
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 1 för Grundlärarexamen 
inriktning 4-6 

Grundnivå 2 

Algebra i matematikundervisningen 
 
 
En litteraturstudie om hur tidig algebraundervisning kan 
bedrivas för att eleverna ska utveckla viktiga matematiska 
kunskaper. 
 
 

  

Författare: Johan Hammerin 
Handledare: Anna Teledahl 

Examinator: Eva Taflin 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/matematik 

Kurskod: PG2051 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2017-01-11   

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja  Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

Abstract 
 

Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur tidig undervisning i algebra kan 
bedrivas i grundskolan för att eleverna ska utveckla viktiga matematiska kunskaper. En 
systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställning. Det 
innebär att svaren på frågeställningen har sökts i tidigare forskning. Resultatet visar på 
att det är viktigt att införa algebra i undervisningen redan när eleverna i tidig ålder 
arbetar med aritmetik. Resultatet visar även på vikten av att förstå likhetstecknets 
betydelse och bokstävernas roll. Studiens resultat visar också på att eleverna inte ska 
styras av fastställda regler när de konstruerar uttryck och löser ekvationer, utan eleverna 
ska först få försöka själva. Vad eleverna kommit fram till kan sedan genom diskussion 
i helklass, enskilt med läraren eller i smågrupper leda till att eleverna utvecklar en större 
förståelse för matematik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: algebra, likhetstecknet, bokstävernas roll, tidig ålder, inte regelstyrt  
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1. Inledning 
 
I Sverige har en hel del elever svårigheter inom vissa matematiska områden. Ett utav 
de områden som är mest problematiskt är algebra. Det här visar Skolverkets rapport 
TIMSS 2011 Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett 
internationellt perspektiv (Skolverket 2012, s. 49, 97). Den tar upp att de svenska eleverna 
i årskurs 8 i genomsnitt har sämre resultat än övriga EU/OECD-länder inom det 
matematiska området algebra. En tänkbar orsak till detta kan vara att algebra tidigare 
inte varit ett prioriterat område inom matematiken i Sverige och eleverna på grund av 
detta fått begränsat med undervisning inom området (Skolverket 2012, s. 49, 97). I den 
senaste läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2011b, s. 63) finns dock algebra med i det centrala 
innehållet i kursplanen i matematik som ett matematiskt område som eleverna redan 
från årskurs 1-3 ska få möta i matematikundervisningen. Algebra återfinns även i det 
centrala innehållet för årskurs 4-6 och 7-9, men innehållet har då byggts på. 
 
Kunskaper i algebra är enligt Persson (2010, s. 2) väldigt viktigt på många olika sätt, 
eftersom att det till exempel är ett bra sätt att enkelt lösa vardagliga problem på och det 
kan även behövas för framtida utbildningsmöjligheter. Lyckas eleverna inte få 
tillräckliga kunskaper inom det här matematikområdet kan det alltså leda till problem i 
framtiden både för individen själv och för samhället i stort. Persson (2010, s. 8) menar 
vidare att lärare måste vara medvetna om att samhället ständigt förändras och att 
undervisningen därför måste anpassas efter samhällets behov. Det här tas också upp i 
Lgr 11 som ett viktigt uppdrag för lärare på skolorna. Där står det följande: ”Skolan ska 
ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem” (Skolverket 2011b, s. 13). I syftesdelen i 
kursplanen i matematik i Lgr 11 (Skolverket 2011b, s. 62) tas det även upp att eleverna 
ska få kunskap om när det är lämpligt att använda olika matematiska innehåll och hur 
de kan använda sig av dem både i skolan och i vardagen. 
 
Under min lärarutbildning (årskurs 4-6) har jag under de perioder som jag har haft 
verksamhetsförlagd utbildning hört från lärare att många elever tycker att det är svårt 
att förstå algebra. Detta har jag även fått veta från eleverna själva under några 
matematiklektioner som jag har deltagit i. Persson (2010, s. 8-9) delar även han bilden 
av att en hel del elever har svårigheter med att förstå algebra. Under en av mina 
verksamhetsförlagda utbildningsperioder var jag med när min VFU-handledare 
introducerade algebra för eleverna i klassen. Hon använde sig inte av den vanliga 
matematikboken, utan eleverna fick arbeta med konkret material. Eleverna fick träna 
på att lösa enkla ekvationer med hjälp av torkade bönor och askar. Ett exempel på en 
sådan uppgift kunde vara 3 stycken lösa bönor och en ask med ett okänt antal bönor i 
på ena sidan av likhetstecknet och på den andra sidan fanns det 8 stycken lösa bönor. 
Uppgiften var då att eleverna skulle förstå hur många bönor som fanns i asken. Det här 
tyckte jag var intressant och gjorde att jag tänkte tillbaka på min egen skolgång. Under 
min egen tid i grundskolan använde lärarna aldrig sig av konkret material för att förklara 
algebra, utan vi i klassen fick bara arbeta i den tillgängliga matematikboken. Det var 
även då många elever som uttryckte att det var ett svårt område inom matematiken och 
många förstod inte varför det var nödvändigt att lära sig detta. Allt det här har gjort 
mig intresserad av att få kunskap om hur lärares undervisning påverkar elevernas 
lärande och syn på algebra.  
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2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här litteraturstudien är att få kunskap om hur tidig undervisning i algebra 
kan bedrivas i grundskolan för att eleverna ska utveckla viktiga matematiska kunskaper. 
Mer specifikt är det följande frågeställning som ska besvaras: 
 

 Vad kännetecknar tidig algebraundervisning som utvecklar elevers matematiska 
förståelse? 

