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At kunne vise, eller forklare de matematiske begreber på forskellige måder, er en del af 

‘repræsentationskompetencen’ (Niss & Jensen, 2002). Det er en kompetence matematiklærere 

både bør have udviklet, og udvikle hos deres elever. Vi har observeret matematikundervisning i 

tre 4. klasser, og interviewet klassernes tre lærere om deres tanker om, og arbejde med, 

forskellige repræsentationer af matematiske begreber. Vi har skrevet om vores fund i en artikel 

til bladet Matematik. Vi har fokuseret på lærernes overvejelser om deres arbejde med forskellige 

repræsentationer og givet perspektiver fra teorien. 

 

De lærere vi talte med mener grundlæggende at det er indbygget i matematikfaget at undervise 

i forskellige repræsentationer af begreber. De er dog også enige om, at det er nemmere i nogle 

stofområder end andre. Lærerne er enige om, at der ikke er én rigtig måde at gøre tingene på, 

og at elever skal opleve forskellige repræsentationer, for at lære at forstå de matematiske 

begreber. Derudover nævner lærerne at arbejdet med forskellige repræsentationer skaber 

adspredelse i undervisningen, gør undervisningen varieret, og er en måde at differentiere på.  

 

De begreber der undervises i faget matematik, findes ikke i en fysisk form. Hvor Biologilæreren 

kan tage en frø eller et blad med, kan matematiklæreren ikke tage den grundlæggende ‘ide’ 

funktion ind i klasselokalet, og undersøge den sammen med eleverne. Otte skriver “a 

mathematical object, such as a function, does not exist independently of the totality of its 

possible representations, but it is not to be confused with any particular representation either”. 

(Otte, 2001). Så vi har brug for forskellige repræsentationer af begreber. Der findes forskellige 

bud på, hvordan man teoretisk kan skelne mellem forskellige typer repræsentationer. Vi har 

valgt at bygge på Duval og Bruner. Bruner (1966) skelner mellem tre typer af repræsentationer, 

nemlig konkrete, ikoniske og abstrakte repræsentationer.  

 

Hos Bruner er der en progression gennem de tre kategorier, således at den konkrete 

repræsentation er fundament for at forstå en ikonisk repræsentation, der igen giver mulighed for 

at bygge op til en abstrakt repræsentation. Eleverne skal altid have mulighed for at gå 

“baglæns”. Hvis en opgave er for svær at løse symbolsk, må eleven trække på en ikonisk eller 

konkret repræsentation. De forskellige repræsentationer, som eleven er blevet undervist i, bliver 

altså en værktøjskasse, hvor eleven kan vælge en anden, kendt, repræsentation som kan støtte 

arbejdet. 

 

Hvad betyder de forskellige repræsentationer for elevernes læring? For Duval er det en central 

del af arbejdet med repræsentationer at rette fokus på sammenhængen mellem forskellige 

repræsentationer. Hvorfor laver vi både en tabel og tegner en graf, når vi taler om funktioner? 

Hvad fortæller hver af disse repræsentationer os om den sammenhæng vi er ved at beskrive? 



Hvorfor er opgaven “find x hvis 2x = 8” udtryk for det samme som regnehistorien “Aisha er 

dobbelt så gammel som sin lillesøster Fatma. Aisha er 8 år, hvor gammel er Fatma?” Og hvorfor 

er det nogle gange mest hensigtsmæssigt at vælge den sproglige repræsentation, og andre 

gange den symbolske. Hvilke fordele og ulemper har hver af disse repræsentationer?  

 

I KOM-rapporten står der at repræsentationskompetencen bl.a. indebærer at “(...) kunne forstå 

de indbyrdes forbindelser mellem forskellige repræsentationsformer for det samme sagsforhold 

og have kendskab til deres styrker og svagheder, herunder informationstab og -tilvækst, dels i 

at kunne vælge blandt og oversætte imellem forskellige repræsentationsformer for et givet 

sagsforhold, alt efter situation og formål. (Niss & Jensen, 2002, s. 57). Så 

repræsentationskompetencen fordrer altså, at man stiller og besvarer sådanne spørgsmål.  

 

Vi oplevede, at de tre interviewede lærere var bevidste om at bruge forskellige repræsentationer 

i deres undervisning, og var dygtige til at udnytte når der naturligt er forskellige 

repræsentationer af et emne. Vi vil fremhæve et par eksempler.  

Symbolsk 

Lærerne skriver brøker som to tal med en brøkstreg imellem på tavlen. Eleverne har opgaveark, 

hvor de skal aflæse koordinatsæt og skrive dem på formen (a,b). Eleverne øver tabeller ved at 

kaste med en basketbold til hinanden eller leger bom-leg. Begge dele er baseret på sproget og 

ord, og er altså en symbolsk repræsentation af tallene, selvom børnene bevæger sig samtidig. 

Ikonisk 

I det ene klasseværelse hænger et stort termometer, som læreren bruger som en åbne tallinje. 

Termometret kan oversættes til en tallinje på et stykke papir. Læreren bruger også termometret 

når koordinatsystemet skal introduceres. 

Konkret  

Eleverne skal lære om cm^2, dm^2 og m^2. Læreren har til formålet lavet et kvadrat på 1m^2, 

fundet et mindre stykke træ på 1dm^2 og en centicube på 1cm^2. Her får børnene helt konkret 

vist de tre forskellige mål, de kan tage dem i hånden og føle på dem, og de kan se hvordan de 

forholder sig til hinanden.  

 
Der er en vinkel på arbejdet med repræsentationer, som vi ikke fandt hos lærerne i 

undersøgelsen, nemlig et fokus på at tydeliggøre sammenhængen mellem de forskellige 



repræsentationer af de matematiske begreber, så at eleverne kan skifte mellem 

repræsentationerne og vælge den som bedst understøtter det arbejde de er i gang med. Målet 

er ikke at eleverne skal have et væld af repræsentationer som de skal holde styr på, men at de 

skal have få, gode, velvalgte repræsentationer, som de kender godt og kan trække på, når de 

arbejder med matematikken.   

 

Når man arbejder med forskellige repræsentationer, er det ikke først og fremmest for at gøre 

undervisningen sjov eller interessant, men fordi elevernes forståelse af et begreb øges, når de 

ser forskellige repræsentationer af det samme begreb og de forklares hvordan man oversætter 

fra den ene repræsentation til den anden.  

 

Vores undersøgelse viser, at lærerne mener, at det er vigtigt at arbejde med forskellige 

repræsentationer. Men vi oplevede ikke nogen stor systematik i måden de anvender forskellige 

repræsentationer, eller fokus på at undervise eleverne i sammenhængen mellem de enkelte 

repræsentationer. Lærerne bruger forskellige repræsentationer til at skabe variation og 

undervisningsdifferentiering.  


