyserades klassvis och resultaten visade inga större skillnader mellan de olika
skolorna. Vissa mindre mönster upptäcktes, exempelvis gav resultaten från en klass
jämförelsevis fler svar som indikerade tecken på feluppfattningar gällande kommutativa
lagen. En annan klass från samma skola emellertid deltog i studien, och i deras svar sågs inte
dessa tendenser. I övrigt var variationerna i svaren jämnt spridda mellan olika klasser och
skolor.
I analysen av enkätsvaren framkommer, genom kvantifieringar och jämförelser av
respondenternas olika svar, att ett flertal egenskaper som är avgörande för
multiplikationsförståelse är möjliga att urskilja i illustrationerna, men att många elever gör
andra tolkningar av uppgifternas bilder. I enkätresultaten påträffades många olika
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svarsförslag, och genom exempel från dessa synliggörs aspekter som kan och bör göras
möjliga att upptäcka när illustrationer åskådliggör multiplikation. Dessa är:
•

Tydligt angivna antal enheter och grupper
-

Det bör vara lätt att uppfatta hur grupperingar avgränsas samt vilka illustrationsdelar
som avses multipliceras.

•

Multiplikationens kommutativitet
-

Kommutativa lagen för multiplikation gäller inte vid upprepad addition, och
synliggörs således inte i additiva illustrationer. I rutnät och rektangulära formationer
kan kommutativitetet upptäckas.

•

Multiplikationens distributivitet
-

Vid konkretisering med bilder kan distributiva lagen synliggöras genom
omgrupperingar i additiva illustrationer samt uppdelning av rektangulära modeller.

•

Multiplikationstabellens struktur, mönster och symmetri
-

Rektangulära modeller och rutnätsformationer kan visualisera multiplikativa
strukturer och visa tabellernas mönster.

4 Diskussion
Med denna undersökning besvaras tre frågor, genom vilka bilder som meningsbärande
didaktiska verktyg för undervisning av multiplikation har undersökts. I analysen av
enkätresultaten framkom att flera olika multiplikationsegenskaper kan åskådliggöras i bilder.
När bildernas innehåll utgör representationer av sakförhållanden krävs översättningar mellan
olika framställningar och uttrycksformer, och i denna studie blir det tydligt att detta sker på
olika sätt. Med studiens första två frågor undersöktes hur bilder i detta sammanhang kan
förmedla kunskap, och med den tredje frågeställningen besvaras hur bilder här används som
uttrycksform och stöd. Svaren på studiens frågor presenteras nedan, utifrån frågornas olika
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områden, och visar de egenskaper hos multiplikation som upptäcks möjliga att uppfatta i
bilderna.