 
3. Bakgrund 
 

Det här kapitlet inleds med en definition av algebra och därefter beskrivs varför 
området är viktigt för eleverna att få kunskap om inför framtiden. Kapitlet fortsätter 
sedan med ett avsnitt som förklarar vanliga svårigheter som elever kan ha inom algebra. 
Därefter kommer en redogörelse av vad som skrivs fram i styrdokumenten när det 
gäller algebra och varför det är viktigt att eleverna blir motiverade och intresserade för 
att de ska kunna förstå området. Som avslutning på kapitlet beskrivs hur undervisning 
i algebra kan bedrivas.  

 
3.1 Definition av algebra 
 
Många elever och även vuxna tycker att algebra bara består av tal och en massa 
bokstäver, som ska lösas genom att följa vissa givna regler. Det finns dock många olika 
definitioner om vad algebra är inom matematikforskningen (Persson 2010, s. 3). En 
förklaring som en del forskare använder är att algebra är ett sätt att lösa problem och 
ekvationer på. I den här definitionen ingår även att förstå innebörden av okända tal, 
formler och samband (Kieran 2007, s. 713). Andra forskare definierar även algebra 
bland annat som ett språk och en kultur (Kieran 2007, s. 713). Enligt Kieran (1992. s. 
395-412) ingår det också i algebra flera olika delar som till exempel ”termer och 
uttryck”, ”förenkling av uttryck” och ”ekvationer”. I Kommentarmaterial till kursplanen i 
matematik (Skolverket 2011a, s. 16-17) definieras algebra som att det handlar om att 
använda bokstäver för att formulera problem och lösa uppgifter. Det är den här 
definitionen som används i den svenska skolan. I Kommentarmaterial till kursplanen i 
matematik (Skolverket 2011a, s. 16-17) tas det vidare upp att algebra i den svenska skolan 
delas in i olika delar. De två övergripande delarna är likhetstecknets betydelse och 
matematiska mönster. Dessa områden byggs på när eleverna kommer högre upp i 
årskurserna. Likhetstecknet handlar då om att kunna lösa ekvationer, alltså att hitta ett 
okänt tal. Mönster byggs också på, då eleverna i grundskolan också ska kunna beskriva 
mönster matematiskt genom att uttrycka det algebraiskt. 
 

3.2 Algebra för framtiden 
 

För att eleverna i den svenska skolan ska få de kunskaper i algebra som de behöver för 
att klara sig ute i samhället krävs det att lärarnas undervisning fungerar tillfredställande. 
Det finns idag många olika orsaker till att undervisningen i algebra måste fungera på ett 
tillfredställande sätt för eleverna (Persson 2010, s. 2). Eleverna behöver speciellt få 
kunskaper i algebra för att ha en möjlighet att utbilda sig vidare, kunna utöva vissa typer 
av yrken och lösa vardagliga problem. Algebra är också en viktig del inom teknologi 



 

3 
 

och ekonomi. Det är även bekymmersamt om undervisningen i algebra inte är 
tillräckligt bra på skolorna, då det i förlängningen leder till ojämlikhet i samhället. Alla 
elever får inte samma möjligheter att kunna studera vidare och det leder i slutändan till 
att kvalificerade arbeten bara blir tillgängliga för ett fåtal (Persson 2010, s. 2). 
 

3.3 Svårigheter med algebra 
 

Det finns många olika orsaker till att algebra kan vara svårt att förstå för elever. Lärare 
och forskare är båda överens om att det är vanligt att bokstavssymbolerna i algebra 
tolkas på ett felaktigt sätt av eleverna (Persson 2010, s. 45). Det finns enligt Persson 
(2010, s. 45) tre olika missuppfattningar som ofta beskrivs. De missuppfattningarna är 
att bokstaven är ett konkret objekt, en förkortning eller ett konkret objekt i sig. Med 
ett konkret objekt menas att bokstaven står istället för en sak (objekt). Ett exempel på 
detta kan vara om det står i en uppgift att potatis kostar x kr/kg och eleverna tillfrågas 
vad 4x betyder. Då kan de svara 4 potatisar. Persson (2010, s. 45) menar vidare att den 
andra missuppfattningen är att förkortningar kan blandas ihop med enheter inom till 
exempel geometri. Där betecknar bokstaven en förkortning av en enhet. Till exempel 
står bokstaven A för area. Persson (2010, s. 45) menar även vidare att den sista 
missuppfattningen är att eleverna ser bokstäverna som konkreta objekt i sig och lägger 
ihop siffrorna för sig och bokstäverna för sig när de ska förenkla en uppgift. Ett 
exempel på en sådan uppgift kan vara 8a – 4a. Ett svar som är vanligt att eleverna ger 
är 4, då eleverna ofta räknar siffrorna och bokstäverna var för sig. 
 
Rystedt (2015, s. 26) menar att en annan orsak till att elever kan tycka att det är svårt 
med algebra är att de måste tänka abstrakt. Eleverna har tidigare bara arbetat med 
aritmetik och det sättet att tänka är lite annorlunda jämfört med algebra. När eleverna 
arbetar med aritmetik är siffrorna givna och mer tydligt kopplade till saker i elevernas 
vardag. I algebra måste eleverna lämna det som de är vana vid. Bokstäver som betecknar 
något okänt införs och genom logiskt tänkande får eleverna försöka räkna ut vad 
bokstäverna står för. Detta gör att det behövs en hel del övning för att eleverna ska 
förstå algebra. Rystedt (2015, s. 28) menar vidare att bokstäverna i algebra kan ha många 
olika roller. En bokstav kan stå för ett specifikt okänt tal. Ett exempel på det är 
ekvationen 10 = 5 + x. En bokstav kan också stå för ett generellt tal som har flera eller 
vilket värde som helst. Exempel på det är uttrycket x – 5. Slutligen kan bokstaven 
representera en rad värden som beskriver relationer. Ett exempel på det är formeln y = 
10 – x. Bokstävernas olika roller är något som elever som nyligen har börjat med algebra 
ofta har svårt att förstå. Kieran (1992, s. 396) menar att eleverna har svårt med 
bokstävernas olika roller överhuvudtaget, men framför allt har de svårt att förstå 
bokstaven när den står för ett generellt tal.  
 
