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Sammanfattning

I den svenska gymnasieskolan är läroboken oftast det huvudsakliga undervis-
ningsmaterialet i matematik. Därför påverkas undervisningen direkt av hur
läroböckernas teorigenomgångar, lösta exempeluppgifter och övningsuppgif-
ter är utformade. Särskilt viktigt för elevernas förståelse för matematiken är
användningen av och växlingen mellan representationsformer, men i kontex-
ten av integralkalkyl i gymnasieläroböcker finns det en avsaknad av tidigare
forskning kring detta.

Syftet med detta arbete är därför att öka kunskaperna om hur representa-
tionsformer används vid introduktionen av integralkalkyl i gymnasiet, genom
att utföra en innehållsanalys av fyra läroböcker. Detta möjliggörs genom att
utgå från forskning om representationsformer och semiotik för att bygga ett
teoretiskt ramverk som därefter används för att analysera läroböckerna.

Resultaten visar att de flesta representationsformer och växlingar mellan
olika representationsformer är märkbart vanligare i teorigenomgångar än i
lösta exempeluppgifter och övningsuppgifter. Dessutom finns det för övnings-
uppgifterna en tydlig korrelation i att de flesta representationsformer och
växlingar mellan olika representationsformer förekommer oftare ju svårare
övningsuppgifterna anses vara. Således kan lärare behöva tänka på detta i un-
dervisningen för att få en allsidig behandling av representationsformerna, och
särskilt för att säkerställa att elever med matematiksvårigheter får den träning
de behöver för att behärska växlingen mellan olika representationsformer.
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Abstract

In the Swedish upper secondary school, textbooks are usually the main mate-
rial used when teaching mathematics. Thus, the teaching is directly affected
by how theory sections, solved example exercises and practice exercises are
designed. Particularly important for the students’ understanding of mathema-
tics is the usage of representation forms and the conversions between them.
However, in the context of integral calculus in textbooks for upper secondary
school, there is a lack of research on this matter.

The purpose of this thesis is therefore to increase the knowledge of how
representation forms are used in the introduction of integral calculus in upper
secondary school, by performing a content analysis of four textbooks. This is
enabled by using research on representation forms and semiotics as a starting
point for building a theoretical framework which is then used to analyze the
textbooks.

The results show that most representation forms and conversions between
different representation forms are noticeably more common in theory sections
than in solved example exercises and in practice exercises. Furthermore, there
is an evident correlation in that most representation forms and conversions
between different representation forms become more common as the practice
exercises get harder. Teachers may thus need to consider this when teaching
to ensure a more comprehensive treatment of the representation forms, espe-
cially to ensure that students with learning difficulties in mathematics get the
practice they need to master conversions between different representation
forms.
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Kapitel 1

Inledning och bakgrund

Läroboken är en central del av undervisningen i den svenska gymnasieskolan.
I 2015 års upplaga av den internationella studien TIMSS Advanced fram-
kommer det genom en enkätundersökning att 98 procent av de tillfrågade
matematiklärarna använder läroboken som basmaterial till undervisningen
(Skolverket, 2016). Således påverkas undervisningen direkt av hur lärobokens
teorigenomgångar, lösta exempeluppgifter och övningsuppgifter är utforma-
de. Därför är det ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv intressant att genomföra
en läromedelsanalys för att öka kunskapen om läromedlens innehåll.

En konkret aspekt som är relevant att studera är vilka representations-
former som läroböckerna använder, eftersom representationsformerna har
en stark inverkan på hur eleverna skapar förståelse för matematiken (Ste-
inbring, 1997). Författarens personliga erfarenhet är att lärare inte i någon
vidare utsträckning aktivt reflekterar över hur läroböckerna använder sig
av representationsformer, och med tanke på att en stor majoritet av lärarna
använder läroböckerna som basmaterial är det därför relevant att studera just
denna fråga. Vidare visar en undersökning att åtta av tio lärare anser att de
inte har tillräckligt med tid för att kvalitetsgranska och välja läromedel trots
att nästan sju av tio lärare uppfattar att valet av läromedel för undervisningen
är upp till lärarna (Lärarnas riksförbund, 2014). Genom att genomföra en
läromedelsanalys av representationsformerna kan resultaten av detta arbete
vara till hjälp vid valet av läromedel och vid planeringen av undervisningen.

Det optimala vore att utföra en analys på alla matematiska områden inom
skolan, men eftersom detta arbete (som alla andra) är avgränsat i tid och
resurser fokuseras ett specifikt område. Det valda området är grundläggande
integralkalkyl på gymnasienivå, vilket delvis beror på författarens intresse
för ämnet och relevansen för framtida yrkesliv då författaren kommer att
undervisa inom detta område.
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2 KAPITEL 1. INLEDNING OCH BAKGRUND

1.1 Syfte och frågeställningar

Läromedelsanalyser inom matematik har tidigare utförts av många olika
författare, men det verkar inte som att någon har analyserat introduktionen
av integralkalkyl i gymnasiet utifrån vilka representationsformer som an-
vänds. Det övergripande syftet med arbetet är därför att öka kunskaperna
om användningen av representationsformer i introduktionen av integralkal-
kyl i gymnasieläroböcker, vilket har ett högt nyhetsvärde med tanke på att
användningen av representationsformerna påverkar elevernas förståelse för
matematiken. Bland annat kan lärare anpassa sin undervisning om resultaten
visar att läromedlen brister i något avseende, och med hjälp av god kunskap i
frågan kan man även göra ett mer medvetet val av läromedel.

Med detta syfte som utgångspunkt behandlar arbetet två konkreta fråge-
ställningar beträffande introduktionen av integralkalkyl i gymnasieläroböc-
ker:

• Skiljer sig användningen av representationsformer mellan teorigenom-
gångar, lösta exempeluppgifter och övningsuppgifter, och i så fall, hur?

• Finns det någon korrelation mellan användningen av representations-
former och övningsuppgifternas svårighetsnivå?

1.2 Avgränsningar

Detta arbete behandlar enbart de representationsformer som explicit förekom-
mer i läroboken, alltså det som inom läromedelsanalys kallas för manifesta
inslag (Bergström & Boréus, 2012). Det görs inget försök till att analysera
eventuella inslag som förekommer ”mellan raderna” eller att analysera andra
typer av representationsformer såsom fysiska eller mentala (se avsnitt 2.1 för
mer detaljer).

1.3 Rapportens disposition

För att lägga en vetenskaplig grund presenteras i kapitel 2 tidigare forskning
om representationsformer och semiotik. Utifrån denna forskning skapas i
kapitel 3 ett teoretiskt ramverk som används i arbetets analys. Därefter pre-
senteras arbetets metod i kapitel 4, följt av analysresultaten i kapitel 5 och den
avslutande diskussionen i kapitel 6.



Kapitel 2

Tidigare forskning

I detta kapitel kommer den forskning som är relevant för detta arbete att pre-
senteras, nämligen forskning om representationer och representationsformer
följt av forskning om semiotik och semiotiska kedjor.

2.1 Representationer och representationsformer

En representation kan med enkla ord beskrivas som något som betecknar något
annat (Duval, 2006). Detta innefattar dels mentala representationer såsom
människors inre uppfattningar och föreställningar, dels semiotiska representa-
tioner såsom språk och symboler (Duval, 2006). Detta arbete fokuserar dock
enbart på de semiotiska representationerna eftersom mentala representationer
inte är relevanta i en renodlad läromedelsanalys.

Duval (2006) beskriver en distinkt skillnad mellan objekt inom matema-
tiken och objekt inom andra vetenskapliga ämnen såsom fysik och kemi.
Medan det i andra ämnen är möjligt att studera objekt med hjälp av fysiska
instrument såsom mikroskop och mätverktyg eftersom objekten existerar i
den fysiska verkligheten, omöjliggörs detta i matematiken genom att dess
objekt är abstrakta vilket gör att det enbart går att få tillgång till matematiska
objekt genom deras representationer. Detta innebär att det inte går att arbeta
med matematik på något sätt utan att komma i kontakt med en representa-
tion. Exempelvis, för att arbeta med det abstrakta matematiska objektet som
med en verbal representation benämns volym kan ett fysiskt objekt såsom ett
mjölkpaket med volymen 1 liter användas, men detta är inte det abstrakta
matematiska objektet utan enbart en representation av det.

Det finns dock ett viktigt problem i denna situation som Duval (2006) näm-
ner: Om eleverna inte kan få direkt tillgång till det matematiska objektet utan
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4 KAPITEL 2. TIDIGARE FORSKNING

får det enbart genom en representation, hur kan de då skilja det matematiska
objektet från representationen? För att öka förståelsen hos eleverna bör därför
objektet refereras till genom fler än en representation (Winsløw, 2004). Vidare
är förmågan att växla mellan olika representationer ofta central för framgång
i problemlösning och i själva lärandet (Duval, 2006).

Eftersom det saknas entydiga kopplingar mellan matematiska objekt och
representationer (Winsløw, 2004) kan samma matematiska objekt represen-
teras på flera sätt. För att förstå matematiskt tänkande menar Duval (2006)
därför att fokus bör ligga på att studera de övergripande representationsfor-
merna istället för specifika representationer, eftersom representationerna kan
bytas ut mot andra representationer samtidigt som det matematiska objektet
förblir detsamma. Således krävs modeller för representationsformer som kan
kategorisera representationerna utifrån gemensamma faktorer. Olika författa-
re har skapat olika modeller för representationsformer varför det är omöjligt
att nämna alla, men nedan presenteras tre modeller som kan vara relevanta
och användbara för att analysera integralkalkyl.