4.1 Bilder som förmedlare av kunskapsinnehåll
I den första frågeställningen, Vilka aspekter av multiplikation kan elever i årskurs tre känna
igen och urskilja i bilder där multiplikationsuttryck illustreras additivt, respektive som
multiplikativa strukturer? får nyckelordet aspekter här dubbel betydelse. De aspekter som
påträffas i enkätsvaren är såväl multiplikationens egenskaper, vilka kan utgöra lärandeobjekt,
som kritiska aspekter för inlärning av dessa egenskaper. Den andra forskningsfrågan lyder
Vilka sätt att visualisera multiplikationens egenskaper kan göra dem möjliga att upptäcka och
förstå när illustrationer åskådliggör multiplikation? Utifrån de olika egenskaper som blir
synliga i bilderna, och de olika tolkningar som framkommer i resultaten, går det att identifiera
kritiska aspekter som genom variation bör göras möjliga att urskilja, för att skapa ökade
förutsättningar för lärande av det tänkta lärandeobjektet.
Multiplikation introduceras ofta som upprepad addition, men det anses avgörande för vidare
utveckling att efterhand släppa det additiva tänkandet och förstå den multiplikativa strukturen.
Bilder som visar upprepningar av lika stora grupper kan konkretisera och åskådliggöra hur
multiplikation kan användas i relation till addition, och kan därför knytas till elevernas
tidigare kunskaper. I denna studie framkom att elever i hög utsträckning känner igen
multiplikationsuttryck som illustreras som upprepad addition. De flesta elever som svarat på
undersökningens enkät visar förmåga att utläsa och identifiera multiplikationsuttryck i bilder
av upprepade lika stora grupperingar. Det är emellertid avgörande att bilder möjliggör
urskiljning av det antal enheter som ämnas visualiseras. I resultaten syns hur elever kan läsa
ut olika antal av det som grupperas. Tiostavar används ofta som konkretiserande material i
klassrum för att synliggöra talet tio. I läroböcker förekommer illustrationer av tiostavar som
visuellt stöd vid multiplikationsuppgifter och instruktioner (för exempel se Ahlgren 2018). I
denna studies resultat visar det sig att en del elever inte känner igen tiostaven som antalet tio,
vilket resulterar i svar som kan tolkas som felaktiga, trots att eleven kan ha förstått uppgiften
och ser multiplikation i den upprepade additionen. Det kan även tänkas påverka fortsatt
utveckling mot multiplikativ förståelse, då tiostavar även kan sättas ihop och konkretisera den
rektangulära multiplikativa strukturen. Att antalet enheter och grupper är tydligt definierade
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föreslås således som en viktig aspekt för lärande av samband mellan addition och
multiplikation, när bilder används som konkretiserande stöd.
Kommutativa lagen introduceras ofta för elever i yngre åldrar. Den kan emellertid inte
illustreras med en linjär bild av multiplikation. 4 bananklasar med 3 bananer i varje är inte
samma sak som 3 bananklasar med 4 bananer i varje (se Figur 1) . När multiplikationen
åskådliggörs som multiplikativ struktur syns det dock hur kommutativa lagen gäller för
multiplikation (se Figur 2). Bilden kan ses som fyra kolumner med tre bananer i varje, men
även som tre rader med fyra bananer i varje. Genom visuell, rektangulär representation ges
möjlighet till förståelse för att multiplikation är kommutativt oavsett hur stora talen är
(Larsson 2015). Även elever som kan visa kommutativa lagen i teckningar, kan ha svårigheter
med förklara innebörden av kommutativitet (Hurst 2017). Lärare som har kunskap om hur
kommutativa lagen gäller för multiplikation och hur denna insikt är nödvändig för djupare
förståelse av matematiska relationer, kan använda rutnätsbilder och rektangulära formationer
för att synliggöra kommutativiteten för elever i yngre åldrar, och via den visuella
representationen lyfta de kritiska aspekter som är viktiga att förstå, när det handlar om varför
a · b = b · a.
Bilder som förekommer i undervisningssituationer har ofta en tänkt innebörd, eller mening.
Mottagare läser dock ut olika information, beroende på egna förkunskaper och bakgrund. I
bilden föreställande 4 bananklasar med tre bananer i varje svarar en elev att hen ser
multiplikationen 6 · 2= 12. Detta skulle kunna bedömas felaktigt, om avsändaren eller
bedömaren är låst i att tänka bilden som 3 · 4 = 12. En elev som här skulle fått svar att hen
”tänkt fel” skulle kunna hämmas i vidare utveckling. Skulle eleven i stället få möjlighet att
