
Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Examensarbete 1, Matematik, grundläggande nivå, 15 hp | Grundlärarprogrammet, inriktning F-3

Vårterminen 2017 | LIU-LÄR-G-MA-år/xx-SE

Möjligheter och hinder vid 
användning av grafiska 
representationsformer vid 
problemlösning

– En systematisk litteraturstudie utifrån elevers 

perspektiv

Possibilities and obstacles of using graphic 
representation forms for problem solving 

- A systematic study based on pupils' 
perspective

Sahar Jasemian Riahi

                           Handledare: Karolina Muhrman

Examinator: Margareta Engvall

Linköpings universitet

SE-581 83 Linköping, Sweden

 013-28 10 00, www.liu.se

http://www.liu.se/


  

Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande
581 83 LINKÖPING

Seminariedatum 
2017-XX-XX

Språk (sätt kryss före) Rapporttyp ISRN-nummer (LIU-LÄR-G-MA-17/11-SE)

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Examensarbete grundnivå
     

Titel
Möjligheter och hinder vid användning av grafiska representationsformer vid problemlösning

En systematisk litteraturstudie utifrån elevers perspektiv

Title
Possibilities and obstacles of using graphic representation forms for problem solving .

A systematic study based on pupils' perspective

Författare
Sahar Jasemian Riahi

Sammanfattning

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur elevers användning av grafiska 
representationsformer påverkar deras problemlösning. Olika typer av grafiska 
representationsformer har undersökts i den här studien. Dessa representationsformer är 
tallinje,rektangulär skiss, arealmodeller och teckningar. Möjligheter och hinder vid användning
av sådana representationsformer för elevers problemlösning i aritmetik diskuteras i det här 
arbetet. Resultatet visar att elevers missförstånd rörande användning av grafiska 
representationsformer för problemlösning hindrar dem från att komma fram till en lösning. 
Dessutom är det svårt för eleverna att komma fram till lösningen utan att använda lämpliga 
grafiska representationsformer. Användning och skapande av grafiska representationsformer 
utvecklas även gradvist. Även om dessa hinder föreligger så kan elevers delvis korrekta 
representationsformer utvecklas med mer undervisning och övning. Dessutom utvecklas 
elevernas problemlösning och aritmetik med en korrekt användning av grafiska 
representationsformer.
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1 Inledning

Matematik har alltid varit ett viktigt ämne i skolan. Matematisk verksamhet är ett reflekterande, 

kreativt och problemlösande område som är kopplat till den sociala och tekniska utvecklingen 

(Skolverket, 2011). Därför är problemlösning en central del av undervisning i matematik i 

grundskolan (Skolverket, 2011). Svenska elevers PISA-resultat för matematik år 2015 visade en 

stor förbättring i matematik i jämförelse med år 2012. Sveriges resultat ligger på OECD-

genomsnittet (Skolverket, 2016). Men trots förbättringarna visar resultatet att svenska elever har 

svag problemlösningsförmåga i alla ämnena (Bring, 2015).

Att hitta ett eller några sätt som kan bidra till elevernas lust för problemlösning i aritmetik och 

utveckling av deras problemlösningsförmåga är inspirationen bakom den här studien. Under min 

praktik på lärarutbildningen märkte jag att problemlösning var en del av matematikundervisningen 

som var ganska begränsad och nedprioriterad. Problemlösning var en frivillig ”extra och svår 

uppgift” för de som var bättre på matematik i jämförelse med andra i klassen. Därför ingick inte 

problemlösning i matematikundervisningen i de klasser där jag hade min praktik under åren 2014 

och 2015.

Problemlösning är en del av matematikens centrala innehåll för årskurs 1-3 (Skolverket, 2011).  

Problemlösning är, enligt Tomas Bergqvist, en utmaning för många elever. Att lösa ett problem 

kräver att flera matematiska förmågor, bland annat matematiska begrepp, sätts i arbete (Wallby, 

2014). Ostrow (1996) nämner, i sin artikel ”Beyond answers”, att representation av ett problem med

hjälp av bilder är ett av de vanligaste strategierna som används av elever. Grevholm (2015) 

illustrerar en typ av representationsmatris, ”Tanketavlan”, som eleverna kan använda för 

problemlösning. (Tanketavlan diskuteras närmare i den teoretiska referensramen för arbetet.) 

”Tanketavlan” består av fyra delar. En del av den är ”bild”. Både problemlösning och metoder som 

elever kan använda för problemlösningsuppgifter är viktiga delar av undervisning inom matematik. 

Det står i läroplanen för grundskolan att eleverna genom undervisningen ska lära sig hur de kan 

genomföra problemlösningsuppgifter genom att använda olika matematiska metoder och modeller 

(Skolverket, 2011). Eftersom användning av grafiska representationsformer för problemlösning är 

en vanlig och rekommenderad metod blev jag motiverad att forska mer om användning av olika 

typer av grafiska representationsformer för problemlösning i grundskolan. Mitt fokus i detta arbete 

är användning av grafiska representationsformer för problemlösning och dess förhållande till 
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elevers inlärning. Inlärning av de fyra räknesätten är en central del av undervisningens innehåll i 

årskurs 1-3 (Skolverket, 2011). Av den anledningen utgör aritmetiken sammanhanget för 

diskussionen kring problemlösning i det här arbetet. Det finns redan mycket forskning kring 

lärarens perspektiv på undervisning, vilket gör det mer intressant för mig att jämföra artiklar som 

behandlar elevers perspektiv.

1.1 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att studera och analysera forskning med avsikt att jämföra grafiska 

representationsformer som eleverna kan använda för problemlösningsuppgifter i aritmetik. Studien 

genomförs utifrån elevernas perspektiv med avseende på elevernas inlärning inom problemlösning.

Frågeställningar:

• Vad visar forskning beträffande elevers möjligheter till lärande då grafiska 

representationsformer används för problemlösning i aritmetik?

• Vad visar forskning beträffande hinder för elevers lärande då grafiska representationsformer 

används för problemlösning i aritmetik?
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2 Teoretisk referensram

Det här avsnittet beskrivs några relevanta begrepp och det teoretiska perspektivet för den här 

studien.

2.1 Problem och problemlösning

Ett matematiskt problem skiljer sig från en rutinuppgift med en bekant och enkel procedur, som till 

exempel en räkneoperation. Ett problem ska utformas på ett sätt som uppmuntrar eleverna att tänka.

Ett problem har ingen färdig procedur och problemlösaren behöver anstränga sig för att lösa 

problemet. Det finns med andra ord ingen enkel och färdig metod som ger svar på problemet. En 

vanlig typ av problem som används i grundskolan är textuppgifter. Genom textuppgifter används 

skriftligt språk snarare än matematiska symboler för att beskriva ett problems situation i 

verkligheten. Målet med detta är att förbereda eleverna för verkliga problemlösningssituationer 

utanför skolan (Verschaffel, Greer, Van Dooren & Mokhopadhayay, 2009).

Problemlösning är ett sätt på vilket någon kan arbeta och lära sig matematik (Grevholm, 2015;  

Emanuealsson, Johansson, & Ryding, 1991). Problemlösning och förståelse av matematiken är i 

symbios, hävdar Grevholm (2015). Med detta menar hon att förståelsen ökar möjligheterna till 

problemlösning samtidigt som inlärning genom problemlösning även utvecklar förståelsen för 

matematik. Dessutom är problemlösning en process som består av flera olika faser. En central fas av

processen är representation av problemet. För att lösa vissa problem korrekt behöver lösaren rita 

upp problemet (Fagnant & Vlasis, 2013 ; Grevholm, 2015), vilket är vad det här arbetet handlar om.