2.1.1 Modeller för representationsformer

En av de mest inflytelserika modellerna för matematiska representationsfor-
mer som en stor del av närliggande forskning verkar bygga på är den som
Duval (2000, 2006) presenterar. Modellen klassificerar de möjliga semiotiska
representationerna vid matematiska processer enligt fyra representationsfor-
mer:

• Naturligt språk, både muntlig och skriftlig kommunikation.

• Grafisk representation såsom figurer, skisser och mönster. Notera att
diagram och funktionsgrafer inte ingår här utan har en separat repre-
sentationsform.

• Symbolisk representation såsom talsystem, matematiska symboler, al-
gebraiska notationer och formella språk.

• Diagram och funktionsgrafer.

Modellen är generell och övergripande och kan därför användas till i princip
vilket matematiskt område som helst, men samtidigt innebär det att viktiga
detaljer inom specifika matematiska områden kan gå förlorade om flera re-
presentationer klumpas ihop under samma representationsform trots att de
egentligen hade gått att särskilja ytterligare.
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För att ge en mer detaljerad bild av representationerna kan det därför vara
vettigt att använda en modell som är anpassad för just integralkalkyl. Som en
del av en studie om representationsformer om integralkalkyl i flera variabler
(mer detaljer om studien presenteras i slutet av avsnitt 2.2) undersöker McGee
och Martinez-Planell (2014) vilka representationsformer som förekommer
i amerikanska läroböcker beträffande integralkalkyl på högskolenivå. De
utgår från ovanstående representationsformer av Duval (2006) och identifierar
därigenom följande representationsformer specifika för integralkalkyl i en
variabel:

• Geometrisk representation som approximerar arean under en funk-
tionsgraf med rektanglar som en Riemannsumma. Ett exempel på en
sådan representation illustreras i figur 2.1.

1 2 3 4 5

0,5

1

1,5

2

x

y

Figur 2.1: Approximation av en area under funktionsgrafen y =
√
x.

• Numerisk representation för att beräkna en geometrisk representation
av arean med numeriska värden, exempelvis√

1,5 · 1 +
√

2,5 · 1 +
√

3,5 · 1

• Symbolisk representation förekommer i fyra delrepresentationer varav
två behandlar approximationer och två behandlar exakta värden:

– Utvecklad summa som approximation motsvarar numerisk repre-
sentation men i symbolisk notation istället för numeriska värden,
exempelvis

√
x1∆x +

√
x2∆x +

√
x3∆x

– Summa med sigmanotation som approximation motsvarar en ut-
vecklad summa fast skriven med sigmanotation, exempelvis

3∑
i=1

√
xi∆x
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– Summa med sigmanotation som exakt värde utgår från en summa
med sigmanotation som approximation men tar gränsvärdet av
summan för att få ett exakt värde, exempelvis1

lim
n→∞

n∑
i=1

√
xi∆x

– Bestämd integral som exakt värde motsvarar summa med sigma-
notation som exakt värde fast med integralnotation, exempelvis

3∫
1

√
x dx

Notera att det i denna modell inte förekommer någon verbal representation,
vilket kan ses som udda då läroböcker vanligtvis har verbala inslag. Dock
nämner McGee och Martinez-Planell i resultatdelen av artikeln övergångar
mellan olika representationsformer varav en faktiskt är verbal representation.
Det verkar alltså som att modellen inte är heltäckande och bör därför ses som
ett komplement till andra modeller, särskilt till den av Duval (2006), istället
för en helt fristående modell. Detta innebär att om modellen ska användas
som analysverktyg kan den behöva kompletteras med andra representations-
former.

Gällande den verbal representationsformen menar Prediger, Clarkson och
Boses (2016) att litteraturen ofta inte särskiljer olika typer av naturligt språk
utan klumpar ihop dem till en enda matematisk representationsform, vilket
ovanstående modeller av Duval (2006) och McGee och Martinez-Planell (2014)
är exempel på. En modell för representationsformer som åtgärdar detta är
den som Prediger och Wessel (2011) utvecklar genom att utgå från modellen
av Duval (2006) men även inkludera lingvistiska teorier från Cummins (1979)
och Clarkson (2009).2 Modellen delar upp den verbala representationsformen
i tre nivåer beroende på vilken kontext språket befinner sig i (Prediger m. fl.,
2016):

1. Vardagskontext: Kännetecknas av ett informellt språkbruk om en verk-
lig situation där de matematiska inslagen inte är explicita och där per-
sonliga pronomen spelar en framträdande roll.

1Notera dock att formeln är ryckt ur sitt sammanhang – för att den ska vara matematiskt
korrekt krävs det även att det explicit anges hur ∆x beter sig (går mot noll) då n går mot
oändligheten.

2Prediger och Wessel (2011) gör dessutom en distinktion mellan om språket som används
är förstaspråk eller andraspråk, men denna distinktion ignoreras här eftersom tvåspråkighet
inte studeras i detta arbete.
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2. Skolkontext: Kännetecknas av ett mer formellt språkbruk där det ma-
tematiska innehållet skrivs fram tydligare än i vardagsspråk och där
personliga pronomen inte är lika framträdande.

3. Teknisk kontext: Kännetecknas av ett formellt språkbruk som är mate-
matiskt, otvetydigt och koncist.

Prediger m. fl. (2016) påpekar dock att gränserna mellan dessa nivåer inte är
helt klara och att nivåerna ibland överlappar varandra och flyter ihop. Detta
kan utgöra ett problem vid tillämpningen av modellen i en läromedelsanalys
där tydliga avgränsningar behövs, varför även denna modell kan behöva
modifieras.

Sammanfattningsvis finns det alltså olika modeller för representationsfor-
mer med fokus på olika aspekter och med olika för- och nackdelar, varför
det inte finns en enskild modell som passar alla situationer. För att få ett
välfungerande analysverktyg i detta arbete kan således ovanstående modeller
användas som utgångspunkter men kombineras och anpassas vid behov.

Dock går det inte att besvara arbetets frågeställningar enbart med hjälp av
modeller för representationsformer som analysverktyg, eftersom modellerna
inte möjliggör en analys av förhållandet mellan de representationsformer som
förekommer i läroböckerna. Således krävs ytterligare en teoretisk struktur,
och en sådan struktur går att finna i semotiken genom semiotiska kedjor.

2.2 Semiotik och semiotiska kedjor

Semiotik kan kortfattat beskrivas som vetenskapen om tecken (Presmeg, 2006).
Ett tecken kan formellt ses som en relation mellan ett uttryck och det innehåll
som uttrycket syftar till att representera (Winsløw, 2004). En representation
(som beskrevs i avsnitt 2.1) motsvarar således med semiotiska termer ett
teckens uttryck, och representationens underliggande matematiska objekt
motsvarar samma teckens innehåll.

Semiotik kan användas för att studera olika typer av teckensystem såsom
tal, gester eller skrift, inklusive matematiska teckensystem (Winsløw, 2004).
Eftersom lärande inom matematiken innefattar att tillägna sig de matematiska
symboler som utgör det matematiska teckensystemet är semiotik relevant
för matematikundervisning (Presmeg, 2006) och därför även lämpligt som
teoretisk utgångspunkt i detta arbete.

I avsnitt 2.1 framkom det att förmågan att växla mellan olika represen-
tationer ofta är central för framgång i problemlösning och i själva lärandet.
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Således är det intressant att studera dessa växlingar, vilket kan göras med
hjälp av så kallade semiotiska kedjor. Semiotiska kedjor består av en mängd
tecken som länkas ihop med varandra för att bilda en sekvens av abstraktioner
(Presmeg, 2006). För att enklast illustrera hur detta fungerar kan ett konkret
exempel användas, såsom följande kedja som behandlar lärandet av tal i bas
fem (jämför Presmeg, 2006):

Enskilda tuggummin→ Tuggummipaket med fem tuggummin i varje
paket→ Grupper av fem tuggummipaket→Matematiska symboler för
tal i bas fem

Kedjan illustrerar en progression i abstraktionsnivå, från det vardagliga och
konkreta till det abstrakta. I exemplet illustreras varje tecken av en pil som bin-
der ihop två objekt, där det vänstra objektet är tecknets innehåll och det högra
objektet är tecknets uttryck. Därmed blir objekten i mitten av kedjan både in-
nehåll och uttryck, beroende på vilket tecken som studeras. Exempelvis utgör
grupper av fem tuggummipaket uttrycket i ett tecken, som genom abstraktion
blir innehållet till nästa tecken där uttrycket är matematiska symboler för tal i
bas fem.

Denna modell av semiotiska kedjor baseras på de semiotiska teorierna av
de Saussure (1959) och är dyadisk, det vill säga att varje länk i kedjan länkar
ihop exakt två objekt. Dock har det visat sig att dyadiska semiotiska kedjor kan
vara otillräckliga vid analys av matematik eftersom tecken kan förekomma
i andra tecken och att progressionen således inte helt fångas av en dyadisk
linjär kedja (Presmeg, 2006).

För att kringgå detta problem tar Presmeg (2006) inspiration av de semio-
tiska teorierna av Peirce (1998) för att utveckla en triadisk modell för semotiska
kedjor. Den avgörande skillnaden från den dyadiska modellen är att ett tec-
ken i den triadiska modellen inte bara innehåller ett innehåll och ett uttryck,
utan att innehållet även inkluderar alla uttryck och innehåll som tidigare
behandlats i kedjan. I exempelkedjan ovan skulle det betyda att tecknet med
matematiska symboler för tal i bas fem som uttryck inte bara har grupper
av tuggummipaket som innehåll utan även tuggummipaketen och enskilda
tuggummin från tidigare i kedjan. Presmeg menar att en sådan inkapsling
gör den triadiska modellen mer lämplig att använda vid analys av matema-
tikundervisning än den dyadiska modellen. I detta arbete kommer således
triadiska semiotiska kedjor att användas, och för enkelhets skull refereras till
som enbart ”semiotiska kedjor”.