resonera kring sitt svar, skulle hen eventuellt med lärarstöd kunna komma fram till att de 12
bananerna kan grupperas som både 3 · 4 och 2 · 6, men inte som 6 · 2. Genom att utgå ifrån
elevers uppfattningar kan undervisningen anpassas och i detta fall kanske möjliggöra
förståelse för såväl distributiva lagen som kommutativa lagen. Precis som Mårtenssons (2015)
resultat visar, blir det här tydligt att lärares ämneskunskaper och inställning är betydelsefulla
för identifiering av kritiska aspekter, och att det kan behövas förmåga att revidera
undervisningsplaneringar om nya kritiska aspekter framkommer i elevernas upplevelser av
lärandeobjektet.
Möjligheter att synliggöra och skapa förståelse för multiplikationens rektangulära form och
tabellernas symmetri har här undersökts genom olika uppgifter. I svaren framkommer att fler
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elever identifierar multiplikationsuttryck i de additiva illustrationerna, vilket kan tänkas bero
bero på att de är vana vid visualisering av upprepade lika grupper, och att de därför inte
känner igen den rektangulära presentationen i lika stor utsträckning. Genom att via bilder låsa
elevernas tänkande vid additiva tolkningar kan det tänkas att de förhindras se andra strukturer
och mönster. Elever i årskurs 5 har i Larssons undersökning (2016), visat svårigheter att
släppa additiva tankesätt och övergå till multiplikativ förståelse. Hurst (2017) ser samma
mönster i resultat från elevtest, och det föreslås såväl användning av rektangulära
presentationer, som ökat lärarstöd, för att gynna elevers inlärning. Här föreslås att ökad
användning av multiplikativa illustrationer kan öka förutsättningar för lärande, men att lärare
till en början kan behöva stötta elevers bildtolkning så att de aspekter som är viktiga att förstå
kan urskiljas. Mot bakgrund av Kauffmans (2018) slutsatser om behovet av synliggörande av
skillnader mellan räknesätt, ges utifrån denna studies resultat förslag om användning av olika
sorters illustrationer, för att visa olika kritiska aspekter av räknesätten och på så sätt skapa
variation och kontrast.
I svaren till de multiplikativt illustrerade uppgifterna, är det intressant att studera de resultat
som skiljer sig åt och synliggör variation i tolkningarna. I bilden av ett tomt rutnät med tio
gånger tio rutor, identifierar en stor respondentgrupp multiplikation (10 · 10 = 100), medan en
lika stor grupp inte ser någon multiplikation i bilden. Då bildavkodning är en
erfarenhetsbaserad subjektiv tolkning kan det tänkas bero på att bilden liknar den sorts rutade
arbetsblad som kan förkomma i matematikundervisningen, och därmed ses som en ”tom
sida”. En respondent har angett att hen i bilden ser ”allas tabel”, vilket kan tolkas som
samtliga multiplikationer i tabellerna 1-10. En sådant elevsvar skulle en lärare i
undervisningssammanhang kunna lyfta och diskutera i relation till andra tolkningar. På så sätt
kan eleverna själva medvetandegöras om hur olika vi kan se samma bild, och hur viktigt det
är att förstå vilka kritiska aspekter som avses visualiseras.
När bilder är täta och informationsrika, prioriteras visst innehåll över annat i tolkning
(Lindgren 2005, s. 44). Vid innehållsrika bilder i läroböcker och bedömningsunderlag är det
således viktigt att eleverna för stöd i bildtolkningen, då deras respons annars kan bli
missvisande. När elevers kunskaper bedöms utgående från uppgifter med illustrationer, kan
felaktiga svar bero på elevers misstolkning av bilder (Lowrie, Diezmann & Logan 2012).
Bilder kan således behöva modifieras för att bättre synliggöra de kritiska aspekter som elever
bör identifiera för att visa sina kunskaper. I denna studies resultat framkommer flera kriterier i
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den visuella presentationen, som tolkas som viktiga för förståelse av innehållet.
Illustrationerna är här inte utformade för att pröva bildlayout, färgsättning eller stil. Det är
därför inte möjligt att dra några slutsatser kring dessa kriteriers påverkan. Det går emellertid
att identifiera olika sätt att presentera ämnesinnehållet som leder till högre andel svar och fler
tolkningar som motsvarar avsikten med den visuella konkretiseringen. I resultaten från denna
undersökning framkommer att tydligt markerade och avgränsade grupperingar samt
informationsfattiga ( i motsats till täta) illustrationer genererar högre samstämmighet i svaren.