Rystedt (2015, s. 31) menar att en annan svårighet som elever har är att förstå 
likhetstecknets betydelse. Det är vanligt att eleverna ser likhetstecknet som en symbol 
som separerar talen som ska räknas ut med talet på den andra sidan, som de tror är 
svaret. 

 

3.4 Styrdokument 
 

I den svenska läroplanen, Lgr 11, ges det en del förhållningsregler som undervisningen 
i den svenska skolan ska förhålla sig till oavsett ämne och innehåll. Det betonas bland 
annat att det alltid är viktigt att: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
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förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper” (Skolverket 2011b, s. 8) I Lgr 11 (Skolverket 2011b, s. 9) tas det 
även upp att skolan ska se till att eleverna får de kunskaper som behövs för att kunna 
klara sig ute i samhället. 
 
I kursplanen i matematik i läroplanen beskrivs det övergripande syftet med 
matematikundervisningen och följande förmågor ska eleverna få möjlighet att utveckla 
genom undervisningen:  
 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

(Skolverket 2011b, s. 63) 
 
För att eleverna ska kunna utveckla dessa förmågor finns det i det centrala innehållet i 
kursplanen i matematik i Lgr 11 (Skolverket 2011b, s. 62-67) beskrivet vilka 
kunskapsområden som ska ingå i undervisningen. Ett av de kunskapsområden som 
undervisningen ska ta upp är algebra. Varje kunskapsområde är sedan indelat i olika 
kunskapsdelar som eleverna ska få ta del av. Dessa kunskapsdelar är olika för årkurs 1-
3, 4-6 och 7-9, då innehållet byggs på efterhand som eleverna blir äldre. 
 
De kunskapsdelar som finns i det centrala innehållet inom området algebra för årskurs 
1-3 är följande: 
 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

 

 Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas. 

 
(Skolverket 2011b, s. 63) 
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För årskurs 4-6 är det följande kunskapsdelar som finns i det centrala innehållet när det 
gäller algebra: 
 

 Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna 

ett obekant tal med en symbol. 

 

 Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 

 

 Metoder för enkel ekvationslösning. 

 

 Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 

uttryckas. 

 
(Skolverket 2011b, s. 64) 

 
Till sist är det följande kunskapsdelar i algebra som eleverna ska få möta i årskurs 7-9 
enligt det centrala innehållet: 
 

 Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler 

och ekvationer. 

 

 Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 

 

 Metoder för ekvationslösning. 

 
(Skolverket 2011b, s. 66) 

 
Anledningen till att algebra är med som ett av kunskapsområdena i det centrala 
innehållet är att algebraisk kunskap behövs för att eleverna ska kunna lösa problem av 
varierande karaktär. Algebrakunskaper är också nödvändiga för att förstå andra 
områden inom matematiken till exempel geometri. Kunskaperna är också nödvändiga 
för att kunna studera på en högre nivå (Skolverket 2011a, s. 16). 
    

 
3.5 Motivation och intresse 
 

Det är väldigt viktigt för elevers lärande att undervisningen som ges i skolan skapar 
intresse och motivation hos eleverna. Därför är det viktigt som lärare att vara medveten 
om att hennes/hans undervisning kan påverka hur elever upplever ett ämne eller 
ämnesinnehåll, till exempel algebra (Persson 2010, s. 6-7). Undervisningen kan leda till 
positiva eller negativa upplevelser hos eleverna. Positiva upplevelser som 
undervisningen kan leda till är att eleverna blir mer intresserade och motiverade att lära 
sig mer. En negativ upplevelse kan däremot leda till att eleverna tappar intresse och 
mer eller mindre blir rädda för ämnet (Persson 2010, s. 6-7). Persson (2010, s. 6-7, 11) 
menar vidare att det självklart är bättre om eleverna upplever undervisningen som något 
positivt, även om det inte skulle ge eleverna bättre resultat i ämnet. Studier har dock 
visat att positiva eller negativa upplevelser av algebra har en stor påverkan på hur 
mycket som eleverna lär sig. Det här gäller för alla elever oavsett vilken kunskapsnivå 
som de har. 
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Persson (2010, s. 59) menar även vidare att klimatet i klassrummet och attityderna hos 
klasskamraterna om algebra har en stor påverkan på hur mycket eleverna lär sig. Är 
klimatet och attityderna i klassrummet inte positiva, så minskar förutsättningarna för 
att lära sig någonting. 

 

 
3.6 Algebra i undervisningen 
 

Vissa forskare har hävdat att eleverna först måste få kunskaper i aritmetik innan de 
börjar med algebra. Dessa forskare menar också att algebraundervisningen ska påbörjas 
först när eleverna har nått en viss ålder. I Sverige skulle den åldern vara ungefär när 
eleverna går på högstadiet (Persson 2010, s. 34-35). Det har dock på senare tid dykt 
upp forskare med ett helt annat synsätt på algebraundervisningen. De menar att 
eleverna inte behöver kunna aritmetik först utan de tycker att algebra ska läras ut 
parallellt med aritmetiken. Ingen speciell ålder krävs menar de här forskarna för att 
eleverna ska kunna börja förstå algebra. Den här synen präglar den svenska skolan idag. 
Några av forskarna med den här synen tycker till och med att bokstavssymbolerna 
borde vara ett inslag i matematikundervisningen redan på lågstadiet (Persson 2010, s. 
35). 
 
