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Abstract 
 

The Internet is a place where everyone can learn and anyone can publish any digital 

educational material. To make sure that the published material is adequate, it is 

important that the material is written with pedagogical support. It is also important 

to utilize the advantages a digital educational material has over conventional 

educational material. 

 

This paper examines and analyses how Matteboken is presenting threshold concepts 

in the course Matematik 1. This work is done by conducting literature studies and 

by analyzing Matteboken's presentation of threshold concepts. The analysis is done 

using two pedagogical theories. One of them is the theory of variation, explaining 

how varying certain critical features of a critical aspect is a good way to learn. The 

other one has to do with representations, utilizing different representations of a 

learning object to increase the understanding of the object of learning. The material 

at Matteboken has also been analyzed from the fact that the material is supposed to 

be read on a screen. 

 

The result of the paper is that there exists two threshold concepts in Matematik 1. 

The concept of a function and the concept of a fraction. The result of the paper 

indicates that Mattebokens’ presentation of the threshold concepts may be 

improved using interactive tools, variation and different representations. 
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Sammanfattning 

 

Internet är en plats där alla kan lära sig. Vem som helst kan publicera vilket digitalt 

läromaterial som helst. För att säkerställa att ett publicerat material är lämpligt är 

det viktigt att materialet är utformat på ett pedagogiskt sätt. Det är dessutom viktigt 

att nyttja de fördelar ett digitalt läromedel har som en konventionell bok inte har. 

 

Detta arbete undersöker hur Matteboken presenterar tröskelbegrepp i kursen 

Matematik 1. I arbetet har tröskelbegreppen på Matteboken analyserats med hjälp 

utav två didaktiska teorier. Den ena är variationsteorin, vilken handlar om att 

variera aspekter av ett innehåll för att göra uppenbart vad lärandeobjektet är. Den 

andra är att använda sig av olika representationer, vilket handlar om att representera 

ett material på olika sätt för att öka förståelsen av lärandeobjektet. Innehållet har 

även analyserats utifrån det faktum att det är konstruerat för att läsas på en skärm. 

 

Arbetets resultat är att det existerar två tröskelbegrepp inom kursen Matematik 1. 

Dessa två är funktionsbegreppet och bråkbegreppet. Ett centralt resultat i arbetet är 

att presentationen av dessa tröskelbegrepp på Matteboken kan förbättras med hjälp 

utav interaktiva moment, variation och olika representationer. 

 

 

Nyckelord: Tröskelbegrepp, variationsteori, representationer, e-böcker   



 
 

 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion .............................................................................................................................. 1 

1.1 Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.2 Problemdefinition ................................................................................................................ 2 

1.3 Syfte .................................................................................................................................. 2 

1.4 Frågeställningar ................................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsningar ..................................................................................................................... 2 

2 Teori ........................................................................................................................................ 3 

2.1 Tröskelbegreppet ................................................................................................................. 3 

2.1.1 Introduktion .................................................................................................................. 3 

2.1.2 Presentation .................................................................................................................. 3 

2.1.3 Kritik ........................................................................................................................... 4 

2.2 Variationsteorin ................................................................................................................... 5 

2.2.1 Introduktion .................................................................................................................. 5 

2.2.2 Presentation .................................................................................................................. 5 

2.2.3 Kritik ........................................................................................................................... 6 

2.3 Representationer .................................................................................................................. 7 

2.3.1 Introduktion .................................................................................................................. 7 

2.3.2 Presentation .................................................................................................................. 7 

2.3.3 Kritik ........................................................................................................................... 9 

2.4 Nätbaserade läromedel ........................................................................................................10 

2.4.1 Introduktion .................................................................................................................10 

2.4.2 Presentation .................................................................................................................10 

2.4.3 Kritik ..........................................................................................................................14 

3 Metod ......................................................................................................................................15 

3.1 Introduktion .......................................................................................................................15 

3.2 Innehållsanalys av Matteboken .............................................................................................15 

3.2.1 Vad är en innehållsanalys? .............................................................................................15 

3.2.2 Innehållsanalysmetod för detta arbete .............................................................................15 

4 Resultat ...................................................................................................................................19 

4.1 Vilka tröskelbegrepp existerar i Matematik 1? ........................................................................19 

4.2 Funktionsbegreppet (uppfyller 5/8 kriterier) ...........................................................................20 

4.3 Bråkbegreppet (uppfyller 4/8 kriterier) ..................................................................................20 

4.4 Hur presenteras tröskelbegreppen på Matteboken och hur kan de utvecklas? ..............................21 



 
 

4.2.1 Funktionsbegreppet ......................................................................................................22 

4.2.2 Bråkbegreppet ..............................................................................................................31 

5 Diskussion ...............................................................................................................................35 

5.1 Introduktion .......................................................................................................................35 

5.2 Vilka tröskelbegrepp existerar i Matematik 1? ........................................................................35 

5.2.1 Presentation av tröskelbegrepp utifrån variationsteori .......................................................35 

5.2.2 Presentation av tröskelbegrepp utifrån representationer .....................................................36 

5.2.3 Presentation av tröskelbegrepp utifrån teorier om nätbaserade läromedel .............................36 

5.2.4 Kombination av ramverken ............................................................................................36 

5.3 Kommentarer av resultat ......................................................................................................38 

5.4 Begränsningar ....................................................................................................................39 

5.4.1 Innehållsanalys .............................................................................................................39 

5.5 Rekommendationer .............................................................................................................39 

5.6 Vidare forskning .................................................................................................................40 

6 Referenser................................................................................................................................42 

Elektroniska källor ...................................................................................................................44 

 

 



1 
 

1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Vi lever idag i en tid där tekniken dominerar samhället. Många ungdomar har idag ett liv där de är 

ständigt uppkopplade mot Internet. Ett sätt att dra nytta av detta är att försöka utbilda eleverna via 

Internet. Tanken om att låta elever konstruera kunskap via Internet är naturligtvis ingen nyhet. Internet har 

länge varit en plats att lära sig saker på. Vem som helst kan komma åt vilken hemsida som helst, vem som 

helst kan skapa ett läromedel för andra att studera. Ett problem med detta är att många som skriver 

nätbaserade läromedel inte utnyttjar kraften som dessa har. Dagens digitala läromedel använder 

exempelvis sällan möjligheten med rörliga bilder och interaktivt material, illustrationerna är istället av 

samma format som i en vanlig bok. 

 

En aktör som har anammat tanken med utbildning via Internet är Mattecentrum. Mattecentrum är en ideell 

förening som driver den digitala läroboken Matteboken1. På Matteboken finns teoriavsnitt, videolektioner, 

övningsuppgifter och lösningar till gamla nationella prov och högskoleprov i matematik. Materialet 

sträcker sig från grundskolans årskurs 3 upp till och med högskolans introduktionskurser. Matteboken har 

i dagsläget över 350 000 besökare varje månad (K. Modin, personlig kommunikation, 22 januari 2016). 

När Mattecentrum startade, 2008, fanns knappa resurser att anställa kompetent personal som skulle 

utforma materialet på Matteboken. Detta resulterade i att personer utan större pedagogisk, men däremot 

matematisk, bakgrund, jobbade ideellt med att utforma materialet. I detta arbete kommer vi att studera 

Matteboken som ett exempel för hur ett digitalt läromedel kan förbättra ett matematiskt innehåll utifrån 

didaktiska perspektiv. Vi gör detta genom att kolla på hur exemplet Matteboken har formulerat sina 

tröskelbegrepp i kursen Matematik 1. Arbetets slutsatser kan senare till viss del generaliseras även till att 

användas av andra som vill dela med sig av matematik på nätet. 

 

Tröskelbegrepp är begrepp som är mer avgörande än andra i strävan att utveckla förståelse. Det är 

begrepp som till en början är svåra att lära sig men väl inlärda kan förändra synen på ett helt område. 

Förståelse av tröskelbegrepp fungerar ungefär som en portal till ett tidigare onåbart sätt att tänka. Det 

finns forskning som säger att tröskelbegreppen i ett ämne är de viktigaste och mest centrala begreppen i 

ämnet (Land & Meyer, 2006). Det finns även forskning som visar att fokus på tröskelbegrepp, och mindre 

fokus på andra begrepp, i undervisningen, ger förbättrade studieresultat (Carstensen & Bernhard, 2008). 

För eleverna är det alltså viktigt att tröskelbegreppen blir inlärda. För att öka chansen att eleverna lär sig 

tröskelbegreppen behöver tröskelbegreppen presenteras på ett pedagogiskt sätt. Ett pedagogiskt sätt att 

presentera ett material på är att använda sig av variationsteorin (Lo, 2012). Variationsteorin är en 

lärandeteori som fokuserar på urskiljning och samtidighet. I variationsteorin menar man att förståelse av 

ett material handlar om att variera en aspekt av materialet, medan andra aspekter hålls oförändrade. Ett 

annat pedagogiskt sätt att presentera ett material på är att använda sig av olika representationer (Lesh, Post 

& Behr, 1987). Olika sätt att representera ett koncept på är till exempel via bilder, symboler och tal. 

 

I arbetet kommer vi att analysera tröskelbegreppen på Matteboken genom att använda oss av dessa två 

teorier. Vi kommer även att analysera materialet på Matteboken utifrån att det är tillgängligt digitalt. 

                                                
1 http://www.matteboken.se 

http://www.matteboken.se/
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1.2 Problemdefinition 

Matteboken är ett digitalt läromedel som skapats och drivs av den ideella föreningen Mattecentrum. 

Problemet med Matteboken är att den i dagsläget är skriven av matematiker utan didaktisk kompetens. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att identifiera vilka tröskelbegrepp som existerar i gymnasiekursen Matematik 

12 och analysera Mattebokens presentation av dessa tröskelbegrepp. Analysen utförs med hjälp utav 

variationsteorin, representationer och teorier om nätbaserade läromedel. Dessa ramverk beskrivs mer 

noggrant under teoriavsnittet på nästa sida. 

 

Arbetet ämnas resultera i ett antal riktlinjer som går att använda sig av för att presentera ett matematiskt 

innehåll på ett didaktiskt sätt. 

1.4 Frågeställningar 

● Vilka tröskelbegrepp existerar i Matematik 1? 

● Hur kan tröskelbegrepp presenteras genom att använda variationsteori? 

● Hur kan tröskelbegrepp presenteras genom att använda representationer? 

● Hur kan tröskelbegrepp presenteras utifrån att de är tillgängliga digitalt? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet är fokuserat på att analysera teoritexterna för tröskelbegrepp i kursen Matematik 1 på 

Matteboken. Gällande den pedagogiska aspekten använder vi oss av två ramverk. Det första är 

variationsteorin och det andra är representationer. När det kommer till att analysera nätbaserade läromedel 

har arbetet avgränsats till teorier som bland annat har med interaktioner mellan elever och kursmaterial att 

göra.  

                                                
2 Kurs 1a, 1b och 1c 
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras den teori som har använts i arbetet. Först redogörs tröskelbegreppet, efter det 

variationsteorin, efter det representationsteorin och till sist teorier om nätbaserade läromedel. Varje 

avsnitt börjar med en introduktion, fortsätter med en presentation och avslutas med en kritisk analys. 

2.1 Tröskelbegreppet 

2.1.1 Introduktion 

Idén om vad ett tröskelbegrepp är har sitt ursprung från ett nationellt forskningsprojekt i Storbritannien3. 

Projektet gick ut på att identifiera kännetecken för vad som karakteriserar stark undervisning på 

högskolenivå. Ray Land och Erik Meyer var två professorer som var involverade i detta projekt. De kom 

underfund med att vissa specifika begrepp i ämnet ekonomi var särskilt viktiga att förstå för att kunna 

bemästra ämnet. Dessa begrepp kom de senare att kalla för tröskelbegrepp (Land & Meyer, 2003). På 

senare tid har forskningen om tröskelbegrepp utvidgats att gälla även för andra ämnen, till exempel 

matematik. 

2.1.2 Presentation 

Vad är ett tröskelbegrepp?  

Enligt Land & Meyer (2006) kan ett tröskelbegrepp ses som en portal till ett tidigare onåbart sätt att tänka 

inom ett område. Det är till en början svårt att lära sig men väl förstått ändrar det synen på ett område. 

 

Hur definieras ett tröskelbegrepp? 

Det är inte enkelt att definiera vad ett tröskelbegrepp är. Ett antal egenskaper som skall definiera vad ett 

tröskelbegrepp är har genom åren diskuterats. Egenskaperna ett tröskelbegrepp bör uppfylla har 

utvecklats av bland annat Meyer & Land (2003), Perkins (2006), Land, Cousin, Meyer & Davies (2005) 

samt Land, Meyer & Baillie (2010). Dessa egenskaper summerar Flanagan (2016) på följande sätt. 

 

Transformativa. Tröskelbegreppen kan under lärandeprocessen liknas vid passagen av en portal. Väl 

igenom portalen öppnas ett helt nytt sätt att tänka om ämnet som tidigare inte var tillgängligt. 

 

Svåra. Tröskelbegreppen är i början svåra att lära sig. 

 

Irreversibla. Tröskelbegreppen är svåra att glömma av när de väl är inlärda. 