Problemlösning med stöd av grafiska representationsformer och dess förhållande till elevers 

inlärning inom problemlösning ska visas senare enligt arbetets syfte.

2.2 Representationsformer

Användning av olika representationsformer är ett område som ofta förknippas med problemlösning.

Representationsformer är synonymt med uttrycksformer. Representationsformer används för att 

redovisa olika sätt att lösa ett problem (Grevholm, 2015). Begrepp och procedurer som används för 

problemlösning kan representeras på olika sätt (Hagland, Rolf & Tafflin, 2005). Tanketavlan är en 

generell representationsmatris. Därför kan den användas vid problemlösning i samtliga matematiska

områden, bland annat aritmetik (Grevholm, 2015; Mc Intosh 2015) som det här arbetet behandlar. 
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Tanketavlan består av fyra delar: 1) konkret uttrycksform, 2) språklig uttrycksform, 3) symbolisk 

uttrycksform och 4) grafisk uttrycksform. I bilaga 1 finns en bild av tanketavlan. Grafiska 

representationsformer är den typ av uttrycksform eller representationsform som diskuteras i det här 

arbetet. Tallinje och olika typer av bilder är de grafiska representationsformer som ska 

uppmärksammas i den här studien. En förklaring av dem kommer i följande stycke.

2.2.1 Tallinje

Tallinjen är ett didaktiskt redskap som kan användas för att lära sig taluppfattning, räknefärdigheter 

och förmåga att resonera med hjälp av en matematisk uttrycksform. En tallinje skiljer sig från en 

talrad. En talrad representerar ordningsegenskaper hos tal medan en tallinje visar mer än bara 

ordning mellan tal. En tallinje, med hjälp av sträckor, visar även avståndet mellan siffrorna. Det 

finns ordning från vänster till höger på tallinjen, där utgångspunkten är noll, enhetsintervallet 

mellan 0 och 1 bygger tallinjen och enhetsintervallet även kan delas upp i delintervall (Kilhamn, 

2014). I detta arbete diskuteras användning av situationstallinje och lösningstallinje som ska 

förklaras i resultat delen.

2.2.2 Teckningar

Att rita eller teckna ett problem handlar inte om att rita exakta geometriska figurer. Det handlar 

istället om enkla skisser som hjälpmedel för att lösa ett problem. Teckningar kan användas för bättre

förståelse av ett problem eftersom de kan ge en klar bild av vad som sker i situationen som 

problemet beskriver. Att rita eller teckna ett problem kan användas direkt eller i kombination med 

andra metoder. Elever i alla årskurser i grundskolan kan använda teckningar för problemlösning 

(Emanuealsson m.fl., 1991)

Teckningen kan, enligt teckningen nedan, vara 1) icke-schematisk, 2) lite schematisk, 3) blandning 

av schematisk och icke-schematisk teckning samt 4) schematisk. Nedan visas ett exempel på var 

och en av dessa typer av teckningar som ska diskuteras i detta arbete. Förklaringar av dessa typer av

teckningar finns i resultatdelen. Teckningen nedan (se figur 1) från Edens och Potters (2007) artikel.
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Figur 1. Egen teckning för att illustrera fyra förekommande typer av teckningar, med inspiration 

från Eden och Potter (2007).

2.2.2.1 Bilder av modeller

En text uppgift inom aritmetik eller algebra kan representeras med hjälp av en modell. En 

matematisk modell har, beroende på användning, olika definitioner inom matematiken. En 

definition som fungerar för det här arbetet är att en modell definieras som en representation av ett 

matematiskt fenomen. Fenomenet kan vara antingen ett fysiskt fenomen eller ett matematiskt 

objekt, som till exempel en siffra (Wells, 2012). I det här arbetet används arealmodeller för att 

representera bråk (se figur 2). Här kommer bilden.

 

                                                                              

Figur 2. Exempel på hur ¼ representeras genom arealmodellen antingen som kvadrat eller cirkel, 
vilket ibland även kallas pizzamodellen. De färgade delarna i arealmodellerna illustrerar täljare i ett 
bråk och den totala arean illustrerar nämnaren i bråket (Grevholm, 2014). 
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 För att representera längd används här ett ”tape diagram” (se figur 3). En översättning av frasen 

”tape diagram” som nämns i ett par artiklar i det här arbetet är rektangulär skiss. Emanuelsson m.fl 

(1991) översätter ”tape diagram” till enbart ”skiss”. För tydlighetens skull föredrar jag 

översättningen rektangulär skiss. I den resterande delen av detta arbete använder jag dock den 

engelska formuleringen ”tape diagram”. 

           

Figur 3. Exempel på rektangulär skiss ”tape diagram”

3.3 Aritmetik och problemlösning

Aritmetik kommer från grekiskans arithmos som betyder tal. Aritmetik handlar om läran att räkna 

med tal. Aritmetik handlar om olika former av tal och hur de kan kombineras och omvandlas med 

de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division (Sollervall, 2015). Därför 

behöver eleverna, enligt Grevholm (2014), kunna förstå matematiska symboler och tecken för att 

kunna lösa ett matematiskt problem. Sollervall (2015) hävdar även att aritmetik inte enbart handlar 

om att räkna med talsymboler. Grafiska representationsformer kan användas inom både aritmetik 

och problem som handlar om aritmetik. Tal kan med andra ord representeras med hjälp av både 

symboler och andra representationsformer vid problemlösning.
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3 Teoretiskt  perspektiv

Vygotskijs teori om utveckling ska användas som teoretiskt perspektiv för det här arbetet. Vygotskij 

är känd för användning av begreppet mediering och den proximala utvecklingszonen samt 

sambandet mellan dessa, vilka ska förklaras och användas i detta arbete. Mediering handlar om 

utveckling av barnets avancerade mentala processer i interaktion med en mediator i barnets miljö. 

Mediering är av två typer, humanmediering och symbolisk mediering (Kozulin, Gindis, Ageyev & 

Miller, 2003), vilka tas upp i följande stycke.

3.1 Humanmediering 

Vygotskij definierar humanmediering som interaktion mellan ett barn och en annan person. Han 

anser att en aktivitet som påbörjas i interaktion mellan ett barn och en annan person senare blir 

internaliserad hos barnet (Kozulin m.fl, 2003). Detta för att varje funktion i ett barns utveckling 

framträder två gånger: först på den sociala nivån och sedan på den individuella nivån (Imsen, 2006; 

Woolfolk & Karlberg, 2015 ). Problemlösning är en funktion som kan utvecklas genom 

humanmediering. Att bland annat diskutera ett problem eller ställa frågor kring problemet är 

strategier som kan användas i interaktionen mellan en kunnigare mediator och ett barn. 

Problemlösning med hjälp av strategier som barnen har lärt sig sker först på en interpersonell nivå 

men blir sedan mer internaliserat. Det betyder att barnet senare kan lösa problemet självständigt 

genom att använda strategier självt (Kozulin m.fl, 2003).

3.2 Symbolisk mediering 

Genom symbolisk mediering används symboliska mediatorer såsom grafiska representationsformer,

vilka diskuteras i det här arbetet. Att behärska symboliska mediatorer leder, enligt Vygotskij, till 

barnets inlärning och kognitionsutveckling (Kozulin m.fl, 2003). Människor kommunicerar, tänker, 

löser problem och skapar kunskap med hjälp av symboliska mediatorer (Woolfolk & Karlberg, 

2015). Symboliska mediatorer kan inte användas av barn utan vuxnas hjälp (Kozulin m.fl, 2003). 