4.2 Bilder som uttrycksform och stöd
Studiens tredje frågeställning På vilket sätt använder eleverna additiva respektive
multiplikativa bildstöd när de uttrycker multiplikation? besvaras genom analys av olika
uppgifter där elever ritar multiplikationuttryck, både fritt och med varierade bildstöd. När
bildstöd används som underlag för elevers egna bilduttryck är det tydligt bildens komposition
påverkar hur elever förmår använda den. När elever ombeds komplettera mönster är det
viktigt att de tydligt kan urskilja det ursprungliga mönstret, då de annars inte ges möjlighet att
förstå uppgiften. Detta kan vara orsaken till skillnaderna i elevsvaren gällande den enkla
illustrationen av cirklar och den tätare bilden av bananer i rutnät, där den tätare genererande
fler felaktiga svar.
När elever själva, med stöd, får visualisera multiplikationsuttryck kan de få ökad förståelse
för tabellernas struktur, mönster och symmetri. När elever kompletterar mönster i
multiplikativa strukturer kan de få förståelse för såväl räknelagar som tabellernas egenskaper
och samband. När additiva mönster kompletteras kan elever upptäcka skillnaden mellan a · b
och b · a, vilken även kan förtydligas genom jämförelser med kompletteringar av
multiplikativa mönster.
När respondenterna får rita fritt blir det tydligt att de i stor utsträckning väljer den sorts
framställning de är vana vid att se. Dels ritar de flesta additiva tolkningar av
multiplikationsuttrycket, och dels väljer en stor andel elever att rita en bild med motiv som
liknar det i exempelbilden, vilken fanns synlig på whiteboard under testtillfället. Det finns
emellertid elever som utgår ifrån de visuella konkretiseringar de har sett, och utifrån det
utvecklar konkretiseringen vidare. Detta visas i Figur 9, där en elev ritar ett additivt mönster
med samma motiv som i exempelbilden (vilken i undersökningingstruktionen beskrevs
föreställa påsar med kanelbullar ), och en annan ritar en multiplikativ struktur av föremål som
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illustreras på samma sätt som kanelbullarna. Som lärare kan man använda sig av elevers
visualiseringar för att bygga vidare och fördjupa förståelsen (Askew 2018). Lärare som har de
konceptuella kunskaper som behövs, skulle kunna använda sig av bilduttryck som underlag
för formativ bedömning och i elevernas teckningar identifiera de kritiska aspekter eleverna
har och inte har upptäckt, för att på så sätt forma fortsatt undervisning. I Pernilla Mårtensson
avhandling (2015) framkommer att lärare behöver släppa förutfattade antaganden och egen
erfarenhet, och i stället rikta fokus mot hur eleverna erfar lärandeobjektet. Här föreslås att
lärare kan använda elevers teckningar för att identifiera vilka kritiska aspekter elever har
upptäckt, vilket kan utgöra grund för planering av vidare undervisning.
Bildstöd används frekvent i läroböcker, där de ofta utgör visuellt komplement till text,
symboler och matematiska tecken (Norberg 2014). Om en multiplikationsuppgift eller uttryck
visualiseras med en additiv upprepning finns risk att elever ger ett korrekt svar utan att ha
förstått multiplikationen. De kan med hjälp av bilden ha adderat antal enheter i steg eller en
och en (Karlsson & Kilborn 2016). I denna studie undersöktes elevsvar på två textuppgifter
varav den ena kompletterades av en bild. Resultaten visar att uppgiften med bildstöd
genererade fler korrekta svar än uppgiften med bara text. Detta skulle kunna bero på att vissa
elever räknar objekten i bilden, och i så fall kan svara rätt utan att använda multiplikation.
Larsson (2016) upptäckte i sin undersökning att vissa elever kunde resonera multiplikativt,
men att de använde additiva räknestrategier vid muliplikationsräkning. Tre respondenter ritar
själva ut additivt bildstöd till den uppgift som enbart består av text. En av dem anger uttrycket
8 · 6 = 48, men ritar en visualisering av multipliationen 6 · 8. Eleven kommer fram till rätt
svar, men denna strategi skulle kunna leda till svårigheter i fortsatt matematisk utveckling. En
lärare som kan identifiera elevens räknestrategier via teckningar kan synliggöra olika
strategier och genom diskussion visa alternativ. När eleverna växlar mellan olika uttryck kan
det således anses gynnsamt att lyfta in det i undervisningen för att möjliggöra djupare
förståelse om såväl räknestrategier som uttrycksformer.