 

Integrativa. Tröskelbegreppen fogar samman mindre begrepp och skapar en helhetsbild. Många gånger 

har eleven kunskap som är fragmenterad. Eleven vet inte riktigt hur olika begrepp inom ämnet som 

studeras hänger ihop. När eleven förstår ett tröskelbegrepp så defragmenteras begreppen - pusselbitarna 

faller på plats. 

 

Bundna. Tröskelbegreppen är länkade till varandra. Ett tröskelbegrepp gränsar till ett annat 

tröskelbegrepp inom ett ämne. 

 

                                                
3 Enhancing Teaching-Learning Environments in Undergraduate Courses 
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Diskursiva. När eleven skapar förståelse för tröskelbegreppen förändrar eleven sitt samtal om dem. Efter 

förståelse av tröskelbegreppen använder eleven ett mer formellt språk. Eleven får en bredare diskurs med 

fler ämnesspecifika uttryck. 

 

Rekonstitutiva. När eleven får förståelse för tröskelbegreppen kan det hända att den får en ny 

självförståelse. Ett begrepp som är rekonstitutivt är ett begrepp som dessutom är grundläggande. Att ett 

begrepp är rekonstitutivt följer av att det är transformativt och diskursivt. 

 

Liminalitativa. När eleven är i processen att ta sig över tröskeln att förstå ett tröskelbegrepp befinner den 

sig ofta i en period av både stimulans och förvirring. Eleven pendlar i detta läge fram och tillbaka mellan 

förståelse och oförståelse. 

 

2.1.3 Kritik 

Den huvudsakliga kritik som riktas mot tröskelbegreppen är att definitionerna för dem inte är tydliga 

(O’Donnell, 2010). Till exempel diskuteras vissa av egenskaperna alltför kortfattat. Nedan följer mer 

detaljerad kritik. 

 

Hur många egenskaper måste vara uppfyllda? 

I skrifter om tröskelbegreppet definieras inte hur många av egenskaperna som skall vara uppfyllda för att 

begreppet skall klassas som ett tröskelbegrepp. Måste alla egenskaper vara uppfyllda eller räcker det med 

några stycken? Dessa frågor diskuteras inte i någon grundlitteratur men är viktiga för identifiering. 

Huruvida ett begrepp är ett tröskelbegrepp eller inte är därför problematiskt. 

 

Formuleringar som har med sannolikhet att göra 

I de engelska grundversionerna av Land & Meyer (2003) används ord som har med sannolikhet att göra 

för att beskriva vad ett tröskelbegrepp är. Det skrivs i sammanfattningar bland annat att ”Threshold 

concepts are likely to be troublesome for the student” (Flanagan, 2016), men även ”A threshold concept 

will probably delineate a particular conceptual space” (ibid.). Ordvalen skapar en oklarhet och ger 

grundversionen mindre trovärdighet. 

 

Hur många måste genomgå egenskaperna? 

Måste alla elever uppleva att ett tröskelbegrepp är svårt att lära sig? Får ett begrepp kallas för 

tröskelbegrepp om det finns en elev som inte tycker att det var svårt att lära sig? Något som är svårt för A 

behöver inte vara svårt för B. Det finns ingen garanti att två olika individer till ett och samma 

tröskelbegrepp kommer reagera på samma sätt. 
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2.2 Variationsteorin 

2.2.1 Introduktion 

Variationsteorin är en vetenskaplig teori som grundar sig på Marton och Booths forskning om 

fenomenografi vilket är en kvalitativ forskningsmetod som syftar till att beskriva olika uppfattningar av 

fenomen. Variationsteorin fokuserar på vad som skall läras och hur innehållet ska behandlas för att skapa 

lärande hos elever. Det centrala för variationsteorin är att lägga fokus på olikheter i form av många 

exempel, då det anses vara ett mer effektivt sätt att skapa lärande (Lo, 2012). 

2.2.2 Presentation 

Vad är variationsteorin? 

Enligt Wernberg (2005) grundar sig variationsteorin i forskning kring variation, samtidighet och 

urskiljning. Centralt för variationsteorin är kritiska särdrag (eng. critical features) samt kritiska aspekter 

(eng. critical aspects) av ett lärandeobjekt. Med kritiska aspekter till ett lärandeobjekt avses dimensionen 

av variationen, medan de kritiska särdragen till lärandeobjektet är värdena av dimensionen som varieras. 

Idén är att särdragen för en viss aspekt varieras mot en konstant bakgrund (Wernberg, 2005) så att 

lärandeobjektet blir uppenbart. Ett lärandeobjekt är det som ska läras, vilket kan betraktas som en 

förmåga som kan delas upp i två delar. Den första delen är det direkta lärandeobjektet. Den andra delen är 

det indirekta lärandeobjektet. Det direkta lärandeobjektet är helt enkelt saken som ska läras, till exempel 

formler och ekvationer. Det indirekta lärandeobjektet är förmågans uppbyggnad som refererar till den 

förståelse den lärande bör utveckla, till exempel att kunna ”beskriva innebörden av” och ”visa med 

säkerhet att” (Marton & Booth, 1997; Marton et al., 2004). Mer specifikt hänvisar lärandeobjektet till den 

kunskap av ett ämne som läraren vill att eleven ska lära sig (Ekawati & Lin, 2014). 

 

Ett lärandeobjekt kan till exempel vara en linjär funktion. En kritisk aspekt till lärandeobjektet linjär 

funktion kan då till exempel vara lutning. Till denna kritiska aspekt, lutning, finns kritiska särdrag så som 

negativ, noll och positiv. Genom att enbart peka på grafen till en linjär funktion som har positiv lutning 

och säga att lutningen är positiv blir det inte uppenbart för eleven vad det är som är positiv lutning. 

Genom att däremot samtidigt peka på grafen till en annan linjär funktion som har negativ lutning och 

ytterligare en annan linjär funktion som har negativ lutning kan eleven nu se vad det är som varierar och 

därför göra en bedömning vad positiv lutning innebär för den första linjära funktionen. 

 

I exemplet ovan är lärandeobjektet linjär funktion. Lärandeobjektet har en kritisk aspekt, lutning, till 

vilken de kritiska särdragen - positiv, noll och negativ – har varierats. Presentationen har skapat 

förutsättningar för eleven att identifiera vad delvis en linjär funktion är, men även vad det innebär att en 

linjär funktion har positiv, noll, och negativ lutning. 

 

Det är viktigt att förstå att variationsteorin inte hänvisar till variation av olika strategier för undervisning. 

Variationsteorin hänvisar istället till variation av de olika kritiska aspekter och särdrag som ingår i ett 

begrepp. Variationsteorin menar att vissa kritiska aspekter och särdrag hos det som ska läras hålls 

konstant medan andra aspekter och särdrag varieraras. Det är först då ett mönster av variation uppstår (Lo, 

2012). 

 

Hur identifieras kritiska aspekter och särdrag för ett lärandeobjekt? 

Det finns många sätt att identifiera kritiska aspekter och särdrag hos det som ska läras. Några av dem är 

att analysera tidigare erfarenheter om att undervisa ämnet, intervjua studenter, administrera diagnostiska 
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förtest samt att observera andra lärare som undervisar. Marton och Tsui (2004) menar att identifiering av 

de kritiska aspekterna och särdragen måste göras empiriskt samt att de för varje lärandeobjekt behöver 

identifieras. Innan ett område ska läras ut är det i alla fall viktigt att läraren identifierar de kritiska 

aspekterna och särdragen för området. Det finns två skäl till detta: 

 

Det första skälet har att göra med lärarens förståelse. Inom fenomenografin, som variationsteorin bygger 

på, har studier påpekat att lärare och elever ser ett objekt på olika sätt. För läraren är objektet ett mer 

naturligt fenomen än vad det är för eleven och om det förväntas att eleven ska ha samma förståelse som 

läraren har måste eleverna bli hjälpta att urskilja de särdrag som läraren ser (Booth & Marton, 1997). 

Detta tar tid för den som ska lära ut att urskilja. Det handlar om att läraren ska kunna identifiera 

nyckelkomponenterna (kritiska särdrag och aspekter, till lärandeobjektet), så att eleven själv kan ta del av 

dessa. Exempel: A förstår bråkbegreppet, B förstår inte bråkbegreppet. 

Om B frågar A hur man ska göra för att förstå bråkbegreppet (kritisk aspekt), blir svaret oftast något i stil 

med att träning ger färdighet (Lo, 2012). Om A inte kan identifiera de mer ingående delarna (kritiska 

särdrag) till vad som krävs för att förstå bråkbegreppet, blir det svårt för A att förklara för B. Om A inte 

kan urskilja de kritiska särdragen för det som lärs ut blir det svårt för B att lära förstå bråkbegreppet. Det 

är viktigt att A försöker sätta sig in i B:s position, att A förstår att B ser på föremålet på ett annat sätt som 

A inte är van vid (men en gång kanske var). Det enda sättet för A att hjälpa B är att upplysa B om de 

kritiska särdrag som A själv fokuserar på för att ge B den förståelse som A har. A behöver dessutom 

variera särdragen för att vägleda B att urskilja alla de kritiska särdragen samt relationen mellan dessa. 

Mer konkret behöver A till exempel upplysa B om att bråkstrecket inte endast kan betraktas som en 

division, utan som ett slags sätt att representera andelar. 

 

Det andra skälet till att det är viktigt för läraren att identifiera kritiska aspekter och särdrag har att göra 

med elevernas olikheter. För att ta itu med problemet att alla elever lär sig på olika sätt måste läraren 

identifiera och aktivt hjälpa eleverna att urskilja de kritiska särdrag hos förmålet som ska ska läras. Bland 

dessa kritiska särdrag måste också de särdrag som gör att eleven har inlärningssvårigheter urskiljas. Vissa 

kritiska aspekter identifieras snabbare än andra. Det är bland annat här det skapas ett gap mellan elever 

som hamnar efter och de som är i takt. De som hamnar efter missar information som är avgörande för 

deras förståelse, till skillnad från de som hänger med som istället snappar upp informationen. 

 

Variationsteorin säger att när en elev lär sig någonting nytt ändrar eleven sitt sätt att se på saken, vilket 

leder till en djupare förståelse eller ett bredare perspektiv. Detta beror på att eleven nu fokuserar på 

kritiska särdrag eller aspekter som eleven sedan tidigare inte gjort. Eleven var kanske inte medveten om 

de kritiska särdragen, eller så lämnade eleven kanske dem i bakgrunden. Det är inte enkelt för en elev att 

lyckas identifiera kritiska aspekter och dess särdrag innan den förstår ämnet. Det är enklare för läraren att 

ge eleven möjlighet att urskilja dessa. I det fall att en elev inte lär sig det som avses beror det i många fall 

på att de har missat några av de kritiska särdragen hos föremålet. En orsak till detta kan vara att eleven 

inte fått uppleva möjligheten att urskilja de kritiska särdragen och aspekterna. (Lo, 2012) 

2.2.3 Kritik 

När variationsteorin tillämpas är målet att eleven ska förstå lärandeobjektet genom att manipulera kritiska 

aspekter och särdrag. Tillämpandet av variationsteorin är dock inte alltid helt enkelt. Bland annat har 

forskning visat att tillämpandet av variationsteorin kan få andra resultat än de som är tänkta (Cheng & Ho, 

2009). I deras studie, som handlade om att applicera variationsteorin på kinesiskt skrivande, framkom att 

medan eleverna förväntades kunna framföra olika kommunikativa meddelanden med specifika relationer, 

så visade resultatet att eleverna inte alls var medvetna om dessa relationer.  
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2.3 Representationer 

2.3.1 Introduktion 

Matematiska koncept är abstrakta ting. För att direkt kunna uppleva matematiska koncept behöver vi 

gestalta konceptet i en (eller flera) representation(er) (I. Christiansen, personlig kommunikation, 28 juni 

2016). Lesh, Post och Behr (1987) identifierade på sin tid fem representationer som förekommer inom 

undervisning i matematik. Representationerna är bilder, manipulativer, diskurs, symboler och relevanta 

situationer. De talar i sin teori om hur dessa olika representationer hänger ihop och hur de tillsammans ger 

en större förståelse för det som ska läras. 

2.3.2 Presentation 

Vad är representationer? 

Representationer är olika sätt för idéer att presenteras. Flera olika sätt att framföra ett och samma koncept 

hjälper eleven att förstå konceptet. Det handlar om olika hjälpmedel så som bilder, symboler och tal. 

Varje lärorik situation i skolan kan representeras på ett flertal olika sätt. Till exempel kan verkliga 

situationer vara mer begripligt för elever än i skriftliga symboler. Ett annat exempel är att barn hör och 

använder en annan diskurs för att representera matematik, vilket skiljer sig ifrån den diskurs vuxna 

använder sig av (Clement, 2004). 

 

Användandet av flertalet representationer har en stark koppling till den komplexa lärandeprocessen i 

matematik men i synnerhet till elevernas djupare förståelse av viktiga matematiska koncept (Skemp, 

1987). Kaput (1989) menar att studenter lär sig genom flertalet representationer. Keller och Hirsch (1998) 

beskriver potentiella fördelar som är relaterade till användandet av representationer. En av fördelarna med 

att använda flertalet representationer som beskrivs är de multipla konkretiseringarna som eleverna kan 

göra av ett koncept. En annan fördel är att eleven selektivt kan välja vilken slags representation den vill 

lägga emfas på för konceptet. En sista fördel är att flertalet representationer underlättar för eleven att 

förstå sambandet mellan de olika representationerna av konceptet. 
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De olika representationerna kan förklaras som ett nät: 

 

 
 

Figur 1 (anpassad från Lesh et. al.:s modell, omskriven från Clements modell) 

Bilder 

Med bilder menas de matematiska bilder som finns i läroböcker eller de bilder som matematikläraren ritar 

på tavlan under lektionen. Bilder kan även tänkas på som ritningar som eleverna själva ritar. Här tillhör 

även grafer. 