Det verkar inte finnas särskilt mycket tidigare forskning som analyserar
semiotiska representationsformer i läroböcker med hjälp av semiotiska kedjor,
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och särskilt inte beträffande grundläggande integralkalkyl i en svensk kontext,
men en studie som ändå är relevant är den som genomförts av McGee och
Martinez-Planell (2014). I studien utgår författarna från hur integralkalkyl
i flera variabler presenteras i amerikanska läroböcker och undersöker vilka
representationsformer och semiotiska kedjor som studenterna använder sig
av vid lösningen av olika matematiska problem. Studenterna delas in i två
grupper som får lika mycket undervisningstid, en kontrollgrupp som får
”vanlig” matematikundervisning och en experimentell grupp där studenterna
även får arbeta aktivt med specifika semiotiska kedjor. Det visade sig att stu-
denterna i den experimentella gruppen i högre grad klarade av uppgifter som
de blev tilldelade, både i prov och under intervjuer, jämfört med studenterna
i kontrollgruppen. Slutsatsen är att aktivt arbete med specifika semotiska
kedjor kan leda till att studenter får en förbättrad förmåga att växla mellan
flera olika representationsformer vilket kan öka förståelsen för integralkalkyl
i flera variabler och förbättra problemlösningsförmågan.

Visserligen handlar studien av McGee och Martinez-Planell (2014) om in-
tegralkalkyl i flera variabler på högskolenivå vilket detta arbete inte gör, men
eftersom den positiva effekten av växling mellan olika representationsformer
inte är något unikt för integralkalkyl i flera variabler är det rimligt att studiens
resultat och slutsatser även är giltiga för introduktionen av integralkalkyl
på gymnasienivå. Således är det intressant att i detta arbete undersöka vilka
semiotiska kedjor som finns i läroböckernas teorigenomgångar och övnings-
uppgifter.

I detta kapitel har relevant forskning om representationsformer och se-
miotik presenterats. Nästa steg är att använda forskningen för att skapa ett
teoretiskt ramverk genom vilket en analys kan utföras som syftar till att
uppfylla frågeställningarna.



Kapitel 3

Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverk som används i detta arbete har två beståndsdelar
som samverkar med varandra och som direkt bygger på forskningen som
presenterades i föregående kapitel:

1. Den första beståndsdelen är ett kodschema som kan användas för att
koda de representationer som förekommer i läroböckerna enligt deras
representationsformer. Kodschemat presenteras senare i detta kapitel.

2. Den andra beståndsdelen är semiotiska kedjor som kan beskriva hur
representationerna hänger ihop för varje analysenhet (teorigenomgång,
exempeluppgift eller övningsuppgift).

Tillämpningen av ramverket är att den person som ska utföra analysen
studerar en analysenhet i taget, studerar vilka representationsformer enligt
kodschemat som förekommer, och studerar i vilken ordning de förekommer
för att placera in dem i en semiotisk kedja. Resultatet blir då en lista med semi-
otiska kedjor som består av de förekommande representationsformerna. Varje
representationsform förekommer som mest en gång i varje kedja även om
representationsformen förekommer flera gånger i analysenheten, eftersom ett
innehåll i en triadisk semiotisk kedja redan inkluderar allt innehåll som tidi-
gare behandlats i kedjan (se avsnitt 2.2) vilket gör det redundant att inkludera
samma representationsform flera gånger.

Efter att en preliminär version av kodschemat konstruerats genomfördes
en pilotstudie på några sidor ur varje lärobok för att undersöka huruvida
kodschemat fungerade tillfredsställande på det undersökta materialet (se
även steg 3 i avsnitt 4.2). Slutsatsen av pilotstudien var att kodschemat huvud-
sakligen fungerade bra men att några aspekter inte var helt optimala, vilket

10
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egentligen inte var särskilt oväntat eftersom ingen av modellerna för repre-
sentationsformer är gjorda specifikt med introduktionen av integralkalkyl på
gymnasienivå i åtanke.

Bland annat visade det sig att språknivåerna enligt Prediger och Wessels
(2011) modell inte var optimala i sin ordinarie form, dels då vardagskontext i
princip inte förekommer i läroböcker på gymnasienivå, dels då kategorierna
inte var tillräckligt tydligt avgränsade för att ge ett entydigt resultat. Dock
visade pilotstudien att det ändå finns en tydlig distinktion mellan rent mate-
matiska situationer och situationer som har med verkligheten att göra, vilket
med språkbruket från PISA-ramverket (OECD, 2003) kan benämnas intra-
matematiska respektive extramatematiska kontexter, och en sådan distinktion
eliminerar den berörda tvetydigheten. Därför modifierades den verbala re-
presentationen så att de två språknivåerna istället behandlar intramatematisk
kontext respektive extramatematisk kontext. Detta är fortfarande förenligt
med språknivåerna av Prediger och Wessel (2011) men mer tydligt avgränsat
avseende kontexten.

Dessutom visade det sig att de grafiska och symboliska representations-
formerna var lite för generella och saknade vissa delrepresentationer som
förekom i läroböckerna, och därför utökades dessa representationsformer
med några nya delrepresentationer enligt pilotstudiens resultat.

Det slutgiltiga kodschemat består av 14 representationsformer varav två
verbala, fyra grafiska och åtta symbolisk-numeriska. För att underlätta presen-
tationen av resultaten i kapitel 5 förses även varje representationsform med
en förkortning på en bokstav och (eventuellt) en siffra såsom V1, G3 eller S6.

Nedan beskrivs kodschemats alla representationsformer i detalj med kon-
kreta exempel för att underlätta en entydig kodning. Representationsformerna
är grupperade utifrån deras övergripande representationsform, nämligen ver-
bal, grafisk eller symbolisk-numerisk.

3.1 Verbal representation

Verbal representation i form av naturligt språk delas upp i två delrepresenta-
tioner beroende på språkets kontext:

• Intramatematisk kontext (V1) förekommer då språket används för att
beskriva en situation som inte har någon direkt koppling till verklighe-
ten utan enbart har en ren matematisk användning, exempelvis

En funktion vars tangent har lutningen 2x−3 för alla värden på x går
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genom punkten (0, 4). Vilken är funktionen? (Gennow, Gustafsson
& Silborn, 2012, s. 172)

• Extramatematisk kontext (V2) förekommer då språket används för att
beskriva en situation som existerar i verkligheten men som matematise-
ras på något sätt, exempelvis

En bil som accelererar, kör under de första tio sekunderna med has-
tigheten v(t) = 2t m/s. Hur långt hinner bilen på 10 s? (Alfredsson,
Bråting, Erixon & Heikne, 2012, s. 178)

För att en analysenhet ska anses innehålla en verbal representation krävs
det att den verbala aspekten av analysenheten innehåller något användbart
matematiskt innehåll. Exempelvis anses ovanstående två uppgifter bygga på
en verbal representation eftersom uppgiftens matematiska innehåll främst
förekommer i den verbala delen. Däremot anses uppgiften

Bestäm en primitiv funktion till f(x) = x2 + 1.

inte innehålla en verbal representation eftersom det matematiska innehål-
let som är användbart för att lösa uppgiften förekommer i den symboliska
delen snarare än den verbala delen. Om uppgiften hade ansetts innehålla
en verbal representation hade den representationsformen inte varit särskilt
givande som kodningsenhet då den hade ingått i de allra flesta analysenheter
på ett trivialt sätt.

Sammanfattningsvis: Det som avgör om en analysenhet innehåller en ver-
bal representation är om det i dess verbala del finns något matematiskt innehåll som
är användbart för att lösa uppgiften. Uppmaningar såsom ”beräkna” eller ”be-
stäm samtliga” anses således inte uppfylla kravet för en verbal representation
eftersom de inte tillför något matematiskt värde.

3.2 Grafisk representation

Grafisk representation förekommer i fyra delrepresentationer varav tre som
behandlar funktionsgrafer och en som är illustrativ:

• Rena funktionsgrafer (G1) utan några ytterligare grafiska markeringar
för arean eller integralen som ska beräknas, exempelvis som i figur 3.1a.

• Approximation av arean (G2) med rektanglar under eller över en funk-
tionsgraf, exempelvis som i figur 3.1b.
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• Markering av exakta arean (G3) genom en skuggning under eller över
en funktionsgraf, exempelvis som i figur 3.1c.

• Schematiska figurer (G4) som inte direkt har med beräkningen av in-
tegraler eller primitiva funktioner att göra men som ändå illustrerar
något relevant matematiskt samband, exempelvis som i figur 3.2 (jämför
Gennow m. fl., 2012, s. 173).

1 2 3 4 5
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y

(a) Ren funktionsgraf
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(b) Approximation av arean
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0,5
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1,5

2
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(c) Markering av arean

Figur 3.1: Funktionsgrafer för y =
√
x.

Ff

Derivering

Integrering

Figur 3.2: Förhållandet mellan funktion och primitiv funktion.

3.3 Symbolisk-numerisk representation

Symbolisk-numerisk representation förekommer i åtta delrepresentationer:

• Ren algebraisk representation (S1) förekommer när algebraiska mani-
pulationer och förenklingar utförs utan att integralbegreppet är inblan-
dat, bland annat när primitiva funktioner, areor eller skärningspunkter
mellan grafer ska bestämmas, exempelvis

Bestäm samtliga primitiva funktioner till f(x) = x2.

• Numerisk representation (N) beskriver en approximativ grafisk repre-
sentation av arean i numeriska termer, exempelvis√

1,5 · 1 +
√

2,5 · 1 +
√

3,5 · 1



14 KAPITEL 3. TEORETISKT RAMVERK

Standardberäkningar av integraler med insättningar av numeriska vär-
den som sista steg räknas inte in i denna representationsform utan anses
vara en del av en bestämd integral som exakt värde (S5).