För att eleverna ska förstå och kunna använda sig av bokstavssymbolerna på ett korrekt 
sätt krävs det många olika typer av kunskaper. Det här gör att det krävs att lärarna ger 
eleverna mycket tid under lektionerna till att träna på att använda bokstavssymbolerna 
(Persson 2010, s. 37). Mycket tid för träning är väldigt viktigt i all matematik, men 
speciellt i algebra då området hela tiden blir mer och mer abstrakt. För lite tid till träning 
leder till att eleverna inte utvecklar sina kunskaper, eftersom att det ofta krävs mycket 
träning innan en elev kan ta nästa steg i sin matematiska utveckling (Persson 2010, s. 
133). 
 
Läraren har en viktig roll i undervisningen för att eleverna ska kunna tillägna sig nya 
kunskaper, då lärarens syn på algebra påverkar hur undervisningen bedrivs både när det 
gäller hur det lärs ut och när det används i undervisningen (Persson 2010, s. 132). Ser 
läraren algebra bara som något abstrakt med en massa regler som ska läras ut blir 
undervisningen på ett sätt, medan om läraren ser på algebra som något som kan 
användas för att lösa problem med mera blir undervisningen på ett annat sätt (Persson 
2010, s. 160). Dessutom menar Persson (2010, s. 160) att läraren ska vara medveten om 
vilka missuppfattningar som eleverna brukar ha när det gäller bokstavssymbolerna, så 
att det kan förebyggas. 

 
4. Metod 
 
I det här kapitlet beskrivs till en början den här litteraturstudiens utformning och vilka 
etiska överväganden som gjorts i samband med genomförandet av studien. Därefter 
beskrivs i avsnittet sökprocessen, vilka databaser som har använts under studien och 
vilka urvalskriterier som det har utgåtts ifrån vid val av litteratur. I samma avsnitt tas 
även upp vilken sökstrategi som har använts samt hur urvalsprocessen har gått till. 
Sökresultat redovisas sedan genom en presentation av utvald litteratur och kvaliteten 
på den. Som avslutning på kapitlet beskrivs den analysmetod som har använts i 
litteraturstudien. 
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4.1 Utformning 
 
I det här examensarbetet är den metod som används en systematisk litteraturstudie, 
vilket innebär att frågeställningen besvaras med hjälp av tidigare relevant publicerad 
forskning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 31). Vid en systematisk 
litteraturstudie genomförs ett systematiskt sökande av data i olika databaser. De data 
som hittas granskas kritiskt och vald data sammanställs därefter (Eriksson Barajas m.fl. 
2013, s. 31). För att det ska vara möjligt att genomföra en systematisk litteraturstudie 
krävs det att det inte finns för lite relevant forskning av hög kvalitet inom det utvalda 
området. Brist på studier leder till att några slutsatser inte kan dras (Eriksson Barajas 
m.fl. 2013, s. 26-27). 
 
Viktigt vid genomförandet av systematiska litteraturstudier är att dokumentation av 
tillvägagångssättet sker vid insamlandet av tidigare forskning, så att tillvägagångssättet 
kan granskas (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 28). En systematisk litteraturstudie kräver 
även att en del kriterier ska uppfyllas. Dessa kriterier är följande: 
 

1. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

2. En uttalad sökstrategi 

3. Systematisk kodning av alla inkluderade studier 

4. Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier (om det 

är möjligt). 

 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 27) 

 

4.2 Etiska överväganden 
 
När en systematisk litteraturstudie ska genomföras är det viktigt att göra vissa etiska 
överväganden innan, under och efter arbetet med studien. De etiska aspekter som bör 
följas gäller urvalet och presentation av resultat. Det här innebär att endast använda 
studier som tagit hänsyn till etiska aspekter eller blivit godkända av en etisk kommitté 
(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 69-70). I den här litteraturstudien är ett etiskt 
övervägande som gjorts att bara använda oberoende granskade artiklar (peer-reviewed), 
med det menas enligt Eriksson Barajas m.fl (2013, s. 61) att artiklarna granskats kritiskt 
av kunniga inom det aktuella området. Detta gör att de artiklar som ingår i den här 
studien förutsätts ha blivit granskade även när det gäller de etiska aspekterna. Enligt 
Eriksson Barajas m.fl (2013, s. 70) ska författaren även presentera och redovisa allt 
tillgängligt resultat från alla artiklar som ingår i studien och alla artiklar som används 
ska också arkiveras i tio år på ett säkert sätt för att det ska vara etiskt korrekt. I den här 
litteraturstudien presenteras och redovisas därför allt resultat från artiklarna. 
 

 

4.3 Sökprocessen 
 
Under följande rubriker beskrivs hur sökprocessen har gått till. Först beskrivs de olika 
databaser som har använts. Sedan beskrivs hur urvalet har gjorts och vilken strategi 
som har använts vid sökandet. 
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4.3.1 Databaser 
 
Några olika databaser har använts i sökprocessen för att kunna hitta en stor mängd 
tidigare forskning inom det aktuella området. Följande databaser har använts: 
 

 ERIC EBSCO – En databas som har tillgång till många olika typer av litteratur 
till exempel avhandlingar, rapporter och tidskriftsartiklar inom fram för allt 
pedagogik och psykologi. Språket som används i den tillgängliga litteraturen är 
för det mesta engelska (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 75). Den här databasen 
användes för att söka efter internationell forskning. 
 