Att bara ha tillgång till symboliska mediatorer leder inte till elevers kognitiva utveckling. En vuxen 

bör förklara symboliska relationer för barnen. Symboliska relationer handlar om relationer mellan 

ett föremål, en symbol och ett koncept (Kozulin m.fl, 2003). En symbol ersätter ett föremål (Imsen 

2006; Chandler 2007) men den är ett medel för att överföra ett koncept som handlar om föremålet 

(Chandler, 2007). Dessutom måste läraren förstå hur dessa symboliska mediatorer kan användas. De
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ska vara lämpliga för uppgiften som ska lösas, annars blir det svårt för eleverna att själva använda 

lämpliga symboliska mediatorer för relevanta uppgifter. Eleverna behöver förstå att dessa 

mediatorer är ett verktyg som ska användas för deras inlärning och förståelse av uppgifter (Kozulin 

m.fl, 2003).

3.3 Den proximala utvecklingszonen 

Kognitionsutveckling består av bland annat utveckling av funktioner såsom problemlösning och 

medveten uppmärksamhet enligt Vygotskij (Woolfolk & Karlberg, 2015). Den proximala 

utvecklingszonen är utrymmet mellan barnets nuvarande, självständiga funktioner och den 

utvecklingsnivå som barnet ska uppnå. Barnet ska uppnå utvecklingsnivån antingen genom en 

vuxens vägledning eller genom att jobba med duktiga jämnåriga. Stödet kan reduceras gradvist i 

takt med att barnet klarar av att jobba självständigt (Imsen, 2006; Kozulin m.fl, 2003; Woolfolk & 

Karlberg, 2015). Med andra ord behandlar den proximala utvecklingszonen relationen mellan de 

kognitiva funktioner som hos barnet är färdigutvecklade och de kognitiva funktioner som barnet 

håller på att utveckla i sin kontakt med någon eller något i miljön. Därför handlar den proximala 

utvecklingszonen om kognitionsutveckling med hjälp av två enheter. En är mellan barnets kognition

och den materiella aspekten, det vill säga kontakt mellan barnet och något materiellt, som driver 

barnets kognitionsutveckling. Den andra enheten är mellan barnets kognition och den sociala sidan, 

det vill säga kontakt mellan barnet och någon annan, vilket är också viktigt för barnets 

kognitionsutveckling. Därför finns det ett samband mellan den proximala utvecklingszonen och de 

båda typer av mediering som har diskuterats (Imsen, 2006; Kozulin m.fl, 2003).
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4 Metod

Det här avsnittet handlar om tillvägagångssätt för sökning och avgränsning av artiklar. Avsnittet  

innehåller även en tabell som presenterar de valda artiklarna samt en metoddiskussion.

4.1 Litteratursökning

Den här studien är en litteraturstudie. Genom en litteraturstudie bestämmer författarens 

forskningsfrågeställningar vad som återges av litteraturen. Författaren tolkar litteraturen enligt 

frågeställningarna (Hartman, 2011). Urvalet av artiklar som används i en litteraturstudie ska först 

motiveras och sedan presenteras i en tabell för överskådlighetens skull. I tabellen ska även 

urvalskriterierna såsom sökord, databaser och artiklarnas metod och årtal presenteras (Eriksson 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2016).

Jag använde både manuell sökning och databassökning för litteratursökningen. När det var svårt för 

mig att hitta artiklarna i databasen använde jag referenslistan i artiklarna som jag redan hade hittat. 

Att studera referenslistor från relevanta artiklar är en typ av manuell sökning (Eriksson Barajas m.fl,

2016). För databassökning använde jag databaserna Eric, Unisearch och Google Scholar. Unisearch 

är Linköpings universitets biblioteks sökmotor som söker litteratur samtidigt i flera databaser. Eric, 

Educationanl Resources Information Center, är en bred databas som innehåller källor inom 

psykologi och pedagogik (Eriksson Barajas m.fl, 2016). Google Scholar är en webbsökmotor som 

innehåller vetenskapliga artiklar men den innehåller även icke granskade artiklar (Eriksson Barajas 

m.fl, 2016). Därför sökte jag dessa artiklar på antingen Eric eller Unisearch för att vara säker på 

källans validitet.

4.2 Avgränsning och urval

Studiens syfte är, som tidigare sagts,  att jämföra grafiska representationsformer som eleverna kan 

använda för problemlösningsuppgifter i aritmetik. Under min sökning gjorde jag vissa 

avgränsningar. Sökord som jag använde, vilka återges i tabellen nedan, avgränsades enligt studiens 

syfte. Dessutom använde jag ytterligare faktorer för avgränsning av det här arbetet, nämligen 1) 

elevers perspektiv, 2) matematikområdet, samt 3) årskursen. Med elevers perspektiv menar jag att 

jag valde artiklar som undersökte elevernas prestationer, snarare än lärarnas arbete, i förhållande till

representationsformerna. Jag valde artiklar som behandlade problemlösning inom aritmetik. Jag 
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tänkte att studiens resultat blir djupare om jag fokuserar på ett visst område och en viss ålder. Jag 

försökte att få fram artiklar som inkluderar elever i årskurs ett till fem. Jag använde även ett 

specialtecken, asterisk, vid sökningen. Genom att göra en trunkering, att använda sig av en asterisk, 

före eller efter sökordet dyker flera böjningar av ett ord upp (Eriksson Barajas m.fl, 2016).

Varje gång jag använde ett nytt sökord dök många artiklar upp i träfflistan. Ibland var antalet 

artiklar från 4000 till 6000. Därför valde jag bara ”peer reviewed” för att begränsa antalet artiklar 

och filtrera fram vetenskapliga artiklar. Dessutom använde jag inte artiklar som var äldre än 15 år 

för att forskningen fortfarande skulle vara relativt aktuellt. När jag samtidigt använde många sökord

fick jag antingen inget resultat alls eller många irrelevanta resultat. Jag använde 

”ämnesbegränsning” för att specificera ämnet och minska antalet artiklar.

Slutligen fick jag runt 80 artiklar för de sökord som presenteras i tabellen nedan. Jag läste 

artiklarnas titel och nyckelord en gång till. Ibland var det svårt att se om artikeln var relevant genom

att bara titta på artikelns titel och nyckelord. Då läste jag artikelns sammanfattning. Resultatet var 

en lista med 45 artiklar. Jag försökte att få en överblick över artiklarna genom att översiktligt läsa 

artiklarnas inledning och diskussion, vilket lede till en lista med 8 artiklar.

4.3 Metoddiskussion

Det var inte lätt att hitta artiklar om användning av grafiska representationsformer för 

problemlösning i aritmetik. Det var svårt att hitta alla dessa faktorer i en och samma artikel. En 

studie ”The Model Method: Singapore Children's Tool for Representing and solving Algebraic 

problems” av Swee Fong och Lee (2009), beskriver användning av grafiska representationsformer 

för problemlösning inom både algebra och aritmetik. Jag använde då de resultat som handlade om 

aritmetiska frågor.