• Utvecklad summa som approximation (S2) motsvarar numerisk repre-
sentation men i rent symbolisk notation, exempelvis

√
x1∆x +

√
x2∆x +

√
x3∆x

• Summa med sigmanotation som approximation (S3) motsvarar ut-
vecklad summa fast skriven med sigmanotation, exempelvis

3∑
i=1

√
xi∆x

• Summa med sigmanotation som exakt värde (S4) utgår från en summa
med sigmanotation som approximation men tar gränsvärdet av summan
för att få ett exakt värde, exempelvis

lim
n→∞

n∑
i=1

√
xi∆x

• Bestämd integral som exakt värde (S5) motsvarar summa med sigma-
notation som exakt värde fast med integraltecken, exempelvis

3∫
1

√
x dx

Standardberäkningar av sådana integraler ingår i denna representations-
form, både genom framtagande av primitiv funktion och insättning av
integrationsgränser och genom användning av miniräknarens funktio-
ner för integralberäkning.

• Obestämd integral (S6) motsvarar primitiva funktioner semantiskt men
liknar bestämda integraler syntaktiskt, exempelvis∫ √

x dx

• Generaliserad integral (S7) motsvarar en bestämd integral fast med
oändligt integrationsintervall, exempelvis

lim
a→∞

a∫
0

ex dx
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3.4 Sammanfattning av kodschemat

Tabell 3.1 sammanfattar kortfattat kodschemats representationsformer för
att möjliggöra en snabb överblick. Notera att N har placerats mittemellan S1
och S2, vilket beror på att N har en stark koppling till S2 (vilket framgick i
förklaringarna ovan).

Tabell 3.1: Sammanfattning av kodschemats representationsformer.

Typ Förkortning Representationsform

Verbal V1 Intramatematisk kontext
V2 Extramatematisk kontext

Grafisk G1 Rena funktionsgrafer
G2 Approximation av arean
G3 Markering av exakta arean
G4 Schematiska figurer

Symbolisk- S1 Ren algebraisk representation
numerisk N Numerisk representation

S2 Utvecklad summa som approximation
S3 Summa med sigmanotation som approximation
S4 Summa med sigmanotation som exakt värde
S5 Bestämd integral som exakt värde
S6 Obestämd integral
S7 Generaliserad integral



Kapitel 4

Metod

I detta kapitel beskrivs den metod som använts för att undersöka och besvara
arbetets frågeställningar. Först motiveras valet av metod, därefter presenteras
genomförandet av metoden, sedan motiveras urvalet av data och slutligen
diskuteras metodens validitet och reliabilitet.

4.1 Metodval

För att kunna undersöka förekomsten av representationsformer i läroböc-
kers teorigenomgångar och uppgifter krävs en metod som kan kvantifiera
förekomsterna på något sätt. Bergström och Boréus (2012) beskriver att ”inne-
hållsanalys är metoden att kvantifiera någonting i texter utifrån ett specifikt
forskningssyfte” (s. 50) och att detta ”någonting” kan vara vilket inslag som
helst. Vidare kan innehållsanalys användas till vilken typ av text som helst,
inklusive läroböcker (Bergström & Boréus, 2012). Notera att begreppet ”text”
i detta sammanhang inte enbart betyder skrift utan att det istället åsyftar det
innehåll som ska analyseras vilket kan innefatta skrift men även bilder, ljud
och annat (Denscombe, 2016). Eftersom det material som ska analyseras i
detta arbete är just läroböcker, är slutsatsen således att innehållsanalys är en
lämplig metod för att undersöka frågeställningarna varför metoden används
i detta arbete.

Innehållsanalyser kan utföras på två olika sätt, antingen som manuella
analyser där människor utför analysarbetet eller som datoriserade analyser
där datorprogram utför analysarbetet (Bergström & Boréus, 2012). Det finns
för- och nackdelar med båda analystyperna, bland annat att manuella analyser
möjliggör mer komplexa tolkningar av texterna medan datoriserade analyser
möjliggör konsekvent behandling av mycket stora textmängder (Bergström &
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Boréus, 2012). I detta fall är det lämpligast med en manuell analys, av flera
anledningar:

• Alla texter finns inte digitalt tillgängliga vid analystillfället, vilket krävs
för en datoriserad analys.

• Komplexa tolkningar krävs ibland eftersom det inte alltid framgår vid
en första anblick vilka representationsformer som förekommer i texterna,
varför det skulle vara svårt att programmera en dator att utföra analysen
på ett lämpligt sätt.

• Textmängderna är tillräckligt begränsade i omfattning för att en manuell
analys ska vara möjlig, så en datoriserad analys bidrar egentligen inte
med någon fördel i det avseendet.

Det råder enligt Bergström och Boréus (2012) en relativt stor samsyn i litte-
raturen om vad innehållsanalys innebär, men de nämner samtidigt att detta
inte är ett hinder för att modifiera metoden utifrån ens egna syften, exempel-
vis genom att kombinera olika former av analysmetoder. I detta fall anses
dock innehållsanalys uppfylla arbetets alla syften varför den grundläggande
varianten av innehållsanalys är tillräcklig.

4.2 Genomförande

För att genomföra innehållsanalysen används i detta arbete en procedur med
sex steg som beskrivs av Denscombe (2016). Eftersom dessa steg beskrivs kort-
fattat av Denscombe kommer de att kompletteras med detaljer från den mer
fylliga beskrivningen av Bergström och Boréus (2012). Nedan sammanfattas
stegen och hur de implementeras i just detta arbete:

Steg 1: Välj lämpliga texter och motivera urvalet. Det övergripande valet
av text beskrevs och motiverades i kapitel 1 genom syftet och frågeställningen.
Det mer detaljerade urvalet av läroböcker och matematiskt innehåll beskrivs
och motiveras i avsnitt 4.3 nedan.

Steg 2: Bryt ned texterna i mindre analysenheter. En första övergripande
nedbrytning är att separera läroböckernas framställningar av teorigenomgång-
ar, exempeluppgifter och övningsuppgifter eftersom de redan är visuellt och
logiskt avgränsade. Därefter är den mest naturliga nedbrytningen att separera
varje exempeluppgift och varje övningsuppgift eftersom även de är visuellt
och logiskt avgränsade.
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Ibland är exempeluppgifter och övningsuppgifter uppdelade i deluppgif-
ter med en bokstavsnumrering såsom a, b, c och så vidare. Ibland finns det
en progression i uppgiften där deluppgifterna bygger på varandra, och i de
fallen är det rimligast att se hela uppgiften som en analysenhet. Ibland finns det
dock ingen sådan progression utan deluppgifterna hade egentligen kunnat
vara fristående uppgifter, och i de fallen är det rimligast att se varje deluppgift
som en analysenhet.

Teorigenomgångarna varierar ofta kraftigt i såväl innehåll som struktur
mellan olika avsnitt och mellan olika läroböcker, varför det är svårt att på ett
entydigt sätt att bryta ned teorigenomgångarna i mindre analysenheter. I ett
fåtal fall finns det tydliga avgränsningar i form av underrubriker och dessa
får således utgöra brytpunkten mellan analysenheter, men i alla andra fall är
det rimligast att vara konsekvent och inte genomföra en nedbrytning utan att
istället låta varje teorigenomgång vara en analysenhet.

Sammanfattningsvis är alltså analysenheterna följande:

• Teorigenomgångar: Varje teorigenomgång utgör en analysenhet, föru-
tom om det finns tydliga underrubriker, då utgör istället varje sådan
underrubrik brytpunkten mellan analysenheter.

• Exempeluppgifter: Varje exempeluppgift utgör en analysenhet, förutom
om uppgiften innehåller deluppgifter som hade kunnat vara fristående
uppgifter, då utgör istället varje sådan deluppgift en analysenhet.

• Övningsuppgifter: Varje övningsuppgift utgör en analysenhet, förutom
om uppgiften innehåller deluppgifter som hade kunnat vara fristående
uppgifter, då utgör istället varje sådan deluppgift en analysenhet.

Steg 3: Skapa kodningsenheter för dataanalysen. Detta görs genom att
sammanställa ett kodschema innehållande de kodningsenheter som ska räk-
nas i texten, med kompletterande kodningsinstruktioner vid behov (Berg-
ström & Boréus, 2012). I detta fall är kodningsenheterna de 14 representations-
former som beskrevs i kapitel 3, och för att tydliggöra vad kodningsenheterna
motsvarar i praktiken ges där även kodningsinstruktioner i form av exempel.

För att minimera inslag av oklarheter och tolkningsproblem med kodsche-
mat kan en eller flera pilotstudier genomföras, genom att kodschemat prövas
på delar av texterna följt av att kodschemat modifieras vid behov för att skapa
ett mer konsekvent analysverktyg (Bergström & Boréus, 2012). I detta arbete
genomfördes en pilotstudie varefter vissa delar av kodschemat modifierades
för att få det slutliga kodschemat som presenterades i kapitel 3.
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Steg 4: Koda analysenheterna enligt kodschemat. Detta sker genom att
manuellt koda varje analysenhet från steg 2 enligt kodschemat från steg 3. I
teorigenomgångar och exempeluppgifter förekommer representationsformer-
na explicit och kan därför kodas direkt. I övningsuppgifterna förekommer
visserligen också representationsformer explicit i uppgiftsformuleringarna,
men kodningen av hela uppgiften måste även beakta de representationsfor-
mer som eleverna förväntas använda sig av. Detta gjordes genom att för varje
uppgift försöka föreställa sig hur en gymnasieelev skulle lösa uppgiften efter
att ha studerat lärobokens teorigenomgångar, exempeluppgifter och tidiga-
re övningsuppgifter. På så sätt framgick representationsformerna tydligt i
majoriteten av övningsuppgifterna, men det fanns även en hel del uppgifter
där representationsformerna inte direkt framgick lika tydligt. De sistnämnda
fallen avgjordes genom att uppgifterna löstes manuellt av kodaren med inspi-
ration av lärobokens facit (inklusive eventuella tips och lösningar) varpå de
förväntade representationsformerna framgick ur lösningen.