 LIBRIS – En svensk databas där det går att söka litteratur som finns tillgängliga 
på biblioteken i Sverige. Där finns till exempel avhandlingar, tidskrifter med 
mera (Libris 2016). Den här databasen användes för att söka efter svensk 
forskning. 

 

 SUMMON@Dalarna – En databas där det går att söka litteratur (både 
elektroniskt och tryckt) som finns tillgänglig på Högskolan Dalarnas bibliotek 
(Högskolan Dalarna 2016). Den här databasen användes för att söka efter både 
svensk och internationell forskning. 

 

4.3.2 Urvalskriterier 
 
Sökprocessen i den här litteraturstudien har begränsats till 10 år tillbaka i tiden, alltså 
bara litteratur från 2006 och framåt har använts. Anledningen till detta är, enligt 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 115) att forskning fort blir inaktuell. En begränsning 
har också gjorts till matematikområdet algebra och grundskolan. Den litteratur som har 
använts i den här litteraturstudien ska också ha blivit oberoende granskad (peer-
reviewed) eller vara en avhandling. Det här är något som Eriksson Barjas m.fl. (2013, 
s. 61) också rekommenderar för att kvalitéten på en studie ska öka. 
 
Sökningarna i databaserna har gjorts med både engelska och svenska ord, men fram för 
allt engelska. Detta har gjort att den forskning som hittats varit skriven på något av 
dessa två språk. 
  

4.3.3 Sökstrategi 
 
Innan sökprocessen startade valdes ett antal sökord ut med koppling till studiens syfte 
och frågeställning. Därefter söktes systematiskt i tidigare nämnda databaser (Se avsnitt 
4.3.1) med olika kombinationer av de utvalda orden. I några fall används trunkering, 
vilket enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 81) innebär att en asterisk (*) sätts i slutet 
eller i början av ett ords stam. Då täcks alla tänkbara varianter av ordet in. I den här 
sökprocessen användes till exempel math*. 
 
I sökprocessen har vissa avgränsningar gjorts för att begränsa antalet träffar i de olika 
databaserna. Avgränsning har gjorts när det gäller elevernas ålder genom att använda 
sökord som grundskola och elementary. För att avgränsa det matematiska innehållet 
har ordet algebra använts. Vidare har sökord som teaching, teaching strategies, 
algebraundervisning och lärare använts för att få ett lärarperspektiv. Sökorden elever, 
students och pupils har även de använts i vissa fall. Anledningen till att använda både 
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students och pupils är för att sökningarna ska leda till både amerikansk och engelsk 
forskning. 
 

4.3.4 Urvalsprocess 
 
Tabell 1. Sökning i ERIC EBSCO 
 

Sökord Antal träffar Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal valda 
titlar 

algebra, 
elementary, 
teaching 
strategies 

47 47 13 4 

algebra, 
teaching, 
teachers, 
students, 
pupils, math* 

1 
 
 
 
 

1 1 0 
 

algebra, 
teaching 
strategies, 
elementary, 
students, 
pupils 

1 1 1 0 

algebra, 
teaching, 
elementary, 
students, 
pupils 

1 1 1 0 

algebra, 
teaching 
strategies, 
elementary, 
math*, 
teachers, 
students, 
pupils 

0 0 0 0 

algebra 
teaching, 
elementary, 
pupils, 
students 

1 1 0 0 

algebra 
teaching, 
elementary 

255 255 28 0 

 

 

  



 

10 
 

Tabell 2. Sökning i SUMMON@Dalarna 
 

Sökord Antal träffar Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal valda 
titlar 

algebra, 
elementary, 
teaching 

30621 200 18 2 

algebra, 
elementary, 
teaching 
strategies, 
teachers, 
students, 
pupils 

3222 200 7 0 

algebra, 
teaching 
strategies, 
math* 

35313 200 20 3 

 

 
Tabell 3. Sökning i LIBRIS 
 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal valda 
titlar 

algebra 56 56 11 0 

algebra, grundskola 0 0 0 0 

algebraundervisning 1 1 0 0 

algebra, 
matematikundervisning 

10 10 1 0 

algebraundervisning, 
grundskola, elever, 
lärare 

0 0 0 0 

algebra, teaching, 
elementary 

1 1 1 0 

algebra, elementary, 
teaching strategies 

0 0 0 0 

algebra, teaching 
strategies, elementary, 
math*, teachers, 
students, pupils 

0 0 0 0 

 
Tabell 4. Totalt antal träffar i de olika valda databaserna 
 

Antal träffar Antal lästa titlar Antal lästa 
abstract 

Antal valda titlar 

7289 974 102 9 

 
                                                         
1 Ohanterbart antal träffar därför lästes de första 200 titlarna (sorterade på relevans). 
2 Se föregående not. 
3 Se föregående not. 
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Litteratur som har valts bort under urvalsprocessen är de som inte anses uppfylla 
studiens syfte och frågeställning. Dessa är följande: 
 

 Litteratur som utgivits tidigare än 2006. Orsaken till detta är att det ska vara 
aktuell litteratur. 
 

 Litteratur som behandlar andra skolformer än grundskolan. 
 

 Litteratur med annat matematiskt innehåll än algebra. 
 

 Litteratur som bara tar upp forskning kring ett av könen. 
 

 Litteratur som på ett annat sätt än ovanstående punkter inte anses uppfylla 
syftet och frågeställningen i den här litteraturstudien. 