 

Manipulativer 

Den manipulativa delen inom representationer hänvisar till olika föremål som kan vidröras, flyttas eller 

staplas på varandra. Exempel på dessa föremål är kuber, bas-tio block och andelscirklar. Denna typ av 

representationer ger eleverna en fysisk möjlighet till att manipulera objekten som ska läras. När detta görs 

på rätt sätt ger det möjlighet till lärande. Dessutom är det på detta sätt lätt att jämföra relativa storlekar av 

objekt, till exempel bråk och värden. 

 

Symboler 

Symboler hänvisar till såväl matematiska symboler som skrivna ord som är associerade med dem. Till 

exempel ¼, 2/8, 0.25, 25%, en fjärdedel, två åttondelar, tjugofem hundradelar, tjugofem procent. För 

studenter brukar symboler vara mer abstrakta än det som de representerar. Det är viktigt att införa 

symboler efter att eleverna har haft möjligheten att knyta kontakter bland andra representationer, så att 

eleverna får en större chans att ansluta symboler till matematiska idéer. Det ger ökad sannolikhet för att 

symbolerna kommer vara begripliga för studenterna. 

 

Relevanta situationer 

Relevanta situationer är viktiga inom representationsteorin. Till exempel kan fraktioner presenteras 

genom en mängd olika relevanta situationer, varav en skulle kunna vara genom uppdelning av en pizza 

eller kladdkaka. En relevant situation behöver inte vara en verklig situation, utan en situation som är 

intressant och relevant för de som ska lära sig. 
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Diskurs 

Det finns olika nivåer av diskurs när det gäller att representera matematik. Ett sätt är för studenterna att 

rapportera sina svar och ett annat sätt är att uttrycka sig i resonemang. Traditionellt sett talar lärare det 

matematiska språket väldigt ofta, medan eleverna sällan ges en chans att göra detsamma. Lesh et al. 

(1987) menar att elever som ges mer möjlighet att uttrycka sina resonemang i språk, ökar sin kunskap och 

förståelse i det. 

2.3.3 Kritik 

Hjalmarson (2007) talar positivt om representationsteorin. Hon menar att det finns en hel del forskning 

om representationer och användning av representationer. De flesta forskare är överens om att 

representationsteorin är något positivt. Kopplingen som elever ska göra genom bilder och tal är bra. Hon 

är dock kritisk till att de som utnyttjar teorin behärskar den. Personen som ska använda teorin måste även 

ha en djup förståelse av den matematik som undervisas. Läraren måste förstå vilka representationer som 

passar med respektive del av matematik. 

Hjalmarson påpekar att det fortfarande finns frågor som inte har besvarats. En av dessa är: vilka 

representationer är användbara för undervisning som varierar mycket? En annan är: hur blir individer 

flitigare på att använda sig utav representationer? 
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2.4 Nätbaserade läromedel 

2.4.1 Introduktion 

I ett klassrum kan det vara svårt för läraren att hålla ett tempo som gynnar alla elever. Nätbaserade 

läromedel ger eleverna möjlighet att jobba i sin egen takt. I detta avsnitt presenteras forskning som kan 

vara till hjälp vid utformande av matematisk teori som är skriven för att läsas digitalt. 

2.4.2 Presentation 

Anderson (2008) har skapat en modell som beskriver möjliga interaktioner för nätbaserade läromedel. 

Denna modell använder även Hrastinski (2009) när han förklarar möjliga interaktioner för nätbaserade 

läromedel. Vilka de olika interaktionerna är framgår i figuren nedan. Relevanta interaktioner för detta 

arbete är de Hrastinski kallar för Interaktion mellan kursdeltagare och kursmaterial och Interaktion 

mellan kursdeltagare. 

 

 
Figur 2 (Anderson, 2008) 

Olika interaktionstyper  

En styrka med nätbaserade läromedel är interaktionen mellan kursdeltagare och kursmaterial. Bland annat 

får eleven via denna interaktion möjlighet att arbeta med självrättande prov. Ett annat intressant koncept 

som Hrastinski (2009) talar om är guided didactic conversations vilket innebär att eleven får chans att 

reflektera och ha egna samtal. 

 

Hrastinski menar att det är viktigt att eleven har kunskap om hur den kan dra nytta av datorer och nätet. 

Till detta påpekar han att det är viktigt att inte överskatta kursdeltagares digitala kompetens. Denna 

generation må vara vana vid att kommunicera via Internet, men de kan ändå behöva hjälp att lära sig nya 

saker. Till exempel att navigera på en läroplattform eller att kritisk granska en hemsidas innehåll (ibid) . 

 

När det gäller interaktion mellan kursdeltagare är uppmuntran till denna en av de mest utmanande 

forskningsfrågorna inom nätbaserade läromedel. Detta är viktigt eftersom att interaktion mellan 

kursdeltagare är en central pusselbit i nätbaserade läromedel. Kommunikation mellan kursdeltagare har 
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flera syften, bland annat att resultera i diskussion och lärande, men även för personliga relationer. 

Självklart finns det problem här. Hrastinski (2009) berättar att den öppenhet som existerar inom 

nätbaserad undervisning kan leda till att kursdeltagare inte vågar ta upp problem, vilket beror på det 

faktum att problemet skulle kunna läsas av alla andra deltagare. 

Planering av kurs/materialinnehåll 

Hrastinski (ibid) berättar vikten med att planera en kurs innan den startar. Vanligtvis börjar processen 

med planering. Efter planering gås igenom ett antal steg där målet är lärande. För att enkelt förstå dessa 

steg har han skapat en modell över dem, som vi i detta arbete väljer att kalla för Modell 1 (vi har valt att 

ta bort steget ‘social miljö’, det passar ej detta arbete). 

 

Dessa fyra steg ingår i modellen: 

● Planering. Det är viktigt att planera en kurs så att eleverna ser vad som ingår i kursen. 

Information om kursen bör vara så tydlig så möjligt, Hrastinski berättar hur viktigt detta är då 

kursdeltagare sällan eller aldrig träffar varandra. 

● Bekanta sig med tekniken. Inledningsvis är det viktigt att låta deltagare bli bekväma med 

plattformen. Det är viktigt att de förstår hur plattformen är uppbyggd och vilken kunskap som 

krävs för att de ska kunna navigera på plattformen. 

● Lärande. Detta är en komplex fråga och det finns inga direkta svar här. Hrastinski menar att 

denna modell och dess komponenter ska uppmuntra lärande. 

● Bedömning och utvärdering. Nätbaserad undervisning ger chans till en snabb återkoppling. 

Exempelvis självrättande prov och interaktiva övningar 

Vad krävs för att driva nätbaserade läromedel? 

Hrastinski (2011) talar om basfaktorer som måste vara uppfyllda för att nätbaserad undervisning 

överhuvudtaget ska kunna bedrivas. Han talar om att läraren måste besitta digtal kompetens och förmåga 

att använda lämpliga pedagogiska metoder i sitt ämne. 

 

Digital kompetens 

Den digitala världen utvecklas ständigt. Detta leder till att kraven på högre kompetens inom informations- 

och kommunikationsteknologi ökar. Den digitala världen har blivit allt mer detaljrik och komplex. Detta 

leder till att digital kompetens är en huvudnyckel till att en lärare eller organisation ska kunna leda 

nätbaserad undervisning. Europaparlamentet definierade 2006 digital kompetens som en av åtta 

nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUR-Lex, 2006). 

 

Pedagogiska metoder 

Den andra kategorin handlar om att läraren/organisationen har förmåga att använda lämpliga pedagogiska 

metoder relaterat till det ämne den undervisar i. Det är även viktigt att läraren/organisationen vet vilka 

programvaror som erbjuds via nätet. I takt med att tekniken går fram utvecklas även mer program som 

kan utnyttjas vid matematikundervisning via Internet. 

E-böcker och interaktion 

Rothman (2006) tar upp vad han menar är de viktigaste delarna med e-böcker och varför de är så viktiga 

idag. Han menar att det är viktigt att vi förstår vilken potential e-böcker har. Vi måste lära oss att utnyttja 

e-böckernas interaktionspotential. Han säger att elever lättare kan navigera sig i e-böcker, bland annat 

genom att söka på nyckelord. Dessutom tar e-böcker inte upp fysisk plats och går att dela med sig av. 
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Men Rothman är knappast ensam om att trycka på interaktionen som en av de viktigaste komponenterna 

vid inlärning. Enligt Dewey (1916), som använde ordet transaktion (eng. transaction) istället för 

interaktion för att trycka på relationen mellan organism och miljö, så är interaktionen den bestämmande 

komponenten i lärandeprocessen som sker när eleven transformerar den initiala informationen som eleven 

får från något vilket eleven sedan konstruerar till kunskap. 

 

Bozkurt och Bozkaya (2015) är två aktörer på e-learning-marknaden som också menar att interaktivitet är 

en central del för en bra e-bok. De säger att interaktioner är en nödvändighet för inlärning. De har en lista 

över kriterier för hur en e-bok kan utvärderas: 

 

INNEHÅLL 

Presentation 

● Klart och flytande språkbruk 

● Effektivt berättande funktioner 

● Innehållet är förberett med ett teoretiskt ramverk som stödjer lärandeobjektet 

 

Fyllighet 

● Fyllighet av multimedia-komponenter 

● Balans av informationstäthet 

 

Motivation och attraktivitet 

● Attraktivt innehåll 

● Innehållet är designat för läsarna 

 

Bedömning och utvärdering 

● Tillgängliga mekanismer för användaren att kunna bedöma dess egna lärandeprocess 

 

Integritet, koherens och kopplingar 

● Innehållet är sammanhängande 

● Integritet av hierarkiska strukturer av innehållet 

● Koherens av innehållet med avseende på lärandemål 

● Koherens av språk och innehåll 

● Koherens av lärandeaktiviteter med lärandemål 

● Kopplingar mellan innehållet 

 

 

GRÄNSSNITT 

Användarvänligt 

● Användarvänligt gränssnitt 

● Navigationsverktyg för att undvika förvirring 

● Navigationsverktyg för att ge snabb tillgång till relevanta sidor 

● Bokmärkningsmöjligheter 

● Sökmöjligheter 
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Anpassningsmöjlighet 

● Författarmöjligheter (till exempel möjlighet att stryka under text, anteckna och markera) 

 

Gränssnittsdesign, estetik och konsekventhet 

● Enkel design 

● Läsbarhet utan att ögonen tröttas ut 

● Balanserad design av gränssnittstäthet 

● Konsekventhet av knappar, ikoner och menyföremål 

● Konsekventhet av gränssnittsytor 

● Konsekventhet av etiketter och meddelanden 

● Färgbalans som gör sidan lättare att hantera 

 

Universell design för åtkomstbarhet 

● Designat enligt ramen för universella designprinciper för att underlätta åtkomstbarhet för 

individer med speciella behov (till exempel voiceover, storleksändra grafik eller text) 

 

Design av hemsidans ram 

● Tillämpandet av fysiska tekniker vid design av hemsidans ram (t ex balans, symmetri, regularitet, 

ihophängning, proportion och horisontalitet) 

 

INTERAKTIVITET 

Interaktionsomfattning 

● Komponenter som bidrar till högre nivåer av interaktion 

 

TEKNOLOGI 

Tekniska egenskaper 

● Funktionalitet för att komma åt materialet både upp- och nedkopplad 

● Stöd för multiplattform 

● Högupplöst material och komponentkvalitet 

 

Kategoriseringar av olika böcker 

Bozkurt och Bozkaya (2015) kategoriserar olika typer av böcker i olika nivåer av interaktioner. De pratar 

först och främst om konventionella böcker, k-böcker. K-böcker är arbeten som består av ihoplimmade 

sidor och som är bundna med ett omslag. Sedan talar de om elektroniska böcker, e-böcker, vilket till stor 

del liknar k-böcker. Skillnaden är att en e-bok inte är bunden med ett omslag och att arbetet finns 

tillgängligt digitalt. Till sist talar de om interaktiva e-böcker, vilket är e-böcker fast de är uppdaterade 

med interaktiva möjligheter så som animationer i själva arbetet. 
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2.4.3 Kritik 

Man kan fråga sig om e-böcker är ett lämpligt substitut för k-böcker. I studier visar det sig att studenter 

föredrar k-böcker framför e-böcker oavsett hur bekanta de är med teknologin som används för att läsa på 

skärm (Woody et al, 2010). Vi är dessutom omedvetna om alla konsekvenser av att använda teknologi 

som ett redskap för lärande (Daniel & Woody, 2012). Studier visar att det tar mer tid för studenter att läsa 

en text i e-boksformat än vad det tar att läsa samma text i k-boksformat (ibid). Att det tar längre tid kan 

bero på att studenterna som har undersökts i studierna sedan barnsben är vana vid att läsa text på en bok, 

snarare än på en skärm (Kang, Wang & Lin, 2008). Studier visar att vid läsandet av en e-bok tröttas 

ögonen ut signifikant mer än vid läsandet av en k-bok (ibid). Detta kan bero på skärmens kontrast och 

upplösningen hos skärmarna. Effektiviteten hos läsarna var högre när de läste k-böcker, detta beror på att 

individer är mer vana vid k-böcker. Läsförståelsen har i studier visat sig vara större då en k-bok läses, 

snarare än en e-bok (ibid). 
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3 Metod   

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för arbetet. Även de urval som har gjorts beskrivs och 

motiveras i denna del. 