Jag valde artiklar som diskuterar användning av grafiska representationsformer för problemlösning i

årskurs 1-5. Jag märkte att det var svårt att hitta artiklar som behandlar användning av 

representatiosformer för problemlösning i årskurs 1-3. Därför vidgade jag min sökning. Istället för 

att fokusera på årskursen fokuserade jag på problemens innehåll. Jag valde artiklar som behandlar 

grundläggande aritmetik som undervisas i årskurs 1-3 i Sverige. Efter min utbildning blir jag lärare i

både förskoleklass och årskurs 1 till 3, vilket var anledningen till att jag valde artiklar som 
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behandlar grundläggande aritmetik. En sammanfattning av artiklarna för detta arbete presenteras i 

följande tabell. 

Tabell 1. Valda artiklar presenterade i stigande ordning efter publiceringsår.  

Författare Titel Årtal Land Databas Sökord Metod

Edens, Kellah
& Potter, 
Ellen

How Students 
”Unpack” the Structure
of a Word Problem: 
Grafic Representations 
and problem Solving

2008 USA, South 
Carolina

Unisearch self generated 
drawing, solve 
arithmetic 
problems

Tester

Murata, Aki Mathematics Teaching 
and Learning as a 
Mediating Process: The
Case of "tape 
diagram"s

2008 USA, Stanford Unisearch Visual 
representation, 
mathematical 
problem solving

Tester

 Swee Fong &
lee, kerry 

The Model Method: 
Singapore Children's 
toll for representing 
and solving Algebraic 
problems

2009 Singapore Eric Using drawing* 
and mathematical 
problem solving*

Förtest, 
eftertest

Murata, Aki 
& Slajlaja 
kattubadi

Grade 3 Students' 
mathematics through 
modelling: Situation 
models and Solution 
models with multi- 
digit subtraction 
problem solving” 

2012 USA, Stanford Eric Drawing problem 
solving, 
mathematics

Test

Csikos m.fl The effects of using 
drawings in developing
young children's 
mathematical word 
problem solving: A 
design experiment with
third-grade Hungarian 
students. 

2012 Ungern Unisearch Representation, 
problem solving, 
mathematics

Förtest, 
eftertest

Fagnant, V & 
Vlassis, J

Schematic 
representations in 
arithmetical problem 
solving: Analysis of 
their impact on grade 4 
students

2013 Luxemburg Eric Visualisation, 
problem solving, 
mathematics, 
primary school

Tester

Anderson- 
Pens, k. L. 
m.fl

Relationships between 
Visual Static Models 
and Students' Written 
Solutions to Fraction 
Tasks

2014 USA Eric visual 
representation, 
problem solving, 
grade 3

Test

14



Bao, Lei The Effectiveness of 
Using the Model 
Method to Solve Word 
Problems 

2016 Australia Unisearch Representation*,pr
oblem solving, 
mathematics

Test
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5 Resultat

Här presenteras artiklarna utifrån tre teman som förekom i dem. Dessa teman är 1) undervisningens 

roll vid användning av representationsformer för problemlösning, 2) samband mellan 

problemlösning i aritmetik, aritmetik och grafiska representationsformer och 3) sambandet mellan 

representationsformer och problemlösning. Första temat handlar om hur undervisning påverkar 

elevernas användning av representationsformer. Andra temat sammanfattar sambandet mellan 

problemlösning i aritmetik, aritmetik och grafiska representationsformer och hur dessa faktorer kan 

påverka varandra enligt artiklarna som nämns i det här arbetet. Tredje temat presenterar olika typer 

av representationsformer som nämnts i artiklarna samt dess påverkan på problemlösning.

5.1 Undervisningens roll vid användning av grafiska representationsformer 

för problemlösning

Fagnant och Vlassis (2013) har genomfört en studie med elever i årskurs 4. Syftet var att undersöka 

hur användning av grafiska representationsformer påverkar problemlösning inom aritmetik. 

Eleverna hade inte använt grafiska representationsformer vid problemlösning innan studien. De 

genomförde tre tester. Varje test bestod av fyra olika typer av problem som upprepades i samtliga 

tester. I första testet fanns ingen grafisk representation. I andra testet representerades problemen för 

eleverna. I tredje testet skulle eleverna representera problemet själva. Resultatet visade att eleverna 

inte spontant använde någon typ av grafisk representation i första testet. Däremot använde sig 

nästan alla elever av grafiska representationsformer i tredje testet. Dessutom förbättrades elevernas 

problemlösning när de använde sig av grafiska representationsformer. Jämförelser mellan första och

tredje testet uppvisar stor skillnad i elevernas problemlösningsförmåga. Deras resultat var betydligt 

bättre i tredje testet. Detta, enligt forskarna, på grund av att andra testet fungerade som ett 

undervisningstillfälle för problemlösning med hjälp av grafiska representationsformer. Forskarna 

drog slutsatsen att undervisning är viktig för inlärning av användning av grafiska 

representationsformer för problemlösning, eftersom eleverna inte använde grafiska 

representationsformer spontant.

En studie som har riktat uppmärksamheten mot andra aspekter i undervisningen vid användning av 

representationsformer har presenterats av Swee Fong och Lee (2009). Deras studie syftar till att 
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undersöka hur eleverna använder ”tape diagram”, vid problemlösning inom både aritmetik och 

algebra. 151 elever från årskurs 5 deltog i studien. Eleverna fick ett test som bestod av två 

aritmetiska problem. Resultatet visade att 30% av eleverna representerade problemen delvis korrekt,

det vill säga de kom inte fram till något svar men de hade kommit en bit på väg i sin lösning av 

uppgiften. De var inte uppmärksamma på en del av problemens information. Därför fungerade inte 

representationen och svaret var därför inte korrekt. Ibland representerade eleverna problemen 

korrekt men utan att det ledde fram till en korrekt lösning. Detta för att eleverna inte kontrollerade 

om de hade svarat på frågan eller inte. De glömde bort målet med uppgiften. Däremot berodde 

elevernas korrekta svar på både deras detaljerade representation av informationen i problemen samt 

deras jämförelse av representationen med informationen i problemen. Slutsatsen är att delvis 

korrekta ”tape diagram” inte är en allt-eller-inget-lösning. Mer undervisning och övning i 

användning av representationsformer utvecklar elevernas delvis korrekta representationsformer. 

Med mer övning och undervisning ska eleverna lära sig att vara mer uppmärksamma på 

representationsformers konstruktion. Dessa studier som hittills har beskrivits behandlar dock inte 

hur undervisning kan leda fram till att man ägnar mer uppmärksamhet åt sina grafiska 

representationsformer, vilket diskuteras i följande stycke.

En annan studie som handlar om utveckling av elevers kunskap om problemlösningsstrategier och 

dess påverkan på deras problemlösningsförmåga genomfördes av Csikos, Szitanyi och Klelemen 

(2012). Elever från årskurs tre deltog i studien. De delades upp i två grupper. En kontrollgrupp och 

en experimentgrupp. Lärarna genomförde 20 lektioner för experimentgruppen. Undervisningen 

innehöll problemlösning med hjälp av teckningar. Dessutom motiverade läraren eleverna att 

diskutera sina representationsformer och lösningar med andra klasskamrater i heterogena grupper. 