 
 
4.4 Sökresultat 
 
Under följande rubriker presenteras den utvalda litteraturen och en kort beskrivning 
av dem. Därefter redogörs för den utvalda litteraturens kvalitet och till sist en analys 
av densamma. 

 

4.4.1 Presentation av utvald litteratur 
 
I det här avsnittet presenteras de artiklar som ansetts vara värdefulla för den här 
litteraturstudiens syfte och därför valts ut. Alla utvalda artiklar har blivit peer-reviewed, 
alltså granskade av oberoende. Artiklarna som har valts ut är uteslutande från USA 
förutom en som är från Indien. Det här gör att språket i artiklarna är på engelska. 
 

Tabell 5. Litteraturpresentation 
 

Författare Titel År Publicerad i Land 

Gavin, M. 
Katherine., & 

Jensen 
Sheffield, 

Linda. 

A 
BALANCING 
ACT: Making 

Sense of 
Algebra 

2015 Mathematics 
Teaching in the 
Middle School 

USA 

Blanton, 
Maria., Isler, 
Isil., Knuth, 

Eric., Murphy 
Gardiner, 
Angela., & 
Stephens, 

Ana. 

Just Say Yes to 
Early Algebra! 

2015 Teaching 
Children 

Mathematics 

USA 

Shipley, 
James H. 

Algebra in the 
Elementary 

Schools 

2006/2007 Teaching 
Children 

Mathematics 

USA 
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Darley, Joy 
W., & 

Leapard, 
Barbara B. 

Connecting 
arithmetic to 

algebra 

2010 Teaching 
Children 

Mathematics 

USA 

Balti, Aadina 
A., & 

Earnest, 
Darrall. 

Instructional 
Strategies for 

Teaching 
Algebra in 
Elementary 

School: 
Findings from 

a Research-
Practise 

Collaboration 

2008 Teaching 
Children 

Mathematics 

USA 

Blanton, 
Maria., Isler, 
Isil., Kim, 
Jee-Seon., 

Knuth, Eric., 
Murphy 

Gardiner, 
Angela., & 
Stephens, 

Ana. 

The 
Development 
of Children´s 

Algebraic 
Thinking: The 

Impact of a 
Comprehensive 
Early Algebra 

Intervention in 
Third Grade 

2015 Journal for 
Research in 
Mathematics 
Education 

USA 

Banerjee, 
Rakhi., & 

Subramaniam, 
K. 

Evolution of a 
teaching 

approach for 
beginning 

algebra 

2012 Educational 
Studies in 

Mathematics 

Indien 

Barker, David 
D., Lannin, 
John K., & 
Townsend, 

Brian E. 

Promoting 
Efficient 

Strategy Use 

2009 Mathematics 
Teaching in the 
Middle School 

USA 

Durkin, 
Kelly., 

Gogolen, 
Claire., 
Lynch, 

Kathleen., 
Newton, 
Kristie., 
Pollack, 

Courtney., 
Rittle-

Johnson, 
Bethany., & 
Star, Jon R. 

Learning from 
comparison in 

algebra 

2014 Contemporary 
Educational 
Psychology 

USA 

 
Totalt antal valda artiklar är nio stycken. 
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4.4.2 Kort beskrivning av de valda studierna 
 

A Balancing Act: Making Sense of Algebra 
I den här artikeln diskuterar och beskriver forskarna ett projekt som de har genomfört 
i grundskolan. Projektet gick ut på att få eleverna att tänka som matematiker kring 
algebra. Under projektet undervisade forskarna de aktuella eleverna. Forskarna 
genomförde även muntliga intervjuer med lärare. När projektet avslutades visade det 
sig att eleverna hade fått en större kunskap om ekvationer. Det på grund av att eleverna 
under projektet fått en förståelse av vad bokstäverna har för roll och likaså vad likhet 
innebär i algebra. 
 
Just Say Yes to Early Algebra! 
Forskarna i den här artikeln diskuterar och argumenterar för att en tidig 
undervisningsstart i algebra har en positiv inverkan på elevernas matematiska förståelse 
inom området. De beskriver även hur deras forskarteam undervisat elever i två klasser 
i årskurs 3 och vad den här typen av undervisning gav för kunskap hos eleverna. Det 
visade sig i resultatet att eleverna som undervisades av forskarteamet utvecklade sin 
förståelse av algebra på flera olika sätt. Till exempel fick eleverna en större förståelse av 
likhetstecknets betydelse och hur ett korrekt algebraiskt uttryck ska konstrueras. 
 
Algebra in the Elementary schools 
I artikeln diskuteras varför elever borde få undervisning i algebra direkt från start i 
grundskolan. Forskaren nämner också hur olika typer av algebraiska metoder kan 
användas för att utveckla elevernas förståelse för algebra. Artikelns resultat visar att om 
algebraiska metoder kopplas ihop med aritmetiska kan det leda till att eleverna utvecklar 
en förståelse för hur de ska tänka kring algebra. 
 
Connecting arithmetic to algebra 
Den här artikelns författare påtalar vikten av att framtida lärare förstår likheterna mellan 
aritmetik och algebra, så att deras undervisning kan bedrivas på ett tillfredställande sätt. 
Den här artikelns resultat visar på att för att alla elever ska kunna lära sig algebra krävs 
det att läraren anpassar sin undervisning efter alla elevers olika behov.  
 
Instructional Strategies for teaching Algebra in Elementary school: Findings 
from a Research – Practise Collaboration 
Författarna till den här artikeln tillhörde ett forskarteam som konstruerade 
algebralektioner som en del i ett projekt. Forskarna var även närvarande i klassrummen 
när lektionerna genomfördes. I artikeln förekommer också en diskussion kring vilka 
effektiva undervisningsstrategier som finns och som gör algebra meningsfullt för 
grundskoleelever. Studiens resultat visade att om eleverna får möjlighet att se och 
använda olika representationer och försöka konstruera mönster med mera, så kan det 
leda till att eleverna får en större förståelse av algebra. 
 