Steg 5: Räkna förekomsten av kodningsenheterna i texterna. Eftersom
kodningen i steg 4 bokförs i ett kalkylark kan beräkningen genomföras med
hjälp av inbyggda räknefunktioner i kalkylprogrammet.

Steg 6: Analysera texterna utifrån kodningsenheternas frekvens och för-
hållandet kodningsenheterna sinsemellan. Denna analys utförs manuellt
och resultatet beskrivs i kapitel 5.

4.3 Urval

Urvalet av data består av två steg: Först måste det fastställas vilka läroböcker
som ska analyseras, och därefter måste det identifieras vilka delar av läroböc-
kerna som har relevant matematiskt innehåll. I detta avsnitt presenteras dessa
två steg separat.

4.3.1 Läroböcker

För att arbetets resultat ska vara relevant för så många som möjligt bör urvalet
innehålla de läroböcker som är vanligast förekommande i skolorna. Tyvärr är
det inte möjligt att med fullständig säkerhet skapa ett sådant urval, eftersom
det finns en ovilja hos förlagen i att avslöja försäljningssiffror (Bergwall &
Hemmi, 2017; Selander, 2003). Dock kan denna problematik undvikas genom
att försöka hitta så många relevanta läroböcker som möjligt, vilket ju inte är
särskilt svårt eftersom det ligger i förlagens intresse att göra sina läromedel
lättillgängliga för att öka försäljningssiffrorna.
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För att besvara frågeställningarna är det nödvändigt att veta i vilken
gymnasiekurs som integralkalkyl introduceras, vilket enligt ämnesplanen för
matematik sker i kurserna matematik 3b och matematik 3c (Skolverket, 2017b).
Det är betydligt fler elever som läser matematik 3c jämfört med matematik 3b –
läsåret 2016/2017 var det 5 515 fler elever (37,6 procent fler) som fick slutbetyg
i matematik 3c jämfört med i matematik 3b (Skolverket, 2017a). Således är
det ett rimligt antagande att läroböcker i matematik 3c är mer förekommande
i skolorna än läroböcker i matematik 3b, varför det är lämpligast att välja
kursen matematik 3c i detta arbete.

Enligt Bergwall och Hemmi (2017) är det allmänt känt att bokserien Mate-
matik 5000 och dess föregångare länge har dominerat den svenska marknaden
för gymnasieläroböcker. Som ett exempel nämner författarna att 80 procent
av de antagna ingenjörsstudenterna på Örebro universitet år 2011 rapporte-
rade att de hade använt sig av den bokserien. Vidare nämner författarna att
Matematik Origo enligt deras vetskap är den näst mest använda bokserien.

För att leta efter ytterligare läroböcker kan man först söka upp förlag som
säljer matematikläroböcker och därigenom leta efter lämpliga läroböcker. Na-
tionellt centrum för matematikutbildning (2016) har en lista över svenska
förlag som säljer matematikläroböcker, och läroböcker till matematik 3c söktes
därför hos dessa förlag. Det enda ytterligare urvalskriterium som användes
var att läroboken skulle ingå i en bokserie som behandlar samtliga av gymna-
siets ordinarie matematikkurser (kurserna 1 till 5) eftersom detta förmodligen
ökar sannolikheten för att boken köps in och används av skolor. Genom denna
process hittades fyra lämpliga läroböcker, varav två ingår i bokserierna som
nämndes i föregående stycke.

Ytterligare ett sätt att hitta läromedel är att använda söktjänsten Lärome-
delsportalen som tillhandahålls av branschorganisationen Svenska läromedel
(u. å.). Läromedelsportalen består av en databas med runt 2 400 digitala läro-
medel i olika ämnen, så de tillgängliga sökfiltren användes för att hitta alla
läromedel för matematik 3c. Resultatet blev exakt samma fyra böcker som i
föregående stycke vilket tyder på en viss stabilitet i urvalet.

Sammanfattningsvis blev det slutliga urvalet till detta arbete följande fyra
läroböcker:

• Matematik 5000 Kurs 3c Blå lärobok (Alfredsson m. fl., 2012)

• Matematik Origo 3c (Szabo, Larson, Viklund, Dufåker & Marklund,
2012)

• Matematik M 3c (Sjunnesson, Smedhamre & Holmström, 2012)
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• Exponent 3c (Gennow m. fl., 2012)

För en ökad läsbarhet i denna rapport kommer läroböckerna härmed att
refereras till som Matematik 5000, Matematik Origo, Matematik M respektive
Exponent.

4.3.2 Matematiskt innehåll

För att identifiera de delar av läroböckerna som har relevant matematiskt
innehåll användes en metod som baseras på metoden som Bergwall och
Hemmi (2017) använde, nämligen att i varje lärobok leta efter innehåll som
tillhör någon av de tre innehållskategorierna primitiva funktioner, integraler
och tillämpningar. Föga förvånande förekommer relevant innehåll främst i
avsnitt där ”primitiva funktioner” eller ”integral” ingår i avsnittets rubrik.
Dessutom förekommer relevant innehåll i några andra avsnitt, främst såda-
na med blandade uppgifter och kapiteltest (diagnoser). Tabell 4.1 visar en
sammanställning av vilket innehåll som behandlas i detta arbete.

Övningsuppgifterna kategoriseras av alla fyra läroböcker enligt stigande
svårighetsnivå på följande vis:

• Matematik 5000: a, b, c

• Matematik Origo: Nivå 1, nivå 2, nivå 3

• Matematik M: Grå, blå, röd

• Exponent: Öva I, öva II

Viktigt att påpeka är att kriterierna för dessa svårighetsnivåer inte är transpa-
renta för läsaren då de inte är väldefinierade i läroböckerna. Det enda som
sägs i läroböckerna är att svårighetsnivån stiger, inte hur den stiger eller var
gränsen går mellan olika nivåer, och det är således möjligt att kriterierna
skiljer sig åt mellan olika läroböcker.

För enhetlighetens skull och för att lättare kunna jämföra resultaten i
kapitel 5 kommer dessa svårighetsnivåer för alla läroböcker att refereras till
som nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3 istället för deras faktiska namn. Notera
dock att Exponent enbart har två svårighetsnivåer medan de andra har tre.
Exponent innehåller en ”nivå” som kallas för öva III men den används enbart
för en övningsuppgift per kapitel, och bör därför trots dess namn inte ses som
en tredje svårighetsnivå på samma sätt som den tredje svårighetsnivån i de
andra läroböckerna där sådana övningsuppgifter förekommer löpande i hela
kapitlet.
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Tabell 4.1: Förekomsten av relevant matematiskt innehåll.

Lärobok Avsnitt Sidor

Matematik 5000 3.3 Från derivata till funktion 172–177
3.4 Integraler 178–191

Diagnos 3 195
Blandade övningar kapitel 3 196–198

Blandade övningar kapitel 1–3 199–203
Blandade övningar kapitel 1–4 242–245

Matematik Origo 5.1 Primitiva funktioner 154–162
5.2 Integraler och areor 163–172
5.3 Mer om integraler 173–180

¤-uppgift 181
Problem och undersökningar 183

Blandade uppgifter 185–187
Kapiteltest 188–189

Matematik M 4.2 Integraler 200–213
4.3 Integral och area 214–233

Test 4 236–238
Blandade uppgifter 239–243

Exponent 4.1 Primitiva funktioner 165–172
4.2 Integraler 173–180

4.3 Naturvetenskapliga tillämpningar 181–182
Tester 183–184

Blandade övningar 185–186

4.4 Validitet och reliabilitet

Valet av metod motiverades utförligt i avsnitt 4.1 för att säkerställa att metoden
är lämplig att använda i detta arbete, vilket är en god förutsättning för en hög
validitet.

Vid urvalet av matematiskt innehåll som beskrevs i avsnitt 4.3.2 studerades
alla läroböcker i sin helhet för att lokalisera de avsnitt som ska analyseras,
vilket säkerställer en hög validitet i urvalet då allt relevant innehåll täcks in.

Bergström och Boréus (2012) nämner ett potentiellt problem om att använ-
da sig av ett kodschema vid innehållsanalyser, nämligen att kodschemat kan
styra analysens uppmärksamhet i en specifik riktning så att vissa aspekter
missas jämfört med om analysen hade varit helt öppen. Detta utgör dock inte
ett problem i detta arbete då det snarare är önskvärt att analysen vägleds av
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kodschemat för att få ett väldefinierat resultat. Vidare har arbetets kodschema
konkreta och avgränsade kodningsenheter, som dessutom reviderats genom
en pilotstudie för att bli ännu tydligare, vilket kan öka intrasubjektiviteten
och således ge goda förutsättningar för hög validitet och hög reliabilitet.

Vid manuella innehållsanalyser menar Bergström och Boréus (2012) att
det finns en risk med att koncentrationen eller dagsformen hos den mänskliga
kodaren påverkar kodningens resultat vilket minskar intrasubjektiviteten,
och för att minimera denna risk kan dubbelkodning användas. I detta arbete
implementerades dubbelkodningen genom att kodningsprocessen genomför-
des två gånger med två veckors mellanrum. Resultaten blev samstämmiga
i 94,6 procent av kodningsenheterna, och tvetydigheterna i återstående 5,4
procent löstes genom en tredje kodningsprocess där varje berörd analysenhet
beaktades i relation till de tidigare två kodningarna för att välja den mest
lämpliga.