4.3 Slutsatser
När multiplikation behandlas i läroböckerna för tidiga skolår sker det oftast med additiva
illustrationer, och det framkommer i denna undersökning att det är den sorts bilder eleverna i
störst utsträckning känner igen multiplikation. Det är emellertid synligt i resultaten att många
elever har förmåga att förstå och tillämpa även multiplikativa illustrationer. Tidig utveckling
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av multiplikativt resonemang ökar förutsättningar för vidare matematisk utveckling. Det är
dock signifikant att bildtolkning sker subjektivt, och olika elever läser bilder på olika sätt. I
denna undersökning baserades urvalet av respondenter på skolors socioekonomiska index.
Trots att undersökningen inte var utformad för att identifiera kopplingar mellan resultat och
socioekonomiska förutsättningar, och inga slutsatser gällande dessa samband här kan dras, är
det intressant att resultaten inte visar några iögonfallande skillnader mellan de olika skolorna.
En djupare undersökning, där elever från olika områden intervjuas och observeras när de utför
liknande uppgifter, skulle kunna belysa eventuella relationer mellan socioekonomisk
bakgrund och bildtolkning. Skulle det visa sig att det inte finns några sådana kopplingar kan
studier om andra faktorer som kan påverka elevers bildavkodning och
multiplikationsinlärning via visuellt stöd kunna ge ökad förståelse om bildanvändning i
undervisningen.
Utifrån denna studies resultat blir det emellertid tydligt att lärare kan skapa bättre
förutsättningar för elevers lärande, genom att ta reda på vad som görs möjligt att lära av olika
visuella didaktiska innehåll. Bilder är delar av vårt kommunikativa informationsutbyte, och
lärare kan, genom att förstå hur elever tolkar och använder bilder, ge elever stöd att tyda den
mening bilderna bär. För att bilder ska fungera som kunskapsförmedlare, behöver de
synliggöra kritiska aspekter som definierar de tänkta lärandemålen. Lärares insikter i vad som
görs möjligt att förstå, respektive vad som inte görs möjligt att förstå, kan underlätta stöttning
av elever när de tolkar illustrationer. Svenska matematikläroböcker är rika på illustrationer,
och eleverna möter dagligen bilder som komplement till text och symboler. När matematiskt
innehåll, exempelvis multiplikation, presenteras och behandlas, består instruktioner och
övningar av olika uttryck och representationsformer. Här föreslås att de visuella
konkretiseringarna kan användas för att stimulera lärande genom att diskutera och variera
bildinnehållet. Om de kritiska aspekterna hålls konstanta, men genom olika visualiseringar
kontrasteras och varieras, möjliggörs urskiljning av vad lärandeobjektet är, i relation till vad
det inte är. Utifrån denna undersöknings resultat föreslås att lärare, genom ökad kunskap om
vilken sorts bilder som kan synliggöra ämnesinnehåll, samt insikt i hur bilderna kan behandlas
och individanpassas i undervisningssammanhang, får ökade möjligheter att ge elever
förutsättningar att utveckla konceptuella och procedurella kunskaper.
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Bilaga 1.