The Development of Children´s Algebraic Thinking: The Impact of a 
Comprehensive Early Algebra Intervention in Third Grade 
Den här artikeln handlar om ett projekt som genomfördes under ett läsår i två klasser i 
årskurs 3. Projektet gick ut på att jämföra skillnader i elevernas kunskaper beroende på 
om de fått tidig algebraundervisning eller inte. Artikeln diskuterar även effekten av 
tidiga algebraiska instruktioner hos eleverna. Artikelns resultat visar på att elever som 
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har fått tidig algebraundervisning löste matematiska problem mer algebraiskt än elever 
som inte hade fått det. 
 
Evolution of a teaching approach for beginning algebra 
Författarna till den här artikeln har utvecklat och diskuterar en typ av undervisning som 
ska hjälpa eleverna att gå från aritmetik till att börja med symbolisk algebra. Det här är 
en studie bland elever i årskurs 6, där diskussioner och intervjuer med eleverna 
förekom. Eleverna fick även genomföra ett test före studiens början och sedan efter 
den för att se deras kunskapsutveckling. Resultatet av studien visade att elever som 
deltog i den aktuella undervisningen fick en stor kunskap inom flera algebraiska 
områden. Bland annat fick eleverna kunskap om hur de korrekt förenklar ett uttryck. 
 
Promoting Efficient Strategy Use 
Artikelns författare diskuterar vad som ligger bakom elevernas val av strategi när de 
löser uppgifter i algebra. Den här studien genomfördes med elever i årskurs 5 och det 
var forskarna själva som höll i lektionerna för att kunna se de olika strategierna. Studiens 
resultat visade på att lärare som inte lär ut algebraiska regler till eleverna, utan istället 
ger eleverna möjlighet att förstå olika strategiers användbarhet ger eleverna en större 
kunskap om algebra än elever som bara får möjlighet att följa matematiska regler. 
 
Learning from comparison in algebra 
I den här artikeln diskuterar författarna hur jämförelser av olika slag kan vara ett 
värdefullt verktyg för eleverna för att de ska kunna förstå algebra. Studien genomfördes 
i årskurs 8-9 och många lärare deltog i studien som pågick under ett år. De deltagande 
lärarna fick gå en kurs på sommaren för att få kunskap om hur de kan använda 
jämförelser som ett verktyg i sin undervisning. Den här studiens resultat visar på att 
jämförelser av olika slag kan leda till att eleverna utvecklar större kunskap om 
algebraiska regler. 

 

4.4.3 Kvaliteten på den utvalda litteraturen 
 
Vilken kvalitet en systematisk litteraturstudie har beror på hur bra urvalet av litteratur 
har gjorts och vilken kvalitet den utvalda litteraturen har. När en bedömning av 
litteraturens kvalitet genomförs är det bra att utgå från vissa specificerade krav, bland 
annat om det finns ett tydligt syfte, metod med mera (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 
114-115). Den här studiens litteratur har granskats utifrån syfte, urval, metod, analys 
och slutsats. Granskningen som genomfördes visade att alla dessa delar tydligt fanns 
beskrivna i all utvald litteratur. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 115) menar även att det 
är viktigt att titta på när den granskade litteraturen är publicerad för att kunna värdera 
kvaliteten på litteraturen, då forskning lätt blir gammal. Den här litteraturstudiens 
granskade litteratur är alla utgivna från år 2006 och framåt, vilket gör att forskningen är 
relativt ny. 
 
För att ytterligare granska litteraturen har artiklarna kontrollerats i NSD, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Där visade det sig att tre utav artiklarna är 
publicerade i tidskrifter, som enligt NSD har kvalitetsnivå 2 vilket innebär att de är väl 
godkända/ledande inom det aktuella området. De andra artiklarnas tidskrifter gick inte 
att hitta i NSD, men alla artiklarna i den här litteraturstudien är oberoende granskade 
(peer-reviewed). Det här tyder på att den valda litteraturen ändå håller hög kvalitet.  
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4.4.4 Analys av utvald litteratur 
 
Syftet med den här studien är att få kunskap om hur tidig undervisning i algebra kan 
bedrivas i grundskolan för att eleverna ska utveckla viktiga matematiska kunskaper. Det 
här gör att det kan vara användbart att analysen utgår från vilka delar som ingår i 
algebra. Analysen av den utvalda litteraturen har därför utgått från tre av de delar som 
enligt Kieran (1992, s. 395-412) ingår i förståelsen av algebra. De tre delar som har valts 
ut i den här studien är följande: ”termer och uttryck”, ”förenkling av uttryck” och 
”ekvationer”. I delen termer och uttryck ingår enligt Kieran (1992, s. 395-397) att förstå 
att tal kan representeras på olika sätt, att förstå siffrornas roll i aritmetiken för att kunna 
förstå bokstavssymbolerna i algebra och att förstå och kunna teckna uttryck utan att 
behöva räkna ut dem. Kieran (1992, s. 397-398) menar vidare att förenkling av uttryck 
handlar om att förstå varför och hur ett uttryck ska förenklas. Den sista delen som har 
valts ut, ekvationer, innehåller menar Kieran (1992, s. 398-403) att inte se likhetstecknet 
som en ”att göra symbol” utan som en likhet mellan båda sidorna av tecknet i en 
ekvation. Hon menar att det i den här delen också ingår att förstå varför samma 
procedur ska göras på båda sidor om likhetstecknet när en ekvation ska lösas. 
Anledningen till att dessa tre delar har valts ut till analysen är att det är fram för allt 
dessa delar som förekommer i det centrala innehållet i kursplanen i matematik i Lgr 11 
(Skolverket 2011b, s. 63-66).  
 