3.1 Introduktion 

Arbetet är i stort en innehållsanalys utifrån de teoretiska ramverken variationsteori och representationer. 

Innehållsanalysen utgår även från teorier om nätbaserade läromedel. Syftet är att föreslå teoretiskt 

motiverade förändringar av innehållet på Matteboken. Exakt vad en innehållsanalys är beskrivs närmare 

under rubrik 3.3. 

 

Den litteratur som använts är vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor. De databaser som använts är 

ERIC4, SCOPUS5 och Google Scholar6. I dessa databaser har sökningar genomförts med sökorden 

Variation theory, Variation, Representations, E-learning och Nätbaserade läromedel. 

 

Till källorna har författarna varit källkritiska genom att kontrollera att källan är pålitlig och relevant. Detta 

har varit speciellt viktigt i detta arbetes fall då mycket av den information som används kommer från 

Internet. Dessutom är många sidor skrivna för att övertyga läsaren om att teorin är bra, varför valet att i 

slutet av varje teoriavsnitt införa ett stycke om kritik har gjorts. 

3.2 Innehållsanalys av Matteboken 

3.2.1 Vad är en innehållsanalys? 

Enligt Cohen (2013) är en innehållsanalys en process som handlar om att summera och rapportera skriven 

data. Mer noggrannt definierar Cohen en innehållsanalys som en strikt och systematisk mängd procedurer 

för en rigorös analys, undersökning och verifikation av ett innehåll. 

3.2.2 Innehållsanalysmetod för detta arbete 

Vid analys av insamlad data har författarna varit inspirerade av metoden för innehållsanalys som finns att 

läsa om i Cohen (2013). Cohen berättar om ett antal steg som ska tas för att utföra en fullständig 

innehållsanalys. Innehållsanalysmetoden beskriven av Cohen med flera är en metod som framförallt är 

tillämpbar på transkriptioner från intervjuer, men i detta arbete utfördes istället en deduktiv 

innehållsanalys, varför det i vissa steg har behövts göras anpassningar av metoden. Nedan kommer de 

elva stegen Cohen talar om att presenteras, med en direkt anknytning efteråt till hur författarna har använt 

stegen i detta arbete.  

 

Steg 1 

Cohen: Definiera vilka frågeställningar som ska behandlas av innehållsanalysen. Detta inkluderar även 

vad författarna vill analysera för innehåll. 

Användning: I detta arbete handlade steg 1 om att ställa upp de frågeställningar som arbetet undersöker,  

                                                
4 https://eric.ed.gov/ 
5 https://www.scopus.com/  
6 https://scholar.google.se/  

https://eric.ed.gov/
https://www.scopus.com/
https://scholar.google.se/
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● Vilka tröskelbegrepp existerar i Matematik 1? 

● Hur kan tröskelbegrepp presenteras genom att använda variationsteori? 

● Hur kan tröskelbegrepp presenteras genom att använda representationer? 

● Hur kan tröskelbegrepp presenteras utifrån att de är tillgängliga digitalt? 

 

I detta steg bestämde sig även författarna för vilket innehåll som skulle undersökas, tröskelbegrepp i 

kursen Matematik 1. 

 

Steg 2 

Cohen: Definiera populationen. Med populationen avses det innehåll som författarna sedan ska göra ett 

urval utifrån för att analysera. 

Användning: Populationen blev för detta arbete all teoritext för kursen Matematik 1 på Matteboken. 

 

Steg 3 

Cohen: Definiera vilka delar som ska vara med. I detta steg sätts reglerna upp för vilka dokument som ska 

användas. En typ av regel kan till exempel vara ett stratifierat urval. 

Användning: För att välja vilka delar som skulle ingå i analysen utfördes ett icke slumpmässigt typiskt 

urval, det vill säga ett urval där det subjektivt har valts delar som av författarna har upplevts vara typiska 

för den bakomliggande population av innehåll. För att samla in data studerade författarna först enskilt och 

oberoende av varandra, tre gånger var, tröskelbegreppen på Matteboken. De utvecklade i och med detta 

var sin uppfattning om hur de teoretiska ramverken skulle kunna tillämpas på Mattebokens presentation 

av tröskelbegreppen. Dessa förslag på tillämpningar diskuterades sedan författarna emellan för att komma 

fram till den slutgiltiga produkten som står under resultatdelen i detta arbete. Det var först en diskussion 

om texterna utifrån ett variationsperspektiv, sedan en till diskussion utifrån representationer, och till sist 

en diskussion om texterna utifrån det faktum att de var tillgängliga digitalt. De citat som författarna kom 

in i diskussionen med jämfördes sedan med varandra.  

 

Steg 4 

Cohen: Definiera innehållet i de källor som ska användas. I detta steg undersöks hur dokumentet 

skapades, vem som var involverad, varifrån dokumentet kommer ifrån, hur datan i dokumentet 

genererades, reliabiliteten, trovärdigheten hos dokumenten, vilket urval som gjorts i dokumenten. 

Användning: Innehållet som har analyserats är skrivet av diverse icke-pedagogiska matematiker som har 

varit inhyrda av Mattecentrum. Trovärdigheten för innehållet bör vara god, tack vare att det är tänkt att 

följa skolverkets ämnes- och kursplan för Matematik 1. Det visade sig att författarna i stort hade markerat 

samma delar av text från Matteboken. Det en författare hade missat kunde den andra författaren motivera 

till den första författaren varför det var ett viktigt citat, och vice versa. Till slut sammanställdes en lista på 

citat som enligt författarna var värda att analysera, vilka återfinnes under avsnittet Resultat i detta arbete. 

 

Steg 5 

Cohen: Definiera vad som ska fokuseras på i analysen. Detta kan variera beroende på författare, till 

exempel kan vissa titta efter ord, meningar, paragrafer, olika personer eller kanske teman. 

Användning: Analysen fokuserade på att först och främst identifiera det innehåll på Matteboken som 

tydligast var möjligt att knyta an till de teoretiska ramverk som har använts för analysen i arbetet. I själva 

analysprocessen dök det upp många förslag på förbättringar som Matteboken skulle kunna utföra men 

som inte alla hade med de teoretiska ramverken att göra. Fokus låg därför på att enbart extrahera de delar 

där det var tydligt att något av de teoretiska ramverken skulle kunna tillämpas. 
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Steg 6 

Cohen: Definiera koderna som ska vara med i analysen. Cohen (ibid) ger som förslag att börja med att 

läsa om datan man har fångat upp flera gånger tills man förstår vad för slags data man jobbar med. Det är 

viktigt i detta steg att se mönster och att kunna identifiera dessa mönster med enkla nyckelord, vilket är 

koderna. 

Användning: Koderna för detta arbete är de olika tröskelbegreppen. 

 

Steg 7 

Cohen: Skapa kategorier för analysen. I detta steg skapas kategorier beroende på vad för texter man har 

analyserat. Kategorierna beror på författarna och hur smal de vill att deras kategorisering ska vara. Det är 

även viktigt att (om det finns två författare) författarna kommer överens om vilka kategorier de ska ha och 

om de ska ha separata kategorier. Detta beror på att kategoriseringar är olika från person till person. 

Användning: Kategorierna för detta arbete är de olika teorierna som har använts: variationsteorin, 

representationer och nätbaserade läromedel. 

 

Steg 8 

Cohen: Koda och kategorisera datan. Gå igenom datan flera gånger, desto fler gånger desto lättare. En 

person som gått igenom data fler gånger har det lättare att hitta mönster, teman och göra generaliseringar. 

På så sätt blir det lättare att kategorisera datan. 

Användning: Steg 8 handlade i detta arbete om att tillräckligt många gånger läsa igenom och kategorisera 

de sidor som fanns på Matteboken. Författarna studerade Mattebokens presentation av funktions- och 

bråkbegreppet tre gånger var. En gång genom att läsa materialet med glasögon som fokuserar på hur 

innehållet är varierat, alltså genom ett variationsteori-perspektiv. En till gång ur ett perspektiv som har 

med representationer att göra, och en sista gång ur ett perspektiv som har med teorier om nätbaserade 

läromedel att göra. Målet var att under genomläsningen var för sig i texterna som lästes markera delar 

som skulle kunna vara särskilt intressanta för analys (med de teorier som hade lästs på om tidigare). 

Denna markering gjordes genom att författarna var för sig sparade dessa intressanta delar i form av citat. 

 

Steg 9 

Cohen: Utför dataanalysen. När all data valts ut är det viktigt att analysera den, detta kan göras på olika 

sätt. Bland annat berättar Cohen (ibid) att det finns olika metoder, vissa tittar hur ofta ett ord förekommer. 

Det är sedan viktigt att titta på helheten, att titta på hur kategorierna hör ihop. 

Användning: Författarna konstruerade en analysmetod enligt följande: 

 

O: Läs den utvalda datan och bestäm vilken teori som kan appliceras. Utför sedan A, B eller C beroende 

på vilken teori som är tillämpbar på datan.  

 

A: Variationsteori 

I. Identifiera lärandeobjekt, kritiska aspekter och kritiska särdrag. 

II. Besvara: Varieras ett kritiskt särdrag för en kritisk aspekt tillhörande ett lärandeobjekt, medan 

andra kritiska aspekter hålls konstanta? 

III. Föreslå förändringar med utgångspunkt i variationsteorin 

 

B: Representationer 

I. Besvara: Är fenomenet som skall förklaras representerat på fler än ett sätt? 

II. Besvara: Vilka representationer används för att förklara fenomenet? 

III. Föreslå förändringar med utgångspunkt i teorin om representationer 
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C: Nätbaserade läromedel 

 

I. Är innehållet i formatet e- eller interaktiv e-bok? 

II. Föreslå förändringar med utgångspunkt i teorier om nätbaserade läromedel 

 

Steg 10 

Cohen: Summering. Till detta steg kommer författarna vara i en position där de kan göra en 

sammanfattning av vad de analyserat. Sammanfattningen ska innehålla nyckelord, problem och vad för 

data de hittat som kan undersökas vidare. 

Användning: I takt med att analysen var utförd kunde författarna sammanfatta deras analys. 

Sammanfattningen finns i senare delar av arbetet. 

 

Steg 11 

Cohen: Spekulativa slutsatser. Detta är ett viktigt steg, för detta tar forskningen till beskrivande slutsatser. 

I detta steg kan forskarna göra förslag. Förslagen kan ges i form av en teori eller en idé för att starta en 

diskussion. 

Användning: Spekulativa slutsatser finns också i senare delar av arbetet. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt besvaras frågeställningarna. Först redogörs vilka tröskelbegrepp som finns i kursen 

Matematik 1. Sedan redogörs hur Matteboken har valt att presentera dessa tröskelbegrepp samt vad 

Matteboken kan ta för steg för att förbättra deras presentation av tröskelbegreppen. 

4.1 Vilka tröskelbegrepp existerar i Matematik 1? 

Det finns enligt Flanagan (2016) åtta kriterier ett tröskelbegrepp troligtvis uppfyller. Kriterierna är 

följande: transformativa, svåra, irreversibla, integrativa, bundna, diskursiva, rekonstitutiva och 

liminalitativa. Pettersson (2010), Pettersson (2012) och Runesson (1999), har studerat tröskelbegrepp 

inom matematik. Enligt dessa studier finns två matematiska tröskelbegrepp som ingår i Matemaik 1, 

funktionsbegreppet och bråkbegreppet. Därför har författarna valt att fokusera enbart på dessa begrepp. I 

detta arbete utesluts dock inte att det kan finnas fler än dessa två tröskelbegrepp. 

 

Pettersson (2010) har i sitt arbete studerat hur universitetsstudenter använder sina begreppsuppfattningar 

för att arbeta med funktioner. I arbetet tilldelades studenter en utmanande uppgift som behandlade 

begreppet funktion och derivata. Uppgiften handlade om att undersöka hur många nollställen en funktion 

kan ha om man vet att n:te derivatan är skild från noll. Pettersson kom efter detta fram till att 

funktionsbegreppet är ett tröskelbegrepp. Runesson (1999) undersöker i ett arbete förståelsen för ett 

bråktal. I arbetet följs erfarna lärare då de undervisar om tal i bråkform. Hon kommer i arbetet bland annat 

fram till att förståelsen för att ett bråktal kan skrivas på oändligt många sätt för många elever innebär ett 

stort steg till ett mer formellt tänkande, snarare än ett vardagligt. Hon kommer även fram till att elever 

måste se ett bråk som en enskild kvantitet samtidigt som ett par av tal, om de önskar förstå bråk. Utifrån 

bland annat dessa iakttagelser konstaterar Pettersson att bråkbegreppet är ett tröskelbegrepp. 