Det finns enligt Bergström och Boréus (2012) en risk med att det skapas
en systematisk glidning i bedömningarna under analysens gång, exempel-
vis angående hur en viss företeelse ska kodas, vilket särskilt kan påverka
resultatet om texterna analyseras i en linjär sekvens. För att minimera detta
potentiella reliabilitetsproblem föreslår Bergström och Boréus att man istället
bör bearbeta mindre delar av varje text genom att gå fram och tillbaka mel-
lan texterna. För att öka reliabiliteten i detta arbete implementerades denna
metod genom att ett avsnitt i taget analyserades från varje lärobok enligt ett
roterande schema. Eftersom läroböckerna har olika många avsnitt beträffande
integralkalkyl plockades läroböckerna bort ur det roterande schemat när de
var färdiganalyserade varpå analysen fortlöpte med resterande läroböcker.

I övrigt genomsyrades hela analysen av en strävan efter att eliminera
så många externa störningsmoment som möjligt. Exempelvis genomfördes
analyserna vid samma arbetsplats under dagtid och att potentiellt störande
notifikationer från exempelvis mobiltelefoner och datorer stängdes av.

Sammanfattningsvis har alltså flera aktiva åtgärder vidtagits för att sä-
kerställa en hög validitet och en hög reliabilitet, och efter dessa åtgärder bör
validiteten och reliabiliteten vara tillräckligt höga för att de inte ska påverka
arbetets resultat och slutsatser märkbart.
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Analysresultat

I detta avsnitt presenteras analysresultaten av kodningsprocessen. För att
kunna besvara arbetets båda frågeställningar krävs det att två olika sorters
resultat presenteras, dels resultat som möjliggör en jämförelse av använda
representationsformer mellan de olika analysenhetstyperna (teorigenomgång-
ar, exempeluppgifter och övningsuppgifter), dels resultat som möjliggör en
jämförelse av använda representationsformer mellan övningsuppgifternas
svårighetsnivåer. Således kommer resultaten i varje avsnitt nedan att pre-
senteras genom två olika tabeller där kolumnerna i den första tabellen är
analysenhetstyperna och kolumnerna i den andra tabellen är övningsuppgif-
ternas svårighetsnivåer.

5.1 Antal representationsformer per semiotisk
kedja

Tabell 5.1 visar det genomsnittliga antalet representationsformer som används
i analysenheternas semiotiska kedjor, uppdelat på lärobok och analysenhets-
typ (T för teoriavsnitt, E för exempeluppgift och Ö för övningsuppgift).

I alla läroböcker har teorigenomgångarnas semiotiska kedjor fler represen-
tationsformer än kedjorna i exempel- och övningsuppgifterna. Detta beror
främst på att teorigenomgångarna behandlar ämnet mer utförligt och på flera
sätt än exempeluppgifterna och övningsuppgifterna som tenderar att vara
mer kortfattade och fokuserade på avgränsade aspekter.

För Matematik Origo, Matematik M och Exponent har exempeluppgif-
terna fler representationsformer än övningsuppgifterna, medan Matematik
5000 skiljer sig genom att exempeluppgifterna istället har färre representa-
tionsformer än övningsuppgifterna. Detta beror främst på att lösningarna till

24
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Tabell 5.1: Genomsnittligt antal representationsformer (avrundat till två värdesiffror)
i analysenheternas semiotiska kedjor.

Lärobok och analysenhetstyp

Matematik 5000 Matematik Origo Matematik M Exponent

T E Ö T E Ö T E Ö T E Ö

#repr. 3,4 1,6 1,8 3,4 2,5 1,8 3,6 2,2 1,8 3,1 2,1 1,4

n 9 14 147 14 22 255 8 26 243 10 19 191

exempeluppgifterna i Matematik 5000 inte är lika utförliga som lösningarna i
de andra läroböckerna och därmed innehåller färre representationsformer (se
även avsnitt 5.2 för mer detaljer).

Tabell 5.2 visar motsvarande tabell men uppdelad på övningsuppgifter-
nas svårighetsnivå istället för analysenhetstypen. I alla läroböcker finns det
tydlig trend i att antalet representationsformer ökar då övningsuppgifternas
svårighetsnivå ökar.

Tabell 5.2: Genomsnittligt antal representationsformer (avrundat till två värdesiffror)
i övningsuppgifternas semiotiska kedjor.

Lärobok och svårighetsnivå

Matematik 5000 Matematik Origo Matematik M Exponent

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

#repr. 1,6 2,0 2,6 1,5 1,9 2,4 1,6 1,9 2,3 1,3 1,6

n 76 43 10 116 64 34 100 58 38 83 60

5.2 Andel uppgifter som innehåller de olika
representationsformerna

Tabell 5.3 visar andelen analysenheter vars semiotiska kedjor innehåller de
olika representationsformerna, uppdelade på lärobok och analysenhetstyp (T
för teoriavsnitt, E för exempeluppgift och Ö för övningsuppgift).
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Tabell 5.3: Andelen analysenheter (i procent avrundat till två värdesiffror) vars
semiotiska kedjor innehåller de olika representationsformerna.

Lärobok och analysenhetstyp

Matematik 5000 Matematik Origo Matematik M Exponent

Repr. T E Ö T E Ö T E Ö T E Ö

V1 56 14 16 86 68 21 75 42 18 80 63 12

V2 56 21 24 29 14 14 38 12 15 10 11 15

G1 11 0 8,2 7,1 4,5 7,8 25 23 19 0 0 3,7

G2 22 0 0 21 4,5 2,0 0 0 0 10 0 0

G3 44 14 20 36 27 26 88 31 20 30 21 5,8

G4 0 0 0 0 0 0,39 13 0 0 10 0 0

S1 44 57 59 64 68 56 63 46 43 70 68 63

N 22 0 0 7,1 4,5 2,0 0 0 0 10 0 0

S2 11 0 0 7,1 4,5 0 0 0 0 0 0 0

S3 11 0 0 21 4,5 0 0 0 0 10 0 0

S4 0 0 0 21 0 0 0 0 0 10 0 0

S5 56 50 55 43 46 48 63 65 68 50 42 42

S6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1,6

S7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41 0 0 0,52

n 9 14 147 14 22 255 8 26 243 10 19 191

Fem av representationsformerna förekommer i alla läroböcker och alla
analysenhetstyper, nämligen V1, V2, G3, S1 och S5. Resterande representa-
tionsformer förekommer inte i alla analysenhetstyper men alla förekommer i
minst två läroböcker.

I alla läroböcker finns det en tydlig trend i att de flesta representationsfor-
mer förekommer oftare i teorigenomgångarna än i exempeluppgifterna och
övningsuppgifterna, vilket på samma sätt som i föregående avsnitt främst
beror på att teorigenomgångarna överlag behandlar ämnet mer utförligt och
på flera sätt än exempeluppgifterna och övningsuppgifterna. Mellan exem-
peluppgifterna och övningsuppgifterna finns det dock ingen tydlig skillnad
överlag utan förekomsten av de flesta representationsformer är relativt jämn
mellan dessa två, med undantag för V1. Exempeluppgifterna i Matematik
5000 har en obetydligt lägre andel V1 än övningsuppgifterna, men exem-
peluppgifterna i de andra läroböckerna har en betydligt högre andel V1 än
övningsuppgifterna. Orsaken till detta är, som delvis redan nämnts, främst att
lösningarna till exempeluppgifterna i Matematik 5000 är något avskalade och
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kortfattade medan lösningarna i de andra läroböckerna i större utsträckning
innehåller verbala resonemang. V2 däremot förekommer ungefär lika ofta i
exempeluppgifter som i övningsuppgifter i alla läroböcker, och förekommer
med god marginal oftast i teorigenomgångar förutom i Exponent som har en
obetydligt lägre andel V1 än både exempeluppgifterna och övningsuppgifter-
na.

S1 och S5 förekommer i hög grad (mellan 42 och 70 procent) i alla ana-
lysenhetstyper och alla läroböcker, vilket inte är särskilt konstigt då dessa
representationsformer bland annat berör symbolisk beräkning av primitiva
funktioner, areor och bestämda integraler.

Förekomsten av G3 varierar kraftigt mellan olika läroböcker och inom
samma lärobok mellan olika analysenhetstyper. Matematik M och Matematik
Origo har överlag större förekomst av G3 än Matematik 5000 och Exponent
både när det gäller exempeluppgifter och övningsuppgifter. Några utmär-
kande värden är att en klar majoritet (88 procent) av teorigenomgångarna i
Matematik M innehåller G3, medan relativt få exempeluppgifter i Matematik
5000 (14 procent) och övningsuppgifter i Exponent (5,8 procent) innehåller
G3.

G1 förekommer i en mindre utsträckning i Matematik 5000, Matematik
Origo och Exponent, och saknas helt i exempeluppgifterna i Matematik 5000
och i både exempeluppgifterna och övningsuppgifterna i Exponent. Matema-
tik M utmärker sig dock (precis som för G3) genom att ha den klart högsta
användningen av G1 med mellan 19 och 25 procent för alla analysenhetstyper.

G2, N, S2, S3 och S4 används sparsamt i och med att de enbart används i
avsnitten som introducerar integraler och beräkning av areor. I teorigenom-
gångarna förekommer G2, N, S2 och S3 i Matematik 5000 samt G2, N, S3 och
S4 i Exponent, men ingen av dessa representationsformer förekommer i de
läroböckernas exempel- eller övningsuppgifter. I Matematik M förekommer
varken G2, N, S2, S3 eller S4 någonstans. Matematik Origo är den enda lärobok
där alla fem av G2, N, S2, S3 och S4 används i teorigenomgångarna, och den
är dessutom den enda lärobok som använder dessa representationsformer i
exempel- och övningsuppgifter (även om det enbart är ett fåtal procent av
uppgifterna) då G2, N, S2 och S3 används i exempeluppgifter samt G2 och N
används i övningsuppgifter som handlar om att uppskatta en markerad area
genom att dela in den i rektanglar.