Efter lektionerna genomförde alla elever från båda grupperna ett eftertest. Resultatet visade att 

experimentgruppens prestationer var betydligt bättre än kontrollgruppens prestationer. Eleverna 

blev även medvetna om att det blev lättare för dem att lösa problem genom att använda lämpliga 

representationsformer för problemlösning. Forskarnas slutsats var att undervisning om användning 

av grafiska representationsformer för problemlösning är viktig. Undervisningen kan bidra till 

elevernas medvetenhet om sina mentala processer och fördelar med användning av lämpliga 

representationsformer.
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5.2 Samband mellan problemlösning i aritmetik, aritmetik och grafiska 

representationsformer

I Csikos m.fl (2012) studie som nämnts ovan fick eleverna från både experimentgruppen och 

kontrollgruppen två förtest och två eftertest. Både i förtestet och eftertestet genomfördes ett test om 

problemlösning inom aritmetik och ett annat om rutinuppgifter inom aritmetik. Efter lektionerna om

användning av grafiska representationsformer för problemlösning förbättrades elevernas 

prestationer inom både problemlösning och aritmetik. Kontrollgruppens prestation förbättrades 

varken inom problemlösning eller aritmetik. Slutsatsen var att eleverna blir bättre på aritmetik 

genom att man ersätter aritmetiska rutinuppgifter med problemlösning inom aritmetik. Detta på 

grund av att elevernas prestationer inom aritmetik utvecklades tack vare problemlösning inom 

aritmetik. Dessutom ansåg forskaren att eleverna inte behöver lösa många likadana aritmetiska 

problem för att bli bra på problemlösning. För att bli bra på problemlösning behöver de istället lära 

sig att använda lämpliga teckningar vid problemlösning.

En annan studie som genomfördes av Edens och Potter (2007), beskriver sambandet mellan 

användning av teckningar för problemlösning och problemlösningsförmågan. De elever som kunde 

skapa lämpliga teckningar gjorde korrekta lösningar till både problem som fanns i testet från studien

och andra problem som de fick vid andra tillfällen. Forskarna ansåg att det verkar som att analys av 

ett problem genom att representera det är en förmåga som överförs även till andra 

problemlösningssituationer. Därför är det, enligt dem, värdefullt för eleverna att lära sig att använda

lämpliga grafiska representationsformer för problemlösning.

Edens och Potter (2007) samt Csikos m.fl (2012) visade att eleverna blev bättre i både 

problemlösning och aritmetik efter att ha använt sig av lämpliga grafiska representationsformer. 

Swee Fong och Lee (2009) diskuterar även sambandet mellan elevernas kunskap i aritmetik och 

elevernas grafiska representationsformer. Enligt resultatet som de fick berodde elevernas lyckade 

representationsformer på deras kunskap i aritmetik. Dock visade 50% av elevernas 

representationsformer att de hade missförstått begreppet bråk, vilket gjorde att de representerade de 

problemen felaktigt och kom fram till felaktiga lösningar. Att representera heltal var lättare än att 

representera bråk. Det var svårt för eleverna att representera förhållandet mellan nämnare och 

täljare i ett bråk.
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5.3 Samband mellan lämpliga grafiska representationsformer och 

problemlösning

Bao (2016) genomförde en studie som syftade till att undersöka om användning av ”tape diagram” 

(rektangulär skiss enligt s. 9) kan hjälpa eleverna i årskurs 3 att lösa problem. Det var första gången 

som eleverna skulle använda ”tape diagram” för problemlösning. Forskarna genomförde ett förtest 

och ett eftertest. Varje test bestod av fem frågor som handlade om addition, subtraktion och 

multiplikation. Resultatet visade att eleverna fick betydligt bättre resultat när de representerade 

informationen i problemen genom att rita flera ”tape diagram” som ritades under varandra. 

Skillnaden mellan olika kvantiteter i problemen skulle representeras genom att variera diagrammets 

längd. Därför blev skillnader mellan olika kvantiteter i problemen mer uppenbara och därmed 

lättare att jämföra med varandra. Slutsatsen var att noggrann användning av "tape diagram" ger 

eleverna möjlighet att tolka problemen, representera problemens situation och välja en korrekt 

operation för att lösa problemen. Med andra ord är målet med användning av ”tape diagram” att ge 

eleverna ett verktyg som kan underlätta deras förståelse av problemet.

En annan artikel som skrevs av Murata (2008), jämför representationsformer i läromedel i två olika 

länder. Syftet var att undersöka påverkan av användning av representationsformer, i detta fall ”tape 

diagram”, vid problemlösning på elevernas inlärning. I studien jämfördes användning av 

representationsformer i amerikanska och japanska läromedel. Ett vanligt amerikanskt läromedel 

analyserades och jämfördes med ett vanligt japanskt läromedel. Ett kapitel av ett läromedel från 

varje årskurs från 1 till 3 ingick i analysen. Problemlösning med hjälp av ”tape diagram” för 

addition och subtraktion var i fokus Analysen visar att japanska och amerikanska läromedel 

representerade problemen på olika sätt. De amerikanska läromedlen sammanfattade problemens 

kvantitativa information i en tabell, vilket åtföljdes av några frågor som skulle utforma elevernas 

tänkande kring lösningen. De japanska läromedlen representerade problemen med hjälp av några 

ledande frågor. Varje fråga representerades av ett ”tape diagram”. Representation av ett problems 

kvantitativa information i en tabell visar inte sambandet mellan kvantiteterna på ett visuellt sett. Ett 

”tape diagram” visar å andra sidan det visuella sambandet mellan summan respektive differensen 

och dess två termer för problem som handlar om addition respektive subtraktion. Därför hjälper 

”tape diagrammet”, enligt forskarna i den här studien, eleverna att inte bara manipulera siffrorna 

men också att se relationerna mellan dem. Eftersom ”tape diagram” visar relationer mellan tal i ett 

problem överförs ett analytiskt perspektiv till eleverna. Det gör, enligt Murata, att de japanska 

läromedlen vidgar elevernas perspektiv kring problemlösning i aritmetik i jämförelse med 
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amerikanska läromedel. Amerikanska läromedel fokuserade enbart på talens manipulering, vilket 

inte var nytt för eleverna.

Följande artikel pratar om en annan grafisk representation, tallinje. Studien genomfördes av Murata 

och Kattubadi (2012) syftar till att undersöka hur elever representerar olika typer av problem som 

handlar om subtraktion med hjälp av en tallinje. Eleverna skulle genomföra flersiffriga 

subtraktioner med hjälp av tallinjer. 21 elever från årskurs 3 deltog i studien. Studien bestod av ett 

förtest, ett eftertest samt undervisning mellan dessa tester. Eleverna fick fyra lektioner om 

problemlösning med hjälp av tallinje. Eleverna använde sig av antingen situationstallinje eller 

lösningstallinje. En situationstallinje illustrerar både den information som behövs vid 

problemlösningen samt ytterligare information som finns i problemet. En lösningstallinjes fokus är 

bara den information som behövs för problemlösningen. Resultatet var att elevernas 

representationsformer gradvist blev mer exakta. Dessutom påvisade resultatet ett samband mellan 

representationsformers kvalitet och problemens svårighetsgrad. Eleverna representerade enkla 

problem med hjälp av en lösningstallinje och svåra problem med hjälp av en situationstallinje. 

Murata och Kattubadi ansåg att dessa två typer av tallinjer bör jämföras med varandra i klassen. 

Eleverna behöver förstå skillnaden mellan dem. Detta för att grafisk representation av problemets 

situation inte alltid leder direkt till lösningen. Grafisk representation är snarare ett nödvändigt steg 

för att planera en lösning. Representation av ett problems situation kan visa kvantitativa relationer i 

problemen, men det kan också visa kvantitativ information som behövs för lösningen.