 

I forskningen som utförts framgår att studenter uppvisar en stor variation i hur de uppfattar 

funktionsbegreppet (Vinner & Dreyfus, 1989). Vissa av studenterna uppfattar funktionsbegreppet som ett 

slags samband mellan två variabler. Andra studenter förstår funktionsbegreppet som en operation som 

genom insättning av ett tal ger ett annat tal. Andra uppfattningar är att funktionsbegreppet är ett 

algebraiskt uttryck, en formel eller en graf. För att studenter ska kunna förstå att något är en funktion 

kräver det ofta att funktionen ska vara given genom en formel med en variabel (Ferrini-Mundy & 

Graham, 1994). 

 

Gällande bråkbegreppet framgår det att förståelse av bråkbegreppet är centralt och ger eleverna ett nytt 

sätt att tänka kring området (Runesson, 1999). När eleven för första gången möter bråkbegreppet kan det 

innebära problem eftersom ett bråktal kan uttryckas på oändliga många olika sätt (Hallström, 2005).  

 

Nedan följer en motivering utifrån Flanagans åtta kriterier för vad ett tröskelbegrepp är av varför 

funktions- och bråkbegreppen kan vara tröskelbegrepp. 
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4.2 Funktionsbegreppet (uppfyller 5/8 kriterier) 

Transformativt 

Förståelse av funktionsbegreppet kan liknas vid passagen av en portal. Förståelse av funktionsbegreppet 

kan ge eleverna ett nytt sätt att se på begreppet (Pettersson, 2012). 

 

Diskursivt 

Förståelse av funktionsbegreppet förändrar elevens sätt att tala om det. Elevens språk blir mer formellt 

och eleven utvecklar en bredare diskurs med fler ämnesspecifika uttryck (Pettersson, 2013). 

 

Integrativt 

Förståelse av funktionsbegreppet kan ge eleven en helhetsbild av begreppet, pusselbitarna faller på plats. 

Pettersson (2013) visade i sin studie att när elevens sätt att se på en funktion ändrades från att först ha 

varit en regel till att senare vara en mängd par (x, y), så förstod de även vad diskontinuerliga och diskreta 

funktioner var.  

 

Svårt 

Förståelse av funktionsbegreppet kan vara svårt (Pettersson, 2013). 

 

Liminalitativt 

Förståelse av funktionsbegreppet kan vara liminalitativt. I forskning (Pettersson, 2012) framgår att eleven 

på vägen att förstå funktionsbegreppet kan befinna sig i ett pendelläge mellan förståelse och icke-

förståelse. 

 

Irreversibla, bundna, rekonstitutiva 

I arbetet har författarna inte lyckats hitta några källor som styrker att funktionsbegreppet skulle kunna 

uppfylla dessa tre kriterier. 

4.3 Bråkbegreppet (uppfyller 4/8 kriterier) 

Transformativt 

Bråkbegreppet kan vara transformativt. Förståelse av bråkbegreppet ger möjligheter att se begreppet på ett 

nytt sätt (Runesson, 1999). Väl genom denna portal tänker eleverna på området på ett helt nytt sätt som 

tidigare inte var tillgängligt. 

 

Diskursivt 

Bråkbegreppet kan vara diskursivt. Pettersson (2010) berättar att eleven kan gå från ett vardagligt språk 

till ett mer formellt språk när den förstår bråkbegreppet. Runesson (1999) menar att elevens samtal om 

ämnet kan bli mer ämnesspecifikt. 

 

Integrativt 

Bråkbegreppet kan vara integrativt. Ett bråk måste både ses som ett par av tal och samtidigt som en 

enskild kvantitet. Förståelse för bråkbegreppet ger även redskap som är viktiga för förståelse av 

algebraiska samband och operationer (ibid). 

 

Svårt 

Pettersson (2010) skriver med stöd från Runesson (1999) att många studier om begreppet bråk visar att 

elever har svårigheter med att lära sig bråkbegreppet. 
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Irreversibla, bundna, rekonstitutiva, liminalitativa 

I arbetet har författarna inte lyckats hitta några källor som styrker att bråkbegreppet skulle kunna uppfylla 

dessa fyra kriterier. 

4.4 Hur presenteras tröskelbegreppen på Matteboken och hur kan de 

utvecklas? 

Generellt sett är Matteboken i dagsläget skriven som en k-bok. Potentiella interaktiva möjligheter saknas. 

Både Rothman (2006) och Dewey (1916) talar om interaktioner. De påpekar hur viktig interaktionen är i 

lärandeprocessen. På Matteboken saknas dock inte bara interaktioner utan även på sina ställen enklare 

grafiska medel som kan användas när det är en hemsida och inte en bok.  

Nedan gås igenom hur Matteboken presenterar sina tröskelbegrepp. Författarna har extraherat citat från 

Matteboken och presenterat dem i rapporten. Efter citaten kommer vad författarna kallar för bidrag. 

Bidragen är konkreta förslag på vad Matteboken utifrån de perspektiv som behandlas i detta arbete kan 

tänka på vid omformulering av materialet. Systemet som används för att analysera datan är det system 

som är beskrivet tidigare under metodkapitlet i arbetet, 

 

O: Läs den utvalda datan och bestäm vilken teori som kan appliceras. Utför sedan A, B eller C beroende 

på vilken teori som är tillämpbar på datan. 

 

A: Variationsteori 

I. Identifiera lärandeobjekt, kritiska aspekter och kritiska särdrag. 

II. Besvara: Varieras ett kritiskt särdrag för en kritisk aspekt tillhörande ett lärandeobjekt, medan 

andra kritiska aspekter hålls konstanta? 

III. Föreslå förändringar med utgångspunkt i variationsteorin 

 

B: Representationer 

I. Besvara: Är fenomenet som skall förklaras representerat på fler än ett sätt? 

II. Besvara: Vilka representationer används för att förklara fenomenet? 

III. Föreslå förändringar med utgångspunkt i teorin om representationer 

 

C: Nätbaserade läromedel 

I. Är innehållet i formatet e- eller interaktiv e-bok? 

II. Föreslå förändringar med utgångspunkt i teorier om nätbaserade läromedel 

 

För att se den fullständiga formuleringen av Mattebokens innehåll, besök matteboken och gå till kursen 

Matematik 1 och gå till avsnittet om funktioner7 och bråk8. 

  

                                                
7 http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/funktioner  
8 http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/tal-i-brakform  

http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/funktioner
http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/tal-i-brakform
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4.2.1 Funktionsbegreppet 

4.2.1.1 Koordinatsystem 

Matteboken: 

”Ett koordinatsystem är en tvådimensionell tallinje, det vill säga två stycken tallinjer, så kallade 

koordinataxlar, vilka pekar från varandra i rät vinkel. Den koordinataxel som går i horisontell riktning 

kallas i regel för x-axeln och den andra, som går i vertikal riktning, kallas för y-axeln. 

 

x-axeln och y-axeln skär varandra i sina respektive 0-punkter, det vill säga där deras värden är lika med 

noll: x = 0 och y = 0. Denna punkt, där koordinataxlarna skär varandra, kallas origo. 

” 

 

Bidrag: 

A) Variationsteori. 

 

I. Identifikation av lärandeobjekt, kritiska aspekter samt kritiska särdrag 

Lärandeobjekt: koordinatsystem. 

Kritisk aspekt: koordinataxlars gradering. 

Kritiska särdrag: storleken på spannet. 

 

II. Förekommer variation? 

Det kritiska särdraget gradering varieras inte. Endast en och samma gradering används för nästan samtliga 

koordinatsystem på Matteboken. 

 

III. Förslag på förändringar 

Variera graderingen av koordinataxlarna för att ge eleverna en chans att se att koordinataxlar inte bara kan 

variera mellan −5 och 5. 

 

B) Representationer 

 

I. Hur många representationer används? 

Konceptet som ska presenteras, 𝑥- och 𝑦-axel, representeras på två sätt 
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II. Vilka representationer används? 

Den ena representationen är i text och den andra är med en figur. 

 

III. Förslag på förändringar 

Textrepresentationen är gedigen, men det kanske kan läggas till något i stil med ”genom att kombinera de 

två koordinataxlarna skapas ett tvådimensionellt plan, vilket kan användas för att visa på relationen 

mellan två variabler”. När koordinataxlarna däremot ska representeras med en figur blir representationen 

som sådan inte tillräckligt bra. Problemet är att symbolen 𝑥 som markerar vad som är 𝑥-axel och 

symbolen 𝑦 som markerar vad som är 𝑦-axel inte är placerade så att det tydligt framgår vad som faktiskt 

är 𝑥- och 𝑦-axel. Symbolerna är i nuläget placerade i mitten av fjärde respektive andra kvadranten. 

Placera symbolen 𝑥 som visar att den horisontella axeln är en 𝑥-axel mer nära 𝑥-axeln, och på samma sätt 

med 𝑦. 

 

Matteboken: 

”Om en punkt har markerats någonstans i koordinatsystemet så kommer man att kunna läsa av vilket 

värde punkten har på respektive axel. Detta gör man genom att dra vinkelräta linjer från punkten till 

axlarna. 

 
I det koordinatsystemet ovan har en punkt placerats ut, så att den har x-koordinaten 2, och y-koordinaten 

3. Man skriver koordinaterna inom en parentes (x, y), där x-värdet alltid står först och y-värdet efter. Man 

brukar skilja värdena inom parentesen åt med ett komma eller ett semikolon. Punkten som är inritad i 

koordinatsystemet ovan utläser man på detta sätt som (2, 3). Origo, som vi nämnde tidigare och som har 

värdena x = 0 och y = 0, har med detta sätt att skriva koordinaterna (0, 0).” 

 

Bidrag: 

A) Variationsteori 

 

I. Identifikation av lärandeobjekt, kritiska aspekter samt kritiska särdrag 

Lärandeobjekt: koordinatsystem. 

Kritisk aspekt: punkt. 

Kritiska särdrag: x- och y-värden i en koordinat på formen (x, y). 

 

II. Förekommer variation? 

Endast ett exempel på vad en punkt är tas upp. De kritiska särdragen i exemplet, x=2 och y=3, varieras 

inte. Matteboken skriver att origo har ”värdena” x=0 och y=0, men sätter inte ut någon punkt (eller text i 

koordinatsystemet) för att markera vad detta innebär. 
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III. Förslag på förändringar 

Inför fler punkter. Låt till exempel 𝑥 variera och anta värdet 1, 3 och/eller 4 istället för endast 2. Detta kan 

göras samtidigt som 𝑦 hålls konstant till 3, eller medan 𝑦 också varieras. 

Det samma gäller för𝑦, det vill säga att 𝑦också skulle kunna variera medan 𝑥 hålls konstant. 

 

C) Nätbaserade läromedel 

 

I. I vilket format är innehållet skrivet på? 

Innehållet är på formatet e-bok 

 

II. Förslag på förändringar 

Inför en möjlighet för eleverna att själva placera ut punkter i koordinatsystemet. Antingen genom att 

klicka dit dem, eller genom att knappa in dem (genom att till exempel ange 𝑥- och 𝑦-koordinater i en 

panel vid sidan av koordinatsystemet). 

 

Observera att om eleverna får en chans att själva klicka eller mata in koordinater som dyker upp i ett 

koordinatsystem så lär sig eleven med stöd av både variationsteori och interaktivitet. 
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4.2.1.2 Grafer 

Matteboken: 

”Om vi har flera punkter med olika koordinater kan dessa sammanställas i en värdetabell. Här nedan ser 

du hur en värdetabell kan se ut: 

 

 
 

Varje punkt representeras i värdetabellen av ett x-värde och ett y-värde. Alla de punkter som representerar 

ett visst samband på detta sätt utgör en del av en graf. 

 

Om vi placerar in dessa punkter i ett koordinatsystem och sedan binder samman punkterna genom att dra 

linjer mellan varje par av punkter som ligger närmast varandra i x-led, har vi åskådliggjort grafen, det vill 

säga att vi har visat hur en del av grafen ser ut i ett koordinatsystem: 

 
En sådan här graf skulle till exempel kunna representera antalet olyckor på en väg under fyra dagar. Om 

x-axeln representerar "dagar" och y-axeln representerar "antal olyckor", så har vi skapat en god överblick 

över olyckorna på vägen. Att åskådliggöra grafer genom användning av koordinatsystem är ett väldigt 

smidigt sätt att skapa en snabb bild av någontings utveckling, i detta fall den statistiska utvecklingen av 

antalet olyckor (i just det här exemplet dock bara under en väldigt kort tidsperiod).” 

 

Bidrag: 

B) Representationer 

 

I. Hur många representationer används? 

Fenomenet som skall förklaras, graf, är representerat på fler än ett sätt.  
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II. Vilka representationer används? 

A) Det framgår först att flera punkter (representation 1) kan sammanställas i en värdetabell 

(representation 2) vilket senare kan åskådliggöras i en graf (representation 3). Den grafiska 

representationen är korrekt rent matematiskt men exemplet som hör där till är inte rimligt och 

representationen som sådan blir därför inte rimlig. Exemplet är orimligt eftersom att 𝑥-axeln motsvarar 

antalet dagar, medan det säkerligen är tänkt att representera måndag, tisdag, onsdag och torsdag (eller 

annan följd av fyra dagar i rad). 

B) En skriftlig representation av vad en graf är görs när Matteboken skriver ”Om vi placerar in dessa 

punkter i ett koordinatsystem och sedan binder samman punkterna genom att dra linjer mellan varje par 

av punkter som ligger närmast varandra i x-led, har vi åskådliggjort grafen, det vill säga att vi har visat 

hur en del av grafen ser ut i ett koordinatsystem”. 