Enkät

1) Beräkna
a) 2 · 4 = ______

b) 8 · 1 = ______

c) 3 · 5 = ______

d) ______ · 5 = 10

2) Skriv talet som saknas
a) 18 · 2 = 3 · ______
b) 12 · 4 = ______
c) 8 · 8 = ______

d) 6 · 4 = 3 · ______
e) 12 · 4 = 8 · ______
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Vilken eller vilka multiplikationer kan du se i bilderna?
3)

Skriv med siffror

Jag ser ingen multiplikation i bilden

4)

Skriv med siffror

Jag ser ingen multiplikation i bilden
38

Vilken eller vilka multiplikationer kan du se i bilderna?
5)

Skriv med siffror

Jag ser ingen multiplikation i bilden
6)

Skriv med siffror

39

Jag ser ingen multiplikation i bilden
Vilken eller vilka multiplikationer kan du se i bilden?
7)

Skriv med siffror

Jag ser ingen multiplikation i bilden

40

8) Vilken eller vilka multiplikationer kan du se i bilden?

Skriv med siffror

Jag ser ingen multiplikation i bilden
41

9) Fortsätt rita så att bilden visar 6 · 5

10) Fortsätt rita så att bilden visar 6 · 5

42

11) Rita en bild som visar multiplikationen 3 · 4

12) Fortsätt rita så att bilden visar 4 · 5
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13) Fyll i rutor så att du visar multiplikationen 5 · 3

44

14) En äggkartong innehåller 6 ägg. Hur många ägg finns det i
8 äggkartonger?
____________=_____
Svar: ________

15) En påse innehåller 3 kanelbullar. Hur många kanelbullar
finns det i 6 påsar?
____________=_____
Svar: ________
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Vilken eller vilka multiplikationer kan du se i bilderna?
16)

Skriv med siffror

Jag ser ingen multiplikation i bilden
17)

Skriv med siffror
Skriv med siffror
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v

Jag ser ingen multiplikation i bilden
Vilken eller vilka multiplikationer kan du se i bilden?
18)

Skriv med siffror

Jag ser ingen multiplikation i bilden

Tack för dina svar!
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Bilaga 2.

Brev till vårdnadshavare

Stockholm 2018-10-25
Hej!
Mitt namn är Anna Ahlgren och jag läser sista terminen på grundlärarutbildningen med inriktning mot
förskoleklass och årskurs 1-3 på Södertörns Högskola. Jag skriver nu mitt examensarbete, och har valt att
genomföra en undersökning inom ämnet matematikdidaktik. Jag ämnar göra en kartläggning över hur elever i åk
3 svarar på multiplikationsuppgifter, när de uttrycks i siffror och text respektive bilder. Detta kommer jag göra
genom ett elevtest som jag beräknar ta ca 30 minuter (inklusive information och instruktioner). Testet innehåller
vanliga multiplikationsuppgifter, av den sort eleverna är vana vid att möta.
Jag planerar att besöka ditt barns klass under vecka 45, och under en lektion kommer samtliga elever i klassen att
genomföra testet. Denna undersökning är helt anonym och resultaten analyseras kvantitativt, varför inga
slutsatser eller konklusioner kommer att kunna kopplas till någon enskild elev. Jag är mycket tacksam för att få
möjlighet att genomföra min studie i ditt barns skola, och jag behöver så många elevsvar som möjligt. Om du
inte vill att ditt barns testresultat ingår i mitt undersökningsmaterial kan du som vårdnadshavare
naturligtvis säga nej. Detta gör du genom att fylla i talongen nedan och lämna till klassläraren senast
måndag 5/11.
Under testlektionen kommer samtliga elever informeras om min studie och även de kommer att ges möjlighet att
neka deltagande. Om du har några frågor eller synpunkter finner du kontaktuppgifter till både mig och min
handledare nedan. Välkommen att höra av dig!
Med vänlig hälsning

Anna Ahlgren
Student F-3 / Södertörns Högskola
xx@xx.xx
xxx xxx xx xx
Handledare:
Natalia Karlsson, PhD (Mathematics) Associate professor
School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Head for Mathematics education group
Phone: + xx-xx-xxx xx xx
xx.xx@xx.xx
Södertörn University/Stockholm
141 89 Huddinge, Sweden
___________________________________________________________________________
Jag vill INTE att ______________________(elevens namn) testresultat ingår i materialet som analyseras i Anna
Ahlgrens examensarbete.

Ort / Datum_______________
_________________________
Vårdnadshavares namn
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Bilaga 3.