En annan typ av grafisk representation är olika sorters teckningar. Edens och Potter (2007) förklarar

i studien som nämnts ovan varför vissa teckningar passar bättre för problemlösning. Studiens syfte 

är att undersöka grafiska representationsformer som elever använder vid problemlösning. 600 elever

från årskurs 4 och 5 deltog i studien. Eleverna fick ett häfte med några matematiska problem. De 

ombads att lösa problemen genom att representera problemen visuellt. Forskarna observerade 

eleverna utan att hjälpa dem eller förklara mer. Eleverna använde sig av schematiska, icke-

schematiska, mindre schematiska och blandning av schematiska och icke-schematiska teckningar. 

Grupperingen berodde på mängden av den schematiska informationen i teckningen. En schematisk 

teckning representerar viktig information om ett problem, som till exempel rumsliga relationer och 

proportionalitet. En annan typ av teckning är icke-schematisk teckning. Den representerar detaljer 

som inte har någon koppling till problemet och som är helt onödiga för problemlösningen. De 

elever som ritade schematiska teckningar samt en blandning av schematiska och icke-schematiska 
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teckningar lyckades lösa problemen bättre än de som ritade icke-schematiska teckningar. Det 

positiva är att de utgjorde majoriteten, 79%, av alla elever. De som använde sig av mindre 

schematiska teckningar eller icke-schematiska teckningar lyckades inte lösa problemen och fick 

samma poäng. Forskarna drog slutsatsen att vissa elever behöver mer undervisning om hur de kan 

representera ett problem med hjälp av teckningar. De behöver lära sig hur de kan representera 

nödvändig information i ett problem snarare än att fokusera på ytlig information för att kunna lösa 

problemet. Forskarna visste inte varför majoriteten av eleverna kunde skapa schematiska 

teckningar.

Sista artikeln handlar om att använda arealmodeller för problem som handlar om bråk. Anderson-

Pence, Moyer-Packenham, Westenskow, Shumway och Jordans (2014) studie syftade på att 

rekonstruera relationen mellan visuella statiska modeller och elevernas lösningar till problem. 162 

elever från årskurs 3 och 209 elever från årskurs 4 deltog i studien. Eleverna i årskurs 3 skulle lösa 

problem med hjälp av arealmodeller som var färdig. Eleverna i årskurs 4 skulle representera 

problemen med hjälp av arealmodeller. Arealmodellen är antingen en kvadrat som är delad i delar 

eller en cirkel som är delad i delar för att synliggöra sambandet mellan nämnare och täljare i ett 

bråk. Resultatet visade att eleverna hade svårigheter med sambandet mellan täljare och nämnare i 

ett bråk i förhållande till modellens storlek. Det var svårt för dem att betrakta ½ av en stor area som 

större än ½ av en liten area. Med andra ord var det som om sambandet ½*areastor=½*arealiten gällde 

för 79% av eleverna och de därmed inte förstod hur modellerna ska skapas eller användas. Om 

eleverna kunde hålla i tankarna att en pizza i verkligheten kan ha olika storlek så tror forskarna att 

det skulle kunna hjälpa eleverna att använda modellerna korrekt och därmed svara korrekt. 

Forskarnas slutsats i den här studien var att eleverna behöver få erfarenhet av matematiska 

representationsformer såsom nämnda modeller för att kunna använda eller skapa dem. Sådan 

erfarenhet kan de få genom antingen undervisningen eller informella situationer utanför skolan.

Sammanfattningsvis beskrev artiklarna i det här arbetet användning av några grafiska 

representationsformer för problemlösning i aritmetik. Att använda eller skapa olika typer av 

grafiska representationsformer för problemlösning kan påverka elevernas problemlösningsförmåga 

positivt. Problemlösningsutveckling i sin tur utvecklar elevernas kunskap inom aritmetik. Dessa är 

fördelarna med användning av grafiska representationsformer, men utan att förstå matematiska 

begrepp eller grafiska representationsformer är det inte möjligt att använda eller skapa dem. 

Lyckligtvis kan undervisning om användning av grafiska representationsformer för problemlösning 
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utveckla elevernas förståelse för dessa representationsformer. Undervisning gör eleverna mer 

medvetna om vilka grafiska representationsformer som är lämpliga och varför. En sammanfattning 

av resultatet presenteras i tabellen nedan.

Tabell 2: Tabellen presenterar temanas resultat med utgångspunkt i de två forskningsfrågorna om 

möjligheter och hinder.

Möjligheter Hinder

Undervisningens roll 
vid användning av 
grafiska 
representationsformer

- Diskussioner kring ett problems 
lösning och representation bidra till 
elevernas medvetenhet om både deras
mentala processor och påverkan av 
representationsformer på deras 
problemlösning 

- Undervisning kan vara en källa för 
upplevelse av grafiska 
representationsformer 

- Mer undervisning om användning 
av representationsformer gör eleverna
uppmärksamma på 
representationsformers konstruktion

- Utan undervisning är det svårt 
för vissa elever att använda eller 
konstruera grafiska 
representationsformer korrekt

 

- Utan undervisning använder 
inte eleverna grafiska 
representationsformer spontant

Samband mellan 
problemlösning i 
aritmetik, aritmetik och
grafiska 
representationsformer

- Hos elevernas utvecklas både 
problemlösning och aritmetik av 
användning av grafiska 
representationsformer, vilket 
troligtvis kan leda till en minskning 
av antal rutin-och problemuppgifter.

- Skicklighet i användning av grafiska
representationsformer överförs till 
andra problemlösnings tillfälle

- Att representera vissa begrepp 
som bråk är svårare än andra 
begrepp, t.ex heltal

Samband mellan 
grafiska 
representationsformer 
och problemlösning

- Ett ”tape diagram” synliggör 
jämförelse mellan siffrorna i ett 
problem som behandlar subtraktion, 
addition, division och multiplikation 
lättare

- Relationen mellan summan och dess

- Alla typer av teckningar 
fungerar inte på samma sätt. 
Icke- schematiska och mindre 
schematiska teckningar hjälper 
inte problemlösningen

- Elevernas användning av 
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termer i en subtraktion syns i ett ”tape
diagram”, vilket överför ett analytiskt
perspektiv till eleverna 

- Med hjälp av arealmodeller kan 
elever jämföra två bråk i förhållande 
till modellernas storlek 

tallinje blir mer riktad mot 
lösningen gradvist och det har 
samband med problemets 
svårighetsgrad

- En grafisk representation ska 
upplevas av eleverna i olika 
sammanhäng innan de börja 
använda eller skapa den 
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6 Diskussion

I den här delen besvarar jag arbetets frågeställningar genom att förklara resultatet med hjälp av 

arbetets teoretiska referensram. Därför är texten indelad i två delar. Första delen handlar om hinder 

för elevernas inlärning med grafiska representationsformer som används för problemlösning i 

aritmetik. Andra delen handlar om möjligheter för elevernas inlärning med dessa 

representationsformer.

6.1 Hinder för elevernas lärande 

Ett hinder med symboliska mediatorer är att de inte kan användas av barn utan vuxnas hjälp. Att 

bara har tillgång till symboliska mediatorer leder inte till elevers kognitiva utveckling (Kozulin 

m.fl, 2003). En studies resultat visade att eleverna inte använde någon typ av grafisk representation 

spontant. De använde sig av representationsformer efter att ha blivit introducerad till användning av

grafiska representationsformer för problemlösning (Faggnant & Vlassis, 2013). En förklaring till 

detta är att barn, enligt Kozulin m.fl (2003), har svårigheter med att förstå symboliska relationer 

som finns i symboliska mediatorer såsom grafiska represetnationer. Kozulin m.fl (2003) hävdar att 

en vuxen bör förklara symboliska relationer för barnen. Symboliska relationer handlar om relationer

mellan ett föremål, en symbol och ett koncept. En symbol ersätter ett föremål (Imsen 2006; 

Chandler 2007) men den är ett medel för att överföra ett koncept som handlar om föremålet 

(Chandler, 2007). Till exempel används arealmodeller för att illustrera förhållande mellan bråk och 

storlek (Anderson- Pense 2014; Bao 2016) och inte den riktiga storleken av en area eller pizza. 