 

III. Förslag på förändringar 

A) Medan det är bra att representera ett koncept på flera sätt, precis som Matteboken redan gör, så gäller 

det att de olika representationerna är korrekta och faktiskt säger samma sak och att saken i sig är relevant. 

Exemplet behöver skrivas om så att det blir bättre anpassat för punkterna. 

B) Det måste inte vara linjer som dras mellan punkter vid åskådliggörande av en graf. Det kan även vara 

kurvor. Texten kan skrivas om så att den inte förvirrar läsaren att räta linjer mellan punkter är det enda 

sättet att åskådliggöra en graf på. 

 

Matteboken: 

”Graderingarna som används längs x- och y-axlarna behöver inte vara densamma - axlarna kan ha olika 

skala. I allmänhet bör man anpassa skalan till storleken på de värden man har. Till exempel, om du har en 

timlön på 100 kronor, och vill rita in en graf över hur din totala lön ändras med tiden, kommer den vara 

mycket opraktisk om båda axlarna är graderade på samma skala. Det är dock extremt viktigt att varje axel 

är skalenlig, det vill säga att det är lika långt avstånd mellan varje enhet längs axeln.” 

 

Bidrag: 

B) Representationer 

 

I. Hur många representationer används? 

Fenomenet som ska representeras är gradering av koordinataxlar och detta görs på endast ett sätt. 

 

II. Vilka representationer används? 

Den representation som används är en representation i text. 

 

III. Förslag på förändringar 

Använd fler representationer än enbart text för detta. Illustrera med figurer där axlarna är graderade med 

samma skala, olika skala, där de är skalenliga och icke skalenliga. 
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4.2.1.3 Funktionsbegreppet 

Matteboken: 

”En funktion beskriver ett samband mellan två eller flera variabler. 

 

Vi börjar med att titta på ett exempel på detta: 

 

Om Anna jobbar extra på helgerna, får hon en viss timlön då hon arbetar. Annas totala lön för det arbete 

hon utfört kan då ses som en funktion av antalet timmar som hon jobbat. 

 

Låt oss säga att Annas timlön är 80 kronor. För att beskriva hennes totala lön kan vi ställa upp följande 

funktion 

 

𝑦 = 80𝑥 

 

där x är antalet timmar hon jobbat och y är den lön hon bör får ut efter att hon jobbat x antal timmar. 

 

För varje värde på x finns det exakt ett värde på y, och det värdet beror på värdet av x - ändras värdet på 

x, så ändras också värdet på y. Därför kallas y för den beroende variabeln och x för den oberoende 

variabeln; värdet på variabeln y är beroende av vilket värdet är på x. 

 

En funktion är ett samband, en regel. Den kan liknas vid en maskin, där man stoppar in ett värde i ena 

änden, som vi till exempel kan kalla x, och får ut ett annat värde i andra änden, som vi till exempel kan 

kalla y. Det värde vi får ut, kallar vi funktionsvärdet. 

 

För att visa att y verkligen beror av x (att y är den beroende variabeln) brukar man skriva 

 

𝑦 = 𝑦(𝑥) 

 

Detta utläses som att ”y är en funktion av x", eller kort, "y av x". I vårt exempel med Annas lön skulle 

detta kunna skrivas så här: 

 

𝑦(𝑥) = 80𝑥 

 

En vanligt förekommande beteckning för funktioner som beror av en variabel x är f(x). 

 

En funktion kan beskrivas på flera olika sätt. Det vi tidigare har sett är beskrivning med hjälp av en 

formel, som i fallet här ovanför med Annas lön som kunde beskrivas med funktionen 

 

𝑦(𝑥) = 80𝑥 

 

Vi kan också uttrycka funktionen med hjälp av ord. Vårt exempel blir då att funktionen för den totala 

lönen fås av att multiplicera timlönen, 80 kronor, med antalet timmar Anna arbetat. 

 

Man kan också beskriva funktionen med hjälp av en värdetabell: 
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En funktion kan också beskrivas med hjälp av att funktionens graf åskådliggörs i ett koordinatsystem, 

som för vår funktion kan se ut så här: 

 
Lägg märke till att vi i koordinatsystemet ovan har olika gradering för x- och y-axlarna. Som vi nämnde i 

det förra avsnittet är det viktigt att välja en lämplig gradering på koordinataxlarna, så att sambandet man 

vill visa tydligt framgår. I koordinatsystemet ovan gäller att varje steg längs x-axeln motsvarar en arbetad 

timme, medan varje steg längs y-axeln motsvarar 100 kr i lön.” 

 

Bidrag: 

A) Variationsteori 

 

I. Identifikation av lärandeobjekt, kritiska aspekter samt kritiska särdrag 

Lärandeobjekt: funktionsbegreppet 

Kritisk aspekt: linjäritet 

Kritiskt särdrag: icke-linjär - linjär 

 

II. Förekommer variation? 

Ingen variation av linjäritet sker. Det ingår enbart ett exempel på vad en funktion är. 

 

III. Förslag på förändringar 

Som det ser ut i nuläget kan förklaringen få elever tro att den enda typen av funktion som finns är linjära 

funktioner som dessutom är proportionella (m = 0). Att infoga fler exempel som inte är linjära eller 

proprotionella skulle minska risken för missvisande. 

 

B) Representationer 

 

I. Hur många representationer används? 

Fenomenet som skall förklaras är funktionsbegreppet och det är representerat på fler än ett sätt. 
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II. Vilka representationer används? 

Funktionsbegreppet representeras först som ett samband mellan två variabler, det vill säga en 

representation i textform. Sedan införs en annan representation i form av ett exempel, Annas timlön som 

funktion av antalet timmar hon arbetar, vilket enligt representationer kan klassificeras som en relevant 

situation. En annan representation Matteboken använder är att en funktoin är en regel. Matteboken skriver 

”En funktion är ett samband, en regel. Den kan liknas vid en maskin, där man stoppar in ett värde i ena 

änden, som vi till exempel kan kalla x, och får ut ett annat värde i andra änden, som vi till exempel kan 

kalla y. Det värde vi får ut, kallar vi funktionsvärdet”. Matteboken använder sig alltså av flertalet 

textbaserade representationer. 

 

III. Förslag på förändringar 

Representationsmässigt i text fångar Matteboken upp de flesta representationer av funktionsbegreppet 

som författare till begreppet bör ta upp. Matteboken tar dock endast upp dessa olika representationer ytligt 

och ger ingen mer djupgående förklaring av dem än så. Matteboken skriver ingen strikt definition av vad 

en funktion är i stil med ”Låt A och B vara två icke-tomma mängder. En funktion f från A till B är en 

regel som till varje element x i A ordnar precis ett element i B. Detta element betecknar vi med f(x) och vi 

kallar det bilden av x”, men det kanske inte är nödvändigt att representera funktionsbegreppet på det viset 

på denna nivå av undervisning. 

 

C) Nätbaserade läromedel 

 

I. I vilket format är innehållet skrivet på? 

Innehållet är på formatet e-bok. 

 

II. Förslag på förändringar 

Som tidigare nämnt i rapporten: ”Ett intressant koncept som Hrastinski talar om är guided didactic 

conversations vilket innebär att eleven får chans att reflektera och ha egna samtal”. Dessa egna samtal 

skulle kunna gestala sig i form av att Mattecentrum infogar någon slags interaktiv grafik där eleven kan 

variera olika parametrar för att lära sig materialet. 

 

Ett förslag är att göra följande bild mer interaktiv: 

 
Interaktiviteten kan åstadkommas genom att införa en slags kontrollpanel som låter eleven variera linjens 

lutning så att grafen ändras därefter.  
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4.2.1.4 Linjära funktioner 

Matteboken: 

”Ett positivt k-värde ger en linje som lutar snett uppåt åt höger i koordinatsystemet, vilket innebär att 

funktionsvärdet blir större ju större värdet blir på den oberoende variabeln. 

Ett negativt k-värde ger en linje som lutar snett neråt åt höger, att funktionsvärdet blir mindre ju större 

värdet blir på den oberoende variabeln. 

 

Om k = 0 så har kurvan en horisontell lutning och kurvan ligger därför parallellt med x-axeln. (Notera att 

om k = 0, så kommer inte funktionsvärdet att vara beroende av värdet på den oberoende variabeln - 

funktionsvärdet kommer i det här fallet att vara detsamma, konstant, oavsett den oberoende variabelns 

värde.)” 

 

Bidrag: 

B) Representationer 

 

I. Hur många representationer används? 

Fenomenet som ska presenteras är k-värde för en rät linje och antalet representationer är inte fler än en. 

 

II. Vilka representationer används? 

Den enda representationen för att beskriva vad k-värdet är är i textform. 

 

III. Förslag på förändringar 

Här är ett tydligt exempel på något som bara står i ren textform och där kraften inte utnyttjas att det är ett 

nätbaserat läromedel. Här kan Mattecentrum med fördel representera det som skrivits i text i form av 

grafik. På detta sätt blir fler representationer av samma material tillgängligt samtidigt som innehållet blir 

mer interaktivt. 

 

Matteboken: 

 
 

Bidrag: 

C) Nätbaserade läromedel 

 

I. I vilket format är innehållet skrivet på? 

Innehållet är på formatet e-bok. 
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II. Förslag på förändringar 

De tre sista bilderna skulle kunna kombineras ihop till en grafisk rörlig bild som visar på hur det hänger 

ihop. 

4.2.2 Bråkbegreppet 

4.2.2.0 Heltal och naturliga tal 

Matteboken: 

”Rationella tal 

Med rationella tal menar vi alla heltal och alla bråktal som kan skrivas på formen: 

 
𝑎

𝑏
, 𝑏 ≠  0 

där 𝑎 och 𝑏 är heltal. 

 

Exempel på rationella tal: 

 

0, 3, −17,
13

7
, 2,4, −0,6 

Man brukar beteckna de rationella talen med ℚ.” 

 

Bidrag: 

B) Representationer 

 

I. Hur många representationer används? 

Fenomenet som skall representeras är rationella tal och detta görs på ett sätt. 

 

II. Vilka representationer används? 

Symbolisk representation. 

 

III. Förslag på förändringar 

Den första textdelen är något överflödig. Ett förslag är att ersätta ”alla heltal och alla bråktal som kan 

skrivas på formen” med ”alla tal som kan skrivas på formen”. 

Matteboken har senare listat sex stycken exempel på rationella tal, varav de två sista, 2,4 och −0,6 är 

skrivna på decimalform. Det finns två kommentarer på dessa exempel. Den första kommentaren är att det 

tidigare i texten inte har framgått att ett rationellt tal kan skrivas ut i decimalform så som de två sista talen 

är. Den andra kommentaren är att när de två sista rationella talen representeras i decimalform det inte 

tydligt framgår att det står 2,4 och −0,6. En elev som är ny till området har säkerligen ännu svårare att 

urskilja det. Eleven skulle kunna tolka exemplena som åtta stycken:  

0 ;  3 ;  −17 ;
13

7
 ;  2 ;  4 ;  −0 ; 6 

 

Ett förslag är att förtydliga dessa exempel. Dels genom att beskriva innan att ett rationellt tal även kan 

skrivas på decimalform, men också att införa ett smart system för att särskilja talen åt, till exempel genom 

användande av semikolon (som författarna till detta arbete har gjort ovan). 
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4.2.2.1 Tal i bråkform 

Matteboken: 

”När ett tal är skrivet i bråkform kan det ses som en division som (ännu) inte är uträknat. Här är ett 

exempel på ett bråktal: 

3

4
 

 

I ett bråktal har vi en täljare och en nämnare. Täljaren är det tal som står ovanför bråkstrecket (i exempet 

ovan är täljaren 3), medan nämnaren är det tal som står under bråkstrecket (i exemplet ovan är nämnaren 

4). 

 

Vi skulle kunna räkna ut bråktalet i exemplet ovan, genom att dela täljaren (3) med nämnaren (4) och få 

kvoten 0,75. Ibland är det bäst att räkna ut bråkuttryck på detta sätt, men ibland kan det vara bättre att låta 

talet stå kvar i bråkform. 

 

Ett exempel på en sådan situation är om vi har uttrycket 

 

2

7
+

3

7
 

 

Beräknar vi dessa termer var för sig, får vi tal med många decimaler, likaså om vi beräknar summan av de 

båda decimaltalen. Skriver vi om uttrycket på decimalform blir det då ett uttryck som har ungefär samma 

värde som det ursprungliga uttrycket. 

 

Om vi däremot låter bli att beräkna divisionerna och istället tillämpar de räkneregler som vi går igenom i 

detta och följande avsnitt, då kan vi få ett uttryck som har exakt samma värde som det ursprungliga 

uttrycket och som dessutom är skrivet på en enklare form. Det kan också vara lättare att beskriva ett 

förhållande om man behåller tal i bråkform.” 

 

Bidrag: 

B) Representationer 

 

I. Hur många representationer används? 

Antalet sätt som tal i bråkform representeras på är här två. 

 

II. Vilka representationer används? 

Det första sättet är symboliskt (flera representationer av symboler), och det andra är i text. 