Även G4, S6 och S7 används sparsamt då de inte förekommer i något
särskilt avsnitt utan sporadiskt. Att G4 och S7 är ovanliga är inte helt oväntat
då de inte är centrala för den grundläggande förståelsen för integralkalkyl,
men att S6 är ovanlig kan anses vara aningen förvånande. Läroböckerna väljer
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mestadels att hoppa direkt från primitiva funktioner (S1) till bestämda inte-
graler (S5) istället för att binda ihop de två områdena med hjälp av obestämda
integraler (S6). Det enda undantaget är i Exponent där det förekommer en
sådan bindning men i en mycket begränsad omfattning (några rader i en
teorigenomgång och tre övningsuppgifter).

Tabell 5.4 visar motsvarande tabell men uppdelad på övningsuppgifternas
svårighetsnivå istället för analysenhetstypen. Här finns det inte en lika tydlig
trend som i föregående avsnitt men det går ändå att skönja en trend i att
andelen ökar när övningsuppgifternas svårighetsnivå ökar, särskilt för V1, V2
och G1, även om det finns en del avvikande värden.

Tabell 5.4: Andelen övningsuppgifter (i procent avrundat till två värdesiffror) vars
semiotiska kedjor innehåller de olika representationsformerna.

Lärobok och övningsuppgiftstyp

Mat. 5000 Mat. Origo Matematik M Exponent

Repr. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

V1 15 14 50 6,0 23 41 3,0 22 53 1,2 10

V2 21 35 30 9,5 19 24 12 24 11 11 23

G1 2,6 4,7 50 3,4 9,4 21 20 21 21 1,2 10

G2 0 0 0 1,7 4,7 0 0 0 0 0 0

G3 13 26 0 27 22 24 18 14 21 8,4 6,7

G4 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0

S1 57 47 80 57 56 68 45 33 42 69 58

N 0 0 0 1,7 4,7 0 0 0 0 0 0

S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S5 55 72 50 42 52 59 59 79 76 39 45

S6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3

S7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0

n 76 43 10 116 64 34 100 58 38 83 60

5.3 Förekomsten av olika semiotiska kedjor

I avsnitt 5.2 studerades förekomsten av varje representationsform separat,
men det är även intressant att studera hur de olika representationsformerna
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förekommer tillsammans i semiotiska kedjor (med minst två representations-
former).

Tabell 5.5 visar andelen analysenheter som innehåller en given semiotisk
kedja. Notera att de semiotiska kedjorna i analysenheterna inte behöver vara
exakt de som anges i den vänstra kolumnen för att räknas in, utan det räcker
med att analysenheterna innehåller den givna semiotiska kedjan. Notera även
att kedjorna i tabellen inte innehåller alla 14 representationsformer separat
utan att de istället anges utifrån deras övergripande representation (V för
verbal, G för grafisk och S för symbolisk-numerisk) eftersom det annars hade
gett upphov till ofantligt många kedjor i tabellen varav de flesta skulle ha
värdet noll.

Tabell 5.5: Andelen analysenheter (i procent avrundat till två värdesiffror) som inne-
håller de olika semiotiska kedjorna.

Lärobok och analysenhetstyp

Matematik 5000 Matematik Origo Matematik M Exponent

Kedja T E Ö T E Ö T E Ö T E Ö

V�G 67 0 6,8 43 14 8,2 88 15 13 40 11 1,6

V�S 89 29 32 100 82 21 75 46 23 80 74 17

G�V 11 7,1 0,68 7,1 9,1 3,9 13 23 2,1 0 0 1,6

G�S 33 14 7,5 43 27 26 88 54 37 30 21 7,9

S�V 11 14 7,5 14 4,5 7,5 25 7,7 7,4 0 11 6,8

S�G 33 0 3,4 7,1 9,1 5,9 38 0 0,82 30 11 3,1

V�G�S 33 0 6,1 43 14 6,7 75 15 12 30 11 1,6

V�S�G 33 0 0,68 7,1 4,5 0 13 0 0,82 30 0 0

G�V�S 0 7,1 0 0 9,1 0 0 19 0 0 0 0

G�S�V 11 7,1 0 7,1 0 0,39 13 3,8 0,82 0 0 0

S�V�G 0 0 0 0 4,5 0 13 0 0 0 11 0

S�G�V 11 0 0 7,1 4,5 2,0 13 0 0 0 0 0

n 9 14 147 14 22 255 8 26 243 10 19 191

I grova drag är kedjorna vanligare i teorigenomgångarna än i exempel-
och övningsuppgifterna och vanligare i exempeluppgifterna än i övnings-
uppgifterna, även om det finns en del undantag. Detta kan jämföras med
resultaten i föregående avsnitt där antalet representationsformer mellan de
olika analysenhetstyperna förhöll sig på liknande sätt gentemot varandra.

För kedjor som innehåller två typer av representationsformer är kedjor
som börjar med V och/eller slutar med S, nämligen V�S, G�S och V�G,
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de vanligaste överlag. Detta beror på att många analysenheter utgår från
en verbal förklaring varifrån relevant matematiskt innehåll ska extraheras,
och/eller utmynnar i en symbolisk beräkning av något slag såsom en primitiv
funktion eller en integral. Kedjorna som går åt det omvända hållet, nämligen
S�V, S�G och G�V, är däremot inte lika vanliga.

Kedjor som innehåller alla tre typer av representationsformer är överlag
inte lika vanliga som de med två typer, och de är särskilt ovanliga i övnings-
uppgifterna. Den vanligaste kedjan med tre typer är för alla läroböcker och för
de flesta analysenhetstyper V�G�S, som främst förekommer i analysenheter
som utgår från en verbal förklaring, relaterar den till en figur och slutligen
låter eleven utföra någon relevant beräkning. Resterande kedjor med tre typer
förekommer överlag mer sällan.

Tabell 5.6 visar motsvarande tabell fast med övningsuppgifternas svårig-
hetsnivåer som kolumner istället för analysenhetstyperna. Det finns en tydlig
trend i att förekomsten av de givna kedjorna ökar då övningsuppgifternas
svårighetsnivå ökar, med ett fåtal mindre undantag.

Tabell 5.6: Andelen övningsuppgifter (i procent avrundat till två värdesiffror) som
innehåller de olika semiotiska kedjorna.

Lärobok och svårighetsnivå

Matematik 5000 Matematik Origo Matematik M Exponent

Kedja 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

V�G 1,3 12 40 1,7 11 18 6,0 16 29 1,2 3,3

V�S 26 40 70 11 25 41 9,0 36 45 9,6 25

G�V 0 2,3 0 1,7 1,6 12 2,0 1,7 2,6 0 5,0

G�S 12 26 40 20 27 34 37 31 32 9,6 12

S�V 9,2 7,0 10 1,7 13 21 5,0 8,6 11 2,4 3,3

S�G 2,6 4,7 10 5,2 6,3 12 0 1,7 2,6 6,0 1,7

V�G�S 1,3 12 30 0 7,8 18 6,0 14 24 1,2 3,3

V�S�G 0 0 10 0 0 0 0 1,7 2,6 0 0

G�V�S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G�S�V 0 0 0 0 0 0 1,0 0 0 0 0

S�V�G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S�G�V 0 0 0 1,7 0 8,8 0 0 0 0 0

n 76 43 10 116 64 34 100 58 38 83 60
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Diskussion

Detta kapitel inleder med att kortfattat svara på frågeställningarna från av-
snitt 1.1 för att därefter diskutera några aspekter av resultaten i mer detalj.

6.1 Svar på frågeställningarna

Skiljer sig användningen av representationsformer mellan teorigenomgångar, lösta
exempeluppgifter och övningsuppgifter, och i så fall, hur?

Ja. Teorigenomgångarna har märkbart fler representationsformer än ex-
empeluppgifterna, och exempeluppgifterna har fler representationsformer än
övningsuppgifterna med undantag för Matematik 5000 där övningsuppgif-
terna istället har något färre representationsformer än exempeluppgifterna.
Vidare förekommer de flesta representationsformer oftare i teorigenomgång-
arna än i exempeluppgifterna och övningsuppgifterna, men det finns ingen
märkbar skillnad mellan exempeluppgifterna och övningsuppgifterna. Dess-
utom förekommer de flesta semiotiska kedjorna oftare i teorigenomgångarna
än i exempeluppgifterna och övningsuppgifterna, och oftare i exempeluppgif-
terna än i övningsuppgifterna.

Finns det någon korrelation mellan användningen av representationsformer och
övningsuppgifternas svårighetsnivå?

Ja. Det finns tydliga korrelationer i att antalet representationsformer, fö-
rekomsten av de flesta representationsformer och förekomsten av de flesta
semiotiska kedjor ökar ju högre svårighetsnivå övningsuppgiften har.
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6.2 Resultatdiskussion

Med tanke på de tydliga korrelationer som föreligger är det rimligt att dra
slutsatsen att läroböckerna förknippar ökad svårighetsnivå med att använda
fler representationsformer och således längre semiotiska kedjor. Detta kan ha
vissa implikationer på elevernas lärande.