Tallinje och ”tape diagram” användes för att illustrera konceptet längd (Murata och Kattubadi, 

2012), men det motsvarar inte den riktiga storleken i verkligheten.

Edens och Potters (2007) studie visade att vissa elever inte förstod hur de kan skapa lämpliga 

symboliska representationsformer för problemlösning. Den symboliska representationen skulle i 

form av teckningar illustrera konceptet djup av en sjö och inte sjön i sig självt. De elever som ritade 

schematiska teckningar samt en blandning av schematiska och icke-schematiska teckningar 

lyckades lösa problemen bättre än de som ritade icke-schematiska teckningar (Edens & Potters, 

2007). Detta på grund av att rita eller teckna ett problem handlar inte om att rita exakta geometriska 

figurer utan om enkla skisser som hjälpmedel för att lösa ett problem. Teckningar kan användas för 

bättre förståelse av ett problem eftersom de kan ge en klar bild av vad som sker i situationen som 

problemet beskriver (Emanuealsson m.fl., 1991). Eleverna behöver förstå att dessa mediatorer är ett
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verktyg som ska användas för deras inlärning och förståelse av uppgifter. Det betyder att eleverna 

ska kunna anpassa en symbolisk mediator, till exempel teckningar, till en uppgift som ska 

genomföras (Kozulin m.fl, 2003). Därför drog forskarna slutsatsen att vissa elever behöver lära sig 

hur de kan representera nödvändig information i ett problem snarare än att fokusera på ytlig 

information för att kunna lösa problemet (Edens & Potter, 2007).

Ett annat hinder för användning av grafiska representationsformer är representationsformernas 

kvalitet, vilket påverkar problemlösningen. Tallinje och ”tape diagram” var andra symboliska 

representationsformer som beskrivs i artiklarna. Tallinjen är ett didaktiskt redskap som kan 

användas för att lära sig räknefärdigheter och förmåga att resonera med hjälp av en matematisk 

uttrycksform. En tallinje visar mer än bara ordning mellan tal. En tallinje, med hjälp av sträckor, 

visar även avståndet mellan siffrorna (Kilhamn, 2014). Tallinje användes av eleverna i en studie 

som behandlade problemlösning inom aritmetik. Problemet var att eleverna själva inte visste vilken 

typ av tallinje som är mer lämplig för uppgifterna som de fick. Enligt Murata's och Kattubadi's 

studieresultat (2012) ledde elevernas användning av tallinjer inte alltid till korrekt problemlösning. 

De använde sig av en situationstallinje istället för lösningstallinje. De representerade en del av 

informationen på tallinjen som inte behövdes för lösningen. Målet med problemlösning med hjälp 

av symboliska mediatorer är att eleverna ska använda dem självständigt efteråt. Problemlösning 

sker först på en interpersonell nivå men blir sedan mer internaliserat och självständigt. Dock kan 

inte eleverna använda symboliska mediatorer självständigt utan att först få erfarenhet av användning

av lämpliga representationsformer i klassen (Kozulin m.fl, 2003). Murata och Kattubadis (2012) 

slutsats var att situationer och lösningstallinjer bör jämföras med varandra i klassen, annars blir det 

svårt för eleverna att förstå skillnaden mellan dem och dess förhållande till problemlösning.

Ett annat hinder för användning av grafiska representationsformer är att de inte kan skapas eller 

användas korrekt av eleverna om de inte har erfarenhet av aritmetiska modeller. Den proximala 

utvecklingszonen är utrymmet mellan barnets nuvarande, självständiga funktioner och den 

utvecklingsnivå som barnet ska uppnå (Imsen, 2006; Kozulin m.fl, 2003; Woolfolk & Karlberg, 

2015). Resultat av en studie visade att 79% av eleverna inte förstod sambandet mellan ett bråk och 

storleken på arean som bråket handlar om (Anderson-Pence m.fl, 2014). Med andra ord visade 

representationsformerna elevernas förståelse av bråk och deras missförstånd av förhållandet mellan 

bråk och modellernas storlek. Slutsatsen man kan dra av detta är att elevernas proximala 

utvecklingszon ligger mellan begreppet bråk och dess förhållande till modellernas storlek. Den 
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proximala utvecklingszonen behandlar även relationen mellan de kognitiva funktioner som hos 

barnet är färdigutvecklade och de kognitiva funktioner som barnet håller på att utveckla i sin 

kontakt med något materiellt i barnets miljö (Kozulin m.fl, 2003). I Anderson-Pence m.fl (2014) 

används arealmodeller för problemlösning som handlade om bråk. En modell är en representation 

av ett fysiskt fenomen eller ett matematiskt objekt som till exempel en siffra (Wells, 2012). 

Arealmodeller visar både en siffra och ett fysiskt fenomen, storlek. Anderson-Pence m.fl (2014) 

ansåg att om eleverna kunde hålla i tankarna att en pizza i verkligheten kan ha olika storlek kunde 

de kanske skapa och använda modellerna korrekt. Slutsatsen men kan dra är att eleverna kan 

använda matematiska modeller korrekt genom att koppla en modell till verkligheten. 

Sammanfattningsvis förklarades, i den delen, olika orsaker till elevernas svårigheter med 

användning av grafiska representationsformer som kan lösas genom undervisningen. Hur och varför

undervisningen kan bidra till elevers korrekta användning av grafiska representationsformer ska 

diskuteras i nästa stycke.

6.2 Möjligheter för elevers lärande

Elevernas användning av lämpliga grafiska representationsformer för problemlösning utvecklas 

genom Kommunikation mellan elever samt mellan elever och lärare. Enligt studien som Swee Fong

och Lee (2009) genomförde representerade 30% av eleverna problemen halvt korrekt. Deras 

slutsatsen var att delvis korrekta "tape diagram" inte är en allt-eller-inget-process. De kan utvecklas 

genom mer undervisning och övning. En annan litteraturstudie visade att elevernas prestationer 

inom problemlösning med hjälp av grafiska representationsformer blev betydligt bättre efter 

undervisning (Csikos, 2012; Fagnant & Vlassis, 2013). Detta kan förklaras av att den proximala 

utvecklingszonen som behandlar relationen mellan de kognitiva funktioner som hos barnet är 

färdigutvecklade och de kognitiva funktioner som barnet håller på att utveckla i sin kontakt med 

någon i sin miljö (Imsen, 2006; Kozulin m.fl, 2003). Problemlösning, enligt Kozulin m.fl (2003) , 

är en funktion som kan utvecklas genom humanmediering, det vill säga interaktion mellan barn och 

en annan person. Strategier som kan användas för problemlösning överförs till eleverna i 

interaktionen mellan en kunnigare mediator. Undervisningen i studien som genomfördes av Csikos 

m.fl (2012) innehöll problemlösning med hjälp av teckningar. Dessutom motiverade läraren 

eleverna att diskutera sina representationsformer och lösningar med andra klasskamrater i 

heterogena grupper. Vygotskij påpekade att barns kognitiva utveckling sker i interaktionen med 

personer som är mer kompetenta. Det kan vara både vuxna och duktiga jämnåriga (Woolfolk & 

Karlberg, 2015). 20 lektioner genomfördes i studien av Csikos m.fl (2012). Eleverna i 
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experimentgruppen blev medvetna om att det blev lättare för dem att lösa problem genom att 

använda lämpliga representationsformer för problemlösning. Forskarnas slutsats var att 

undervisningen kan bidra till elevernas medvetenhet om sina mentala processer och fördelar med 

användning av lämpliga representationsformer för problemlösning (Csikos m.fl, 2012). Vygotskij 

ansåg att medveten uppmärksamhet är en kognitiv förmåga som utvecklas i interaktionen med andra

människor under utförandet av avancerade kognitiva uppgifter såsom problemlösning (Woolfolk & 

Karlberg, 2015).