 

III. Förslag på förändringar 

När en erfaren matematiker skriver ett bråktal, det vill säga två tal åtskilda av ett horisontellt streck, 

skiljer det sig från när en elev som är ny till notationen ska skriva det. Eleven är sedan tidigare inte van 

vid den typen av representation, utan har enbart med sig decimaltal i bakgrunden. Det kan för elever vara 

svårt att se att ett tal skrivet i bråkform är ett tal. Därför är förslaget att när detta introduceras, hela tiden 

vara varsam och återkoppla till den representation eleverna är mer van vid, det vill säga den i 

decimalform. Använd decimalformen ofta och visa att den är i likhet med bråkformen. 
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Matteboken: 

”Låt oss titta på ett exempel på hur vi kan använda bråktal för att uttrycka ett förhållande: 

 

En klass har 12 elever, varav 3 elever använder glasögon. Hur stor andel av eleverna använder glasögon?  

 

Det här innebär att andelen elever som bär glasögon är samma som delen av det hela, eller med andra ord 

det antal elever som bär glasögon delat på det totala antalet elever i hela klassen: 

 

3

12
 

 

Tre av tolv elever (tre tolftedelar av alla eleverna) bär alltså glasögon.” 

 

Bidrag: 

C) Nätbaserade läromedel 

 

I. I vilket format är innehållet skrivet på? 

Innehållet är på formatet e-bok 

 

II. Förslag på förändringar 

I detta exempel finns det potential för interaktionsmöjligheter, som bör utnyttjas. En idé är att införa en 

slags interaktivitet i form av att eleverna själva kan klicka på gubbarna för att sätta på dem glasögon, 

samtidigt som det blir uppenbart för eleverna att kvoten växer när antalet elever med glasögon blir fler 

(allt eftersom eleven klickar på fler gubbar), eller minskar när antalet elever med glasögon blir färre. 

4.2.2.4 Multiplikation och division av bråk 

Matteboken: 

”Multiplikation av bråktal är ganska enkelt. När man har två bråktal som man ska multiplicera, då 

multiplicerar man de båda talens täljare för sig och nämnare för sig. För att hålla reda på uträkningen är 

det bra att skriva upp det hela på ett gemensamt bråkstreck. 

 

Här kommer ett exempel på hur det kan gå till. Vi ska utföra följande multiplikation: 

 

3

4
∙

1

3
 

 

Vi skriver denna produkt av bråktal på ett gemensamt bråkstreck och multiplicerar täljarna för sig och 

nämnarna för sig: 

 

3

4
∙

1

3
=

3 ∙ 1

4 ∙ 3
=

3

12
=

1

4
 

 

I det sista steget förkortade vi med 3 för att få svaret i sin enklaste form. 

 

Bidrag: 

B) Representationer 

 

I. Hur många representationer används? 
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Det som ska representeras är hur man utför multiplikation av bråk, och detta representeras på två sätt. 

 

II. Vilka representationer används? 

Det första sättet är i text, att man multiplicerar ”de båda talens täljare för sig och nämnare för sig”. Det 

andra sättet är symboliskt. Det finns dock en problematik i presentationen. Det presenteras enbart hur man 

går tillväga, men inte något om varför det fungerar på det sättet. 

 

III. Förslag på förändringar 

Representera även denna process i termer av figurer. Ett konkret exempel på hur detta kan göras på två 

sätt är: 

 

1) Vi tänker oss att vi har tre fjärdedelar av en tårta, 

. 

 

Dessa tre fjärdedelar ska tre personer dela lika på. Varje person ska alltså ha en tredjedel av tre 

fjärdedelar. Enligt figuren ovan ser vi att en tredjedel av fyra tredjedelar är totalt en fjärdedel. För att 

algebraiskt få svar på hur mycket en tredjedel av dessa tre fjärdedelar är, utför vi multiplikationen tre 

fjärdedelar multiplicerat med en tredjedel, 

 

3

4
∙

1

3
=

3 ∙ 1

4 ∙ 3
=

3

12
=

1

4
. 

 

2) Betrakta rektangeln nedanför. 

 

 
Antag att hela rektangeln representerar 1, det vill säga en hel. Rektangeln består av 12 lika stora mindre 

rektanglar. Om vi färglägger tre fjärdedelar av hela den stora rektangeln, kommer vi att ha färglagt nio 

stycken av tolv mindre rektanglar. Om vi vill ta reda på hur mycket en tredjedel av dessa nio rektanglar 

(tre fjärdedelar) är, färglägger vi med en ny färg en tredjedel av dessa nio rektanglar. Vi kommer då att ha 

färglagt totalt tre stycken mindre rektanglar med den nya färgen. Tre små rektanglar av tolv är det samma 

som en fjärdedel av hela den stora rektangeln, 

 

3

4
∙

1

3
=

3 ∙ 1

4 ∙ 3
=

3

12
=

1

4
. 
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5 Diskussion 

5.1 Introduktion 

Arbetets syfte var att identifiera vilka tröskelbegrepp som existerarar i Matematik 1 och med hjälp av ett 

exempel, Matteboken, analysera hur tröskelbegrepp kan presenteras på ett förståeligt sätt. De 

tröskelbegrepp som identifierades skulle sedan undersökas med hjälp utav variationsteorin, 

representationer samt utifrån det faktum att matematisk text på Internet är skriven för att läsas på en 

skärm. Målet var att arbetet skulle resultera i ett antal riktlinjer för Mattecentrum att använda sig av för att 

kunna vidareutveckla Matteboken, som även kan gälla för andra aktörer (mer om detta senare i 

diskussionen). 

 

Det finns många perspektiv att betrakta ett matematiskt innehåll på vad gäller den pedagogiska aspekten. 

Vid en sökning i databasen ERIC ger till exempel sökordet pedagogy cirka 20 000 träffar. Det samma 

gäller den nätbaserade aspekten, där sökningen mathematics i kombination med e-learning ger cirka 250 

träffar. Arbetet fokuserades därför något. Valet av fokusering blev tröskelbegrepp. Utöver 

litteratursökning via nätet har även fysisk litteratur använts. I samråd med handledare har diverse olika 

böcker studerats. Författarna har varit i kontakt med forskare utanför KTH och har fått stor hjälp av dessa, 

bland annat genom tillhandahållande av olika avhandlingar och artiklar som varit till nytta under arbetets 

gång.  

5.2 Vilka tröskelbegrepp existerar i Matematik 1? 

Det finns två stycken tröskelbegrepp i Matematik 1. Det ena är funktionsbegreppet och det andra är 

bråkbegreppet. Tröskelbegreppen identifierades med hjälp av tidigare forskning (Pettersson, 2010 & 

Pettersson, 2012). Tröskelbegreppen motiverades även utifrån Flanagans lista över de åtta kriterierna ett 

tröskelbegrepp kan uppfylla. Utöver dessa kan det vara intressant att diskutera potentiella tröskelbegrepp. 

Skulle man till exempel kunna analysera begreppet primtal, som också ingår i Matematik 1, genom att 

använda sig av listan över kriterierna, och därifrån kunna konstatera huruvida primtal som begrepp är 

tröskelbegrepp eller inte? Med tanke på de oprecisa definitionerna för vad ett tröskelbegrepp är (bland 

annat hur många av kriterierna ett begrepp måste uppfylla för att vara ett tröskelbegrepp) samt att denna 

studie inte går ut på att klassificera tröskelbegrepp tar detta arbete inte vidare frågan om vilka begrepp 

som kan vara tröskelbegrepp i Matematik 1 utöver de redan två konstaterade. 

5.2.1 Presentation av tröskelbegrepp utifrån variationsteori 

Att formulera en matematisk idé med variationsteorin handlar först om att identifiera lärandeobjekt, 

kritiska aspekter och tillhörande kritiska särdrag. Det handlar sedan om att variera kritiska särdrag 

tillhörande en kritisk aspekt, medan andra särdrag hålls konstanta. Detta görs genom att introducera 

många exempel. Exemplen skall dock inte vara lika varandra, utan olika, på så sätt att kritiska särdrag 

varieras i de många olika exemplen. Medvetande om vad ett enskilt kritiskt särdrag är kan inte existera 

såvida eleven inte har uppmärksammat en variation av särdragen. (Lo, 2012). Tidigare i arbetet skrevs 

”Variationsteorin säger att när en elev lär sig någonting nytt ändrar eleven sitt sätt att se på saken, vilket 

leder till en djupare förståelse eller ett bredare perspektiv”. Det verkar alltså finnas en länk mellan 

tröskelbegreppen och variationsteorin. Båda har att göra med elevens nya synsätt efter inlärning. 
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5.2.2 Presentation av tröskelbegrepp utifrån representationer 

Att presentera en matematisk idé genom att använda sig av flertalet representationer låter eleven bygga 

upp en bättre förståelse av idén som helhet. Clement (2004) lyfter ett antal frågor som kan vara relevanta 

att betrakta när man önskar använda sig av flera representationer för att lära ut ett matematiskt material: 

 

 Vilka representationer användes för att ställa upp problemet/förklaringen? 

 Vilka representationer använde studenterna för att ta sig an uppgiften? 

 På vilket sätt kopplade studenterna representationerna till varandra? 

 Var några översättningar mellan representationer utmanande eller hjälpfulla? 

 Hur hjälpte representationer och kopplingar mellan representationer elevernas matematiska 

resonemang och flexibilitet? 

 

När en viktig matematisk idé ska läras ut kan det vara bra att även ha fyra följande frågor i åtanke: 

 

 Vilken eller vilka representationer kommer vara meningsfulla för eleverna? 

 Vilka andra representationer kommer bidra till elevernas tänkande? 

 Vilken ordning verkar mest vettig för att introducera de olika representationerna? 

 Vilka representationer kommer kunna främja ett mer kraftfullt matematiskt tänkande? 

5.2.3 Presentation av tröskelbegrepp utifrån teorier om nätbaserade läromedel 

I konstruktionsprocessen av ett digitalt läromedel för matematik gäller det att dra nytta av att läromedlet 

skall vara tillgängligt för att läsas på en skärm. I konstruktionsprocessen kan denna fokusering gestalta sig 

i form av att det matematiska innehållet på de ställen där det passar bra är interaktivt. Syftet med att införa 

just interaktioner är för att eleverna enklare ska kunna konkretisera de matematiska koncepten som 

framförs. Därför är det viktigt att inse när en matematisk idé inte behöver illustreras i termer av 

interaktivitet. Att använda teorier om nätbaserade läromedel i utbildningen ska vara ett verktyg som kan 

hjälpa eleverna, och inte stjälpa. Forskning (Hall & Lingefjärd, 2012) visar att elever som själva får bygga 

upp modeller de studerar förstår dem bättre. 

5.2.4 Kombination av ramverken 

Förutom att betrakta tillämpbarheten av en lärandeteori på ett matematiskt innehåll för sig självt kan det 

vara intressant att kolla på hur teorierna kan kombineras så att innehållet i ett lärandesyfte får ett extra 

starkt stöd. Att kombinera de ramverk som har använts i arbetet är möjligt. De är inte på något sätt 

ramverk som säger emot varandra utan går alldeles utmärkt att koppla samman. Det finns fyra stycken 

olika sätt att koppla ihop de tre ramverken på, (1) variationsteori och representationer, (2) variationsteori 

och teorier om nätbaserade läromedel, (3) representationer och teorier om nätbaserade läromedel och (4) 

alla tillsammans. 

5.2.4.1 Variationsteori och representationer 

Att konstruera ett matematiskt innehåll med stöd av olika representationer samt variationsteori är möjligt 

att utföra och har egentligen inget nyhetsvärde för detta arbete. Matteboken som exempel utnyttjar redan 

båda dessa teorier i kombination när de till exempel förklarar vad ett bråktal är. De varierar innehållet på 

så sätt att de talar om vad som händer när kritiska särdrag varieras, och de representerar samtidigt 

innehållet på flera sätt, symboler och figurer är två av dessa. 
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5.2.4.2 Variationsteori och teorier om nätbaserade läromedel 

Det går att konstruera en matematisk text utifrån idén att innehållet ska ha stöd av variationsteorin och 

dess digitala tillgänglighet. Ett exempel är vid introduktionen av vad en punkt i ett koordinatsystem är. 

Här är lärandeobjektet koordinatsystem, medan punkt/koordinat är den kritiska aspekten som har 

numeriska värden på 𝑥- och 𝑦-koordinaterna som kritiska särdrag. Om eleven i detta läge får ett alternativ 

att själv placera ut punkter (med svar på vad för 𝑥- och 𝑦-koordinater punkten har) i koordinatsystemet 

blir innehållet interaktivt. Om eleven samtidigt får möjligheten att placera ut flertalet punkter blir 

innehållet samtidigt varierbart. Innehållet blir interaktivt på så sätt att eleven kan kommunicera med 

läromedlet, och det blir varierbart på så sätt att eleven kan placera ut flertalet punkter och se vad det är 

som varierar (𝑥- och 𝑦-koordinaterna). 

5.2.4.3 Representationer och teorier om nätbaserade läromedel 

Ett exempel när denna applikation är aktuell är när man är intresserad av att fråga sig hur stor andel 

någonting av någonting annat är. Matteboken exemplifierar detta med ett exempel där de frågar sig hur 

stor andel som använder glasögon i en klass där det går 12 elever varav 3 bär glasögon. Det här exemplet 

skulle kunna få stöd i fler representationer genom att komplettera exemplet med en figur som inkluderar 

tolv streck-gubbar varav tre bär glasögon. Exemplet skulle kunna få stöd i teorier om nätbaserade 

läromedel genom att införa en möjlighet för eleven att sätta på de 12 eleverna glasögon genom att till 

exempel klicka på dem. Exemplet skulle i så fall vara delvis interaktivt men även ha stöd i flertalet 

representationer. 