Analysschema

1a) 2 · 4 = ______
8
Felaktigt
Uteblivet svar

Antal
139
4

Exempel

b) 8 · 1 = ______
8
Felaktigt
Uteblivet svar
Annat

Antal
133
3
5
1

Exempel

c) 3 · 5 = ______
15
Felaktigt
Uteblivet svar

Antal
139
4

Exempel

d) ______ · 5 = 10
2
Felaktigt
Uteblivet svar

Antal
128
10
5

Exempel

2a) 18 · 2 = 3 · ___

Antal

Exempel

12
Felaktigt
Uteblivet svar

37
36
70

b) 12 · 4 = ______

Antal

Exempel

48
Felaktigt
Uteblivet svar
Annat

66
33
39
5

2:17

Antal

Exempel

c) 8 · 8 = ______
64
Felaktigt
Uteblivet svar
Annat

53
28
61
1

49

d) 6 · 4 = 3 · ___

Antal

8
Felaktigt
Uteblivet svar
Uppgiften saknas

32
4
90
17

e) 12 · 4 = 8 · ___

Antal

6
Felaktigt
Uteblivet svar
Uppgiften saknas

28
10
89
17

Exempel

Exempel

Antal

4 · 2=8

Exempel

63

2 · 4=8
4 · 2=8 och 2 · 4=8
Jag ser ingen
multiplikation i bilden

34
6

Felaktigt svar

12

Uteblivet svar

7

1
4 · 4=16
4·1
2·2

Annat

20

Antal

3 · 10=30
10 · 3=30
3· 10=30 och 10· 3=30
50

52
34
13

Exempel

Jag ser ingen
multiplikation i bilden

14

Felaktigt svar

12

Uteblivet svar

8

Annat

10

Antal

1 · 1=1

47

Felaktigt svar

12

Uteblivet svar
Annat

11
3

Antal

3 · 4=12
4 · 3=12 och 3 · 4=12

Exempel

70

Jag ser ingen
multiplikation i bilden

4 · 3=12

1 · 3=3
30 · 1=30
- 3 · 2=6

8:8

Exempel

57
35
13

Jag ser ingen
multiplikation i bilden
Felaktigt svar
Uteblivet svar

12
17

Annat

7

2
3 · 3 · 3 · 3 = 12
1·4
6·2

51

Antal

4 · 3=12
3 · 4=12
4 · 3=12 och 3 · 4=12
Något av ovanstående alt.
samt flera förslag
Jag ser ingen
multiplikation i bilden
Felaktigt svar
Uteblivet svar

Exempel

18
12
19
8
40
8
29

4 · 12 = 48
12 · 1

Annat

9

Antal

5· 8=40
8 · 5=40
5 · 8=40 och 8 · 5=40
2 · 10=20 o/el 10 · 2=20
Jag ser ingen
multiplikation i bilden

52

Exempel

9
24
2
16
35

Felaktigt svar

34

Uteblivet svar
Annat

19
4

8·6
1·3
5·6

Antal

Exempel

27

65
Felaktigt svar
Uteblivet svar

11
40

Annat

Antal

Exempel

31

60
Felaktigt svar
Uteblivet svar

15
37

Annat

Antal

Upprepad addition 3 · 4
Upprepad addition 4 · 3
Multiplikativ struktur

Exempel

62
27
16

53

Felaktigt svar
Uteblivet svar
Annat

18
16
4

Antal

Exempel

35

21

Felaktigt svar

23

Uteblivet svar

64

1

Antal

Exempel

Annat

42

27

Felaktigt svar

34

Uteblivet svar

40

Annat

54

Antal

6· 8=48

39

8 · 6=48
Felaktigt svar
Uteblivet svar

23
21
37

Annat

23

Antal

3· 6=18

28
8
23

Annat

17

Antal

Jag ser ingen
multiplikation i bilden
Felaktigt svar
Uteblivet svar

Endast svar

Exempel

67

6 · 3=18
Felaktigt svar
Uteblivet svar

10· 10=100

Exempel

Endast svar

Exempel

41
39
7
37

Annat

2

Uppgiften saknas

17

Antal

Exempel

55

5· 4=20
4 · 5=20
5 · 4=20 och 4 · 5=20
Jag ser ingen
multiplikation i bilden
Felaktigt svar
Uteblivet svar

24
28
16
13
4
38

Annat

3

Uppgiften saknas

17

Antal

5· 4=20
4 · 5=20
5 · 4=20 och 4 · 5=20

56

Exempel

38
31
22

Jag ser ingen
multiplikation i bilden

5

Felaktigt svar

4

Uteblivet svar

25

Annat

1

Uppgiften saknas

17

10 · 10
2·8

1 · 20