Elevernas problemlösning och användning av grafiska representationsformer utvecklas också 

genom undervisning i aritmetik. Aritmetik handlar om olika former av tal och hur de kan 

kombineras och omvandlas med hjälp av de fyra räknesätten (Sollervall, 2015). Sollervall (2015) 

hävdar även att aritmetik inte enbart handlar om att räkna med talsymboler – även grafiska 

representationsformer kan användas inom aritmetik. Därför kan användning av grafiska 

representationsformer för problemlösning påverka elevernas aritmetik positivt. Experimentgruppens

prestation, enligt Csikos m.fl (2012), förbättrades både inom problemlösning och aritmetik. En 

annan studie, som genomfördes av Edens och Potter (2007), beskrev sambandet mellan användning 

av teckningar för problemlösning och problemlösningsförmågan. De elever som kunde skapa 

lämpliga teckningar gjorde korrekta lösningar till både problem som fanns i testet från studien och 

andra problem som de fick vid andra tillfällen. Detta kan förklaras med att problemlösning är ett 

sätt på vilket någon kan arbeta och lära sig matematik eftersom problemlösning och förståelse av 

matematiken är i symbios (Grevholm, 2015; Emanuealsson, Johansson, & Ryding, 1991). Med detta

menar Grevholm (2015) att förståelsen ökar möjligheterna för problemlösning samtidigt som 

inlärning genom problemlösning även utvecklar förståelsen för matematik. Därför drar Csikos m.fl 

(2012) slutsatsen att läraren kan minska arbetet med aritmetiska rutinuppgifter och istället arbeta 

mer med problemlösning inom aritmetik. Dock påvisade studien som genomfördes av Swee Fong 

och Lee (2009) sambandet mellan elevernas kunskap i aritmetik och elevernas grafiska 

representationsformer. Enligt resultatet som de fick berodde elevernas lyckade 

representationsformer på deras kunskap i aritmetik. Dessvärre visade 50% av elevernas 

representationsformer att de hade missförstått begreppet bråk, vilket gjorde att de representerade de 

problemen felaktigt och kom fram till felaktiga lösningar. Att representera heltal var lättare än att 

representera bråk. Det var svårt för eleverna att representera förhållandet mellan nämnare och 

täljare i ett bråk. Därför kan man dra slutsatsen att aritmetik och problemlösning hänger ihop och att

kunskaper inom dessa områden inte är isolerade från varandra.
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Användning av grafiska representationsformer möjliggör för eleverna en bättre förståelse av ett 

problem inom aritmetik enligt studien som genomfördes av Csikos m.fl (2012). Dock har de inte 

tagit upp hur en grafisk representation kan bidra till bättre problemlösning. Problemlösning är enligt

Grevholm (2015), en utmaning för eleverna. Det har ingen färdig procedur och problemlösaren 

behöver anstränga sig för att lösa problemet. Det finns med andra ord ingen enkel och färdig metod 

som ger svar på problemet. För att lösa vissa problem korrekt behöver lösaren rita upp problemet 

(Grevholm, 2015). I studien som genomfördes av Murata (2008) representerades problemen för 

eleverna med hjälp av några "tape diagram". Problemen delades upp i olika delar och varje del 

representerades med hjälp av ett "tape diagram". Eleverna fick bättre resultat i problemlösning i 

jämförelse med de som inte fick någon "tape diagram" för problemen. Slutsatsen man kan dra av 

detta är att representation av ett problem med hjälp av några ”tape diagram” ger en tydligare bild av 

olika procedurer som ingår i problemet för eleverna. Enligt Bao (2016) ger noggrann användning av

”tape diagram” eleverna möjlighet att tolka problemen, representera problemens situationer och 

välja en korrekt operation för att lösa problemen. Ett förklaring till detta är att ett ”tape diagram”  

överför ett analytiskt perspektiv till eleverna genom att visa sambandet mellan summan och 

termerna i en addition eller subtraktion (Murata, 2008).
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7 Avslutning

Sammanfattningsvis behandlar det här arbetet hinder och möjligheter med användning av grafiska 

representationsformer vid problemlösning inom aritmetik. Enligt artiklarna som användes i det här 

arbetet leder användning av grafiska representationsformer inte alltid till korrekt problemlösning. 

Detta på grund av att: 1) Elevers missförstånd rörande användning av grafiska 

representationsformer för problemlösning och elevers icke-schematiska teckningar innehåller 

information som inte leder till en lösning, 2) Utan att använda lämpliga grafiska 

representationsformer är det svårt för eleverna att hitta lösningen. Lösningstallinje leder generellt 

till en bättre representation av ett problem i jämförelse med situationstallinje. Detta för att 

lösningstallinje bara representerar den del av den kvantitativa informationen i problemen som är 

nödvändig för en lösning, 3) Användning och skapande av grafiska representationsformer utvecklas 

gradvist. Eleverna behöver först uppleva matematiska modeller såsom arealmodellerna för att kunna

skapa eller använda dem korrekt. Elevernas upplevelse av matematiska modeller i till exempel 

klassen bidrar till deras förståelse av dem.

Även om dessa hinder för användning av grafiska representationsformer föreligger bidrar grafiska 

representationsformer, enligt artiklarna som användes i det här arbetet, ändå till elevernas inlärning 

inom problemlösning. Resultatet av artiklarna påvisade sambandet mellan problemlösning, 

aritmetik och grafiska representationsformer. Dessa områden hänger ihop. Elever med bättre 

kunskap i aritmetik förstår problemen lättare. De elever som inte förstod begreppet bråk kunde inte 

representera det och därmed inte heller lösa problemet. Användning av lämpliga grafiska 

representationsformer ledde dessutom till bättre problemlösning, vilket i sin tur utvecklade 

elevernas kunskap i aritmetik. Att använda lämpliga grafiska representationsformer synliggör 

problemens komponenter, vilket kan leda till en korrekt lösning. Lämpliga grafiska 

representationsformer kan med andra ord överföra en bättre bild och därmed skapa en bättre 

förståelse av ett problem.

Den här studien handlade översiktligt om påverkan av användning av lämpliga grafiska 

representationsformer på problemlösning, aritmetik och förståelse av ett problem. Problemlösning 

kan sägas ske utifrån relationen mellan ett problem, grafiska representationsformer och aritmetik. 

Dessa tre faktorer påverkar problemlösningen. Sambandet mellan mellan språk, bild och 
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matematiska symboler, kontexten för problemlösning, undersöktes dock inte detaljerat i artiklarna 

som användes i det här arbetet, vilket kan analyseras mer vid senare forskningstillfällen.
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