5. Resultat 
 
I det här kapitlet beskrivs resultatet av den granskade litteraturen. De tre delarna som 
har valts ut för analys (se avsnitt 4.4.4) har sammanfattats under endast två rubriker, då 
delarna går in i varandra. Kapitlets avslutas med en sammanfattning av studiens resultat. 

 
5.1 Termer och uttryck 
 
Den här litteraturstudiens granskade litteratur visar på en hel del likheter kring hur 
undervisningen av termer och uttryck ska bedrivas för att eleverna ska få en förståelse 
för hur de är uppbyggda och för att de ska kunna använda dem på ett korrekt sätt. 
Gemensamt för några av de granskade artiklarna är att de pekar på vikten av att i tidig 
ålder introducera algebra med ”termer och uttryck” (Balti & Earnest 2008, s. 522; 
Blanton m.fl. 2015a, s. 94; Blanton m.fl. 2015b, s. 40; Shipley 2006/2007, s. 245). Enligt 
Blanton m.fl. (2015a, s. 94) leder en tidig start av algebraundervisning till att eleverna 
enklare kan lära sig att förstå den algebraiska strukturen, vilket gör att de enklare kan 
använda sig av ett algebraiskt tänkande när de ska lösa olika typer av uppgifter. 
 
Flera artiklar tar upp att det är viktigt att eleverna får möjlighet att använda algebraiska 
metoder och symboler tillsammans med aritmetiken för att de enklare ska förstå 
likheterna mellan aritmetiken och algebraiska uttryck (Banerje & Subramaniam 2012, s. 
356; Darley & Leapard 2010, s. 185; Shipley 2006/2007, s. 245). Enligt Banerje och 
Subramniam (2012, s. 356) är aritmetiken en byggsten som algebra ska byggas på. 
Förstår eleverna siffrornas roll i aritmetiken, så har de lättare att även förstå 
bokstävernas roll. Shipley (2006/2007, s. 245) menar att elever ofta tycker att det är 
intressant att upptäcka nya sätt att lösa aritmetiska uppgifter på och på det sättet kan 
det bli naturligt att få in de algebraiska metoderna i undervisningen. Enligt Balti och 
Earnest (2008, s. 520) är ett annat sätt att få in algebraiska uttryck i aritmetiken att 
använda sig av uppgifter med ”stora tal” då det gör att eleverna upptäcker att det går 
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fortare att använda sig av ett algebraiskt utryck för att lösa uppgiften istället för att räkna 
mer aritmetiskt. Enligt Shipley (2006/2007, s. 246) är det också bra att införa fler 
algebraiska symboler som till exempel parenteser i aritmetiken, då det ökar elevernas 
förståelse av algebra. Barker m.fl. (2009, s. 543) menar att det är en utmaning för lärare 
att få eleverna att förstå när de ska använda olika typer av strategier för att kunna lösa 
en uppgift på det enklaste och effektivaste sättet. 
 
Genomgående i alla artiklarna är att författarna menar att det är viktigt att eleverna ska 
få möjlighet av läraren att själva få försöka att konstruera uttryck utan att vara styrd av 
specifika regler. De här uttrycken ska sedan diskuteras, jämföras och resoneras kring så 
att eleverna förstår hur de ska konstrueras på ett korrekt sätt. Diskussionerna kan ske 
både i helklass eller i smågrupper, mellan eleverna eller mellan enskild elev och lärare 
(Balti & Earnest 2008, s. 521-522; Banerjee & Subramaniam 2012, s. 354; Barker m.fl. 
2009, s. 543; Blanton m.fl. 2015a, s. 94; Blanton m.fl. 2015b, s. 46; Darley & Leapard 
2010, s. 185-186; Durkin m.fl. 2014, s. 51-52; Gavin & Jensen Sheffield 2015, s. 462-
463; Shipley 2006/2007, s. 247). Gavin och Jensen Sheffield (2015, s. 461) menar att 
anledningen till att eleverna inte ska undervisas i regler är att en sådan undervisning kan 
leda till att eleverna har svårt att komma ihåg dem, eftersom att de inte förstår reglernas 
uppkomst. 
 
 

5.2 Ekvationer 
 
Den granskade litteraturen visar på att många av forskarna i artiklarna anser att en 
förståelse av likhetstecknet är en förutsättning för att eleverna ska utveckla ett 
algebraiskt tänkande och för att kunna lösa ekvationer (Banerjee & Subramaniam 2012, 
s. 351-352; Blanton m.fl. 2015a, s. 95-96; Blanton m.fl 2015b, s. 50; Gavin & Jensen 
Sheffield 2015, s. 462; Shiphley 2006/2007, s. 247). Många elever har dock stora 
problem med att förstå vad likhetstecknet står för. Anledningen till detta är att en del 
elever ser likhetstecknet som en symbol för ”ge svaret” istället för att se symbolen som 
”samma värde som” (Blanton m.fl. 2015a, s. 94). Enligt Shipley (2006/2007, s. 247) är 
det viktigt som lärare att inte lära ut att likhetstecknet bara är något som kan översättas 
med ”blir”, utan istället förklara att likhetstecknet innebär att värdet av talen på ena 
sidan av symbolen är detsamma som värdet av talen på den andra sidan. En annan 
svårighet som