Som redan nämnts i avsnitt 2.2 visade studien av McGee och Martinez-
Planell (2014) att aktivt arbete med specifika semiotiska kedjor kan leda till
en förbättrad förmåga att växla mellan olika representationsformer och däri-
genom ökad matematisk förståelse. Detta kan relateras till resultaten i detta
arbete som visar att övningsuppgifternas semiotiska kedjor i genomsnitt inne-
håller mellan 1,4 och 1,8 representationsformer (se tabell 5.1) vilket innebär att
eleverna i en något begränsad utsträckning får arbeta aktivt med semotiska
kedjor med fler än en representationsform. Dock visar resultaten även att det
finns en stor skillnad mellan olika svårighetsnivåer då antalet representations-
former är fler ju svårare övningsuppgiften anses vara (se tabell 5.2) vilket
ger upphov till en viss problematik. Elever som har matematiksvårigheter
och anstränger sig för att bli godkända löser förmodligen enbart de lättare
övningsuppgifterna, men då kommer de enligt ovanstående resultat i lägre
grad att träna på att bli säkra i växlingen mellan olika representationsformer.
Detta är problematiskt eftersom förmågan att växla mellan representations-
former är central för framgång i lärandet (Duval, 2006) vilket innebär att de
elever som förmodligen mest av alla behöver träna på den förmågan får en
minskad möjlighet till detta. Övningsuppgifternas upplägg riskerar således
att hindra de lärandet hos elever med matematiksvårigheter och att förstärka
skillnaderna mellan elever med matematiksvårigheter och elever som har
lättare för matematik. Visserligen finns det en större förekomst av de flesta
semiotiska kedjor i exempeluppgifterna och särskilt i teorigenomgångarna
(se tabell 5.5) och alla elever kan därigenom observera hur man växlar mellan
vissa representationsformer, men möjligheten att själva aktivt arbeta med dem
är alltså desto mindre.

6.2.1 Kopplingar till ämnesplanen

Eftersom undervisningen i matematik måste förhålla sig till ämnesplanen bör
kopplingen mellan resultaten och ämnesplanen diskuteras. I ämnesplanens
kunskapskrav för matematik 3c (Skolverket, 2017b) förekommer tre mening-
ar som är relevanta för semiotiska representationsformer (värdeorden för
betygen E/C/A är markerade i fetstil):
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1. ”Eleven kan översiktligt/utförligt/definiera och utförligt beskriva inne-
börden av centrala begrepp med hjälp av några/några/flera representa-
tioner samt översiktligt/utförligt/utförligt beskriva sambanden mellan
begreppen.”

2. ”Dessutom växlar eleven med viss säkerhet/med viss säkerhet/med
säkerhet mellan olika representationer.”

3. ”Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet/med viss säker-
het/med säkerhet i [...] skrift med inslag av/samt använder/samt an-
vänder matematiska symboler och andra representationer [...].”

Första meningen beskriver att olika representationsformer ska användas
för att beskriva innebörden av och sambanden mellan centrala begrepp. Me-
ningen beskriver dessutom att det relativa antalet representationsformer som
ska användas ökar för högre betyg, nämligen att det för betygen E och C
räcker med ”några” representationsformer medan det för betyget A ska vara
”flera” representationer. Detta stämmer överens med resultaten i detta arbete
då antalet representationsformer tydligt ökar när svårighetsgraden ökar (se
tabell 5.2).

Andra meningen beskriver att eleven dessutom ska kunna växla mellan
representationsformer, alltså att använda semiotiska kedjor som innehåller
minst två representationsformer, men meningen specificerar inte antalet repre-
sentationsformer utan beskriver det enbart som ”olika”. Poängen med andra
meningen verkar således vara att betona med vilken säkerhet eleven ska växla
mellan representationsformer istället för mellan hur många representationsfor-
mer. Dock finns det, som tidigare diskuterats i detta kapitel, en tydlig trend
i att förekomsten av semiotiska kedjor ökar när svårighetsnivån ökar vilket
leder till den problematik som redan diskuterats.

Tredje meningen beskriver att eleven ska uttrycka sig i skrift vilket förmod-
ligen åsyftar en verbal representationsform, och även använda sig av andra
representationsformer vilket då motsvarar symbolisk-numeriska och grafiska
representationsformer. För betyg E räcker det ”med inslag av” de representa-
tionsformerna medan för betygen C och A ska eleven ”använda” dessa vilket
innebär en större förekomst. Detta är förenligt med resultaten i detta arbete
som visar att alla typer av representationsformer förekommer i läroböckerna
och att de tenderar förekomma oftare för högre svårighetsnivåer (se tabell 5.4).
Dock visar resultaten även att det är överlag är vanligast att uppgifter utmyn-
nar i en symbolisk-numerisk representationsform (se tabell 5.5) vilket tyder på
att fokuset snarare ligger på symbolisk-numeriska representationsformer än
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verbala representationsformer som kunskapskraven betonar. Det kan således
vara nödvändigt för lärare att tänka på detta i sin undervisning och aktivt
träna på semiotiska kedjor som utmynnar i verbala representationsformer.

6.3 Metoddiskussion

Metodvalet, metodens genomförande, dataurvalet, validiteten och reliabilite-
ten diskuterades i detalj i kapitel 4 varför det inte är nödvändigt att ta upp
det igen. Istället diskuteras här några övergripande aspekter och förbättrings-
möjligheter.

Den valda metoden fungerade överlag väl utan att orsaka några större
problem och producerade de resultat som krävdes för att besvara frågeställ-
ningarna. Med det sagt betyder det inte att metoden är fulländad.

Ett potentiellt problem är att det i kodningen av övningsuppgifter ingår
att beakta de representationsformer som eleverna förväntas använda sig av.
I de allra flesta fall är detta inte särskilt svårt, men det går inte garantera en
helt säker kodning i hundra procent av fallen eftersom kodningsprocessen in-
nehåller subjektiva inslag. Detta är oundvikligt så länge man enbart använder
sig av läroböcker och inte faktiska elevlösningar, men även om elevlösningar
används kommer det förmodligen att förekomma en viss variation av de
använda representationsformerna mellan olika elevlösningar. Dock går det ju
inte att analysera alla elevlösningar som någonsin gjorts varför ett urval måste
göras, vilket återigen introducerar en potentiell felkälla. Således går det inte
att helt eliminera osäkerheten i dessa aspekter, men det kanske skulle vara en
god idé att göra en kombinerad analys där läroboken analyseras tillsammans
med elevlösningar för att få det bästa av båda världar.

Ett relaterat potentiellt problem är att det i kodningsprocessen fanns vissa
teorigenomgångar och exempeluppgifter som var lite svårare att koda vilket
gör att det inte går att utesluta ett mindre antal felaktiga kodningar, trots att
många åtgärder vidtagits för att minimera risken för misstag (se avsnitt 4.4).
En möjlig förbättring skulle således vara att kontrollera intersubjektiviteten
genom låta fler än en person genomföra kodningsprocessen och jämföra
resultaten (Bergström & Boréus, 2012).

Som en avslutande kommentar borde dock inte enstaka felkodningar
påverka resultatet märkbart eftersom kodningarna borde vara relativt nära
den ”korrekta” kodningen (givet att det finns en sådan i en subjektiv process)
och därför bör resultatet ändå vara tillförlitligt.
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6.4 Fortsatt forskning

Detta arbete har enbart behandlat semiotiska representationsformer, men
det kan även vara intressant att undersöka förekomsten av andra represen-
tationsformer såsom fysiska representationer eller verbala representationer
exempelvis i form av talat språk. Detta måste dock göras med en annan metod
såsom att studera elevernas arbete med uppgifter i klassrummet eller under
muntliga prov. Det skulle även gå att undersöka semiotiska representations-
former fast med en annan infallsvinkel såsom att analysera elevlösningar
istället för läroböcker.

I avsnitt 6.2 diskuterades problematiken om att lättare övningsuppgifter
erbjuder färre växlingar mellan representationsformer. Det skulle därför vara
intressant att undersöka varför läroböckerna är uppbyggda på det sättet trots
att litteraturen pekar på att förmågan att växla mellan representationsformer
är bra för lärandet. Finns det en bakomliggande tanke hos läromedelsför-
fattare, och kanske även hos lärare och elever, om att användningen av och
växlingen mellan flera representationsformer främst är något som duktigare
elever ska klara av? I så fall, vad grundar denna tanke sig på?

I resultaten tydliggörs det att vissa typer av växlingar mellan representa-
tionsformer är vanligare än andra. Detta ger upphov till en liknande fråga
som i föregående stycke: Finns det en bakomliggande tanke hos läromedels-
författare, och kanske även hos lärare och elever, om att vissa typer av kedjor
främjar lärandet mer än andra? I så fall, vad grundar denna tanke sig på?

En relaterad tanke är att man skulle kunna studera användningen av repre-
sentationsformer i läroböcker ur ett historiskt perspektiv. Har läroböckerna
förändrats på senare tid i detta avseende eller hänger sig gamla traditioner
kvar? En specifik ingångspunkt kan vara att undersöka hur läroböcker från
de senaste läroplanerna står sig mot varandra, och om möjligt jämföra böcker
ur samma bokserie men som baserats på olika läroplaner.

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur lärarna anpassar sig
efter hur läroboken är utformad i detta avseende. Använder lärarna sig av
samma representationsformer och semiotiska kedjor som läroboken gör? Eller
kompenserar lärarna för detta genom att i undervisningen inkludera de som
är underrepresenterade i läroboken? Eller har lärarna egna tankar om vilka
representationsformer och semiotiska kedjor som ska användas och ignorerar
därmed lärobokens?

En möjlig koppling till matematiska tillämpningar är att det inom många
ingenjörsvetenskaper finns traditioner av att använda grafiska representa-
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tionsformer i stor utsträckning. Således kan det vara intressant att undersöka
om en god förmåga att växla mellan representationsformer underlättar inlär-
ningen av exempelvis hållfasthetslära, reglerteknik och termodynamik.

Slutligen går det självklart att undersöka samma aspekter som detta arbete
har undersökt fast med annat innehåll. Ett närliggande område som skulle
vara intressant att undersöka är hur derivata introduceras i gymnasieskolan.
Dock behöver man inte begränsa sig till just gymnasieskolan utan metoden i
detta arbete borde kunna appliceras på i princip vilken matematisk lärobok
som helst, från grundskolenivå till högskolenivå, utan större problem.
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