5.2.4.4 Variationsteori, representationer och teorier om nätbaserade läromedel 

Olika sätt att variera ett material på är med hjälp av representationer. Med hjälp av teorier om nätbaserade 

läromedel kan representationer länkas samman mer tydligt genom att förändringar i en representation ger 

upphov till synliga förändringar i en annan representation. Med hjälp av teorier om nätbaserade läromedel 

är det även möjligt att på ett enklare sätt variera kritiska särdrag till aspekter för ett lärandeobjekt och 

således uppnå variation på ett enkelt sätt. 

 

Att kombinera alla teorier tillsammans kan vid första tanke kännas som ett ultimat tillvägagångssätt för att 

skapa stöd för lärande hos elever. Bara för att man kan konstruera ett matematiskt innehåll med hjälp av 

många lärandeteorier bör man dock inte göra det. Speciellt inte på ställen där det blir överflödigt och 

rentav onödigt. Till detta arbete har författarna beslutat sig för att inte inkludera något exempel för när 

denna kombination är rimlig på exemplet Matteboken, men de är övertygade om att det finns begrepp i 

matematiken som skulle kunna dra nytta av att vara förklarade utifrån alla de tre ramverken tillsammans. 

Ett sådant område, som för visso ligger utanför detta arbetes ramar, är begreppet derivata.  
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5.3 Kommentarer av resultat 

Vårt arbete tyder på att Matteboken utifrån pedagogiska synvinklar har förbättringar att göra. Vårt arbete 

tyder även på att Matteboken utifrån det faktum att de presenterar material som ska läsas digitalt har 

förbättringar att göra. Mattecentrum driver idag en acceptabel hemsida som hjälper många. Den digitala 

kompetensen finns definitivt. Enligt Hrastinski (2011) krävs både digital och pedagogisk kompetens för 

att driva nätbaserade läromedel. Enligt Mattecentrum var det matematiker och civilingenjörer som skrev 

innehållet på Matteboken. Med andra ord kan det krävas fler personer med pedagogisk kompetens som är 

med och utvecklar Matteboken. Arbetets resultat är direkt riktat mot Matteboken men kan även användas 

av andra aktörer. Tröskelbegrepp i sig är generella begrepp som alla författare av matematiskt innehåll 

behöver skriva om. De teorier som har använts för att ge förslag på förbättringar är också generella. Alltså 

är resultat av typen ”så här kan man presentera bråkbegreppet med hjälp av representationer” i arbetet 

generaliserbart även till andra aktörer än Matteboken. 

 

Med hjälp utav pedagogisk kompetens kan detta arbete fortsätta i både tidigare och senare kurser på 

Matteboken. Optimalt är naturligtvis om tröskelbegreppen presenteras på ett pedagogiskt sätt redan i 

tidigare kurser på Matteboken. På detta sätt blir kanske inte tröskeln lika hög när de stöter på materialet i 

senare kurser. Som en liten parentes är i huvudsak dock inte den pedagogiska kompetensen det största 

problemet för Matteboken i dagsläget. Mer fokus på begrepp och matematisk stringens är vad Matteboken 

behöver lägga för att utvecklas, innan de pedagogiska bitarna kommer in. 

 

En del av Mattebokens situation ses i Andersons figur (Figur 2) som beskriver möjliga interaktioner inom 

nätbaserade läromedel. Mattebokens styrka är att den ger elever chansen att jobba när de vill. Eleverna 

kan när som helst arbeta med teori och övningar. Eleverna kan även ställa frågor på Mattebokens forum 

när de fastnat. Hrastinski (2009) berättar att elever inte enbart lär sig genom att läsa eller att lösa problem, 

utan även genom observationer och reflektion. På Mattebokens videor får de chans till detta, men det hade 

varit bättre om eleverna fick chans redan vid teoridelarna. Detta kan åstadkommas genom att till exempel 

införa möjligheter för interaktioner. Rothman (2006) diskuterar fördelarna med nätbaserade läromedel. 

Han menar att vi måste lära oss utnyttja potentialen som finns med bland annat interaktioner. 

 

Samma figur (Figur 2) av Anderson talar även om interaktion mellan kursdeltagare. Denna typ av 

interaktion har Matteboken på deras forum. Att uppmuntra interaktion mellan kursdeltagare är en mycket 

utmanande uppgift inom nätbaserade undervisning (Hrastinski, 2009). Det här arbetet handlar emellertid 

inte om att analysera Mattebokens forum, men kommunikation mellan elever har kort sagt flera syften. 

Bland annat resulterar det i diskussion och lärande. På Mattebokens forum kan elever välja att vara 

anonyma, vilket är positivt. Detta leder till att elever vågar ställa fler frågor. I detta arbete gås dock inte in 

djupare än så i den kommunikationstypen. 

 

Hrastinski (2009) berättar hur viktigt det är med planering av en kurs innan den startar. I Mattebokens fall 

är det visserligen inte fråga om en kurs, utan om material som alltid är tillgängligt. Hrastinskis modell 

(Modell 1) som förklarar hur planeringen av en kurs ska gå till har vi kollat på tidigare i arbetet. En 

tillämpning av modellen på Matteboken kan se ut på följande sätt: 

 

● Bekanta sig med tekniken. Låt eleverna som besöker hemsidan bli bekanta med tekniken. Detta 

kan till exempel göras med hjälp utav ett förklaringsmoment. 

● Bedömning och utvärdering. Nätbaserade läromedel bör ge chans till en snabb återkoppling. 

Exempelvis längre självrättande prov och interaktiva övningar. 
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5.4 Begränsningar 

Resultaten som är presenterade i detta arbete gäller åtminstone för innehållet som finns på Matteboken, 

men behöver inte gälla för någon annan aktör på marknaden. En beskrivning av ett matematiskt innehåll 

är naturligtvis inget unikt för exemplet Matteboken. Alla som väljer att presentera matematiska idéer kan 

med fördel göra det utifrån teoretiska ramverk som stödjer lärande. De ramverk som har använts i detta 

arbete på exemplet Matteboken kan likväl användas av andra aktörer. Andra aktörer som i liknande syfte 

som Matteboken vill förklara funktions- och bråkbegreppet kan alltså ha nytta av resultatet i arbetet. 

Resultatet i sin helhet, det vill säga att variera och representera ett innehåll, är med nödvändighet inte bara 

applicerbart på just tröskelbegrepp utan är även till viss del generaliserbart till andra delar av innehållet på 

Matteboken (men även andra aktörer), bland annat till begrepp som inte uppfattas som tröskelbegrepp. 

5.4.1 Innehållsanalys 

För att besvara arbetets frågeställningar är det fördel att utföra den typ av innehållsanalys som har valts av 

flera skäl. Det är en fördel eftersom att en innehållsanalys fokuserar på en skriven text som alltid är 

verifierbar ty en text är permanent och återanalyserbar för replikation. En annan fördel är att analysen är 

diskret på så sätt att den inte medför störningar i fält genom till exempel observation. Ytterligare en fördel 

är innehållsanalysen som en praktisk metod som är någorlunda enkel att använda sig av. Men 

innehållsanalys som metod har även nackdelar. En är att mängden data att analysera är begränsad till det 

som har skapats av författaren. Validiteten är en annan nackdel som kommer med att utföra en 

innehållsanalys, resultaten av analysen är alltid en subjektiv tolkning av datan och mäter med 

nödvändighet inte det som var tänkt att mätas. En sista nackdel är den extrema mängd tid en 

innehållsanalys faktiskt tar, jämfört med andra metoder. 

5.5 Rekommendationer 

I början av rapporten skrevs att arbetet skulle resultera i ett antal riktlinjer som Matteboken kan använda 

sig utav för att göra deras innehåll mer förståeligt. Här nedan presenteras kortfattat de rekommendationer 

som författarna kommit fram till. Rekommendationerna gäller enligt beskrivningen ovan under rubriken 

5.4 Begränsningar, det vill säga de kan gälla även för andra intressenter. 

 

Variationsteorin 

Förståelse av ett material handlar om att identifiera vad lärandeobjektet, det vill säga det som ska läras ut, 

är för ett material, och sedan koncentrera sig på att variera kritiska särdrag till en kritisk aspekt för 

lärandeobjektet, antingen samtidigt som andra särdrag varieras eller samtidigt som de hålls konstant. Detta 

är ett effektivt sätt att skapa möjligheter till nytt lärande. 

 

Representationsteorin 

Presentera matematiska idéer på fler sätt än bara ett. En kombination av flera presentationer ger eleverna 

en helhetsbild om teorin. Representera idéer genom att kombinera bilder, språk, animationer och 

symboler tillsammans med situationer som eleverna kan relatera till. 

 

Nätbaserade läromedel 

I dagsläget är Matteboken till stor del skriven som att det vore en k-bok. För att transformera innehållet så 

att det blir mer av en interaktiv e-bok är det viktigt med ett attraktivt innehåll som har designats för 

läsarna. För Mattebokens skull handlar detta om att inte bara digitalisera allt deras innehåll för sakens 

skull, utan att fortfarande hålla en relevans till det hela. Det kan på sina ställen vara onödigt att inkludera 
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animationer, speciellt om det inte fyller något syfte så som att hjälpa för inlärning. Ett sätt att säkerställa 

animationers syfte till inlärning skulle kunna vara att se till så animationen är en annan representation av 

det som presenteras. Ett annat sätt att säkerställa animationens inlärningssyfte är att låta animationen 

demonstrera en eller flera variationer. Naturligtvis lär sig alla elever på olika sätt. Därför är det en 

komplex uppgift att förstå var någonstans arbete ska utföras. 

På något sätt bör det finnas tillgänglighet för eleven att kunna bedöma dess egna lärandeprocess. En 

möjlighet att kunna anteckna, stryka under och kladda på hemsidan är en god idé. 

Ur listan från Bozkurt och Bozkaya (2015) som talar om kriterier en e-bok kan utvärderas utefter kan det 

vara särskilt relevant för Matteboken att ha följande punkter i åtanke: 

 

● Innehållet är förberett med ett teoretiskt ramverk som stödjer lärandeobjektet 

Här rekommenderar vi de ramverk som använts i arbetet: variationsteori och 

representationer 

 

● Tillgängliga mekanismer för användaren att kunna bedöma dess egna lärandeprocess 

Här rekommenderar vi att implementera till exempel självrättande prov 

 

● Författarmöjligheter 

Här rekommenderar vi att implementera en möjlighet att kunna stryka under, anteckna 

och markera text 

 

● Designat enligt ramen för universella designprinciper för att underlätta åtkomstbarhet för 

individer med speciella behov 

Här rekommenderar vi implementering av voiceover samt möjligheten att kunna 

storleksändra grafik/text 

 

● Komponenter som bidrar till högre nivåer av interaktion 

Här rekommenderar vi införandet av enklare interaktiva möjligheter så som de tidigare 

rekommenderade under analysdelen av arbetet. 

 

● Funktionalitet för att komma åt materialet både upp- och nedkopplad 

Här rekommenderar vi möjligheten att kunna köra hemsidan en gång varpå innehållet 

finns lagrat lokalt för användaren (genom till exempel användandet av Flash) 

 

● Högupplöst material och komponentkvalitet 

Här rekommenderar vi att göra bilderna på Matteboken högupplösta, många av de bilder 

som finns på Matteboken är för tillfället inte högupplösta 

5.6 Vidare forskning 

Ett naturligt nästa steg i detta arbete är att utvidga undersökningen till fler begrepp än tröskelbegreppen. 

Det går att undersöka andra delar av Matteboken med variations- och representationsteorin än de som i 

denna rapport har behandlats. Valet av tröskelbegrepp var bara för att delvis avgränsa mängden arbete så 

att det skulle passa inom ramen för vad ett examensarbete är, men också för att det skulle bli en slags 

kvalitet som undersöks (tröskelbegrepp är viktiga att förstå). Till detta är det viktigt att läsaren förstår att 

det säkert finns fler tröskelbegrepp kvar att identifiera. I synnerhet med tanke på att definitionerna för dem 



41 
 

är ganska oklara. I detta arbete har endast en gymnasiekurs undersökts. En större undersökning av fler 

kurser i matematik ger chans till att hitta fler tröskelbegrepp och potentiella tröskelbegrepp. 

 

Ett annat nästa steg är att betrakta tröskelbegreppen ur andra synvinklar än variationsteori, 

representationer och teorier om nätbaserade läromedel. Att genomföra analysen med hjälp utav andra 

teoretiska ramverk än variations- och representationer skulle säkert ge relevanta bidrag för att formulera 

matematiska koncept. När det kommer till mängden teoretiska perspektiv som finns att tillgå för att utföra 

analyser av matematiskt innehåll kan väl sägas att det finns mer än vad som kan önskas. Ett intressant 

perspektiv att undersöka ett matematiskt innehåll utifrån är hur ungdomar blir motiverade av att lära sig 

på Internet, genom att till exempel omformulera matematiska koncept till spel.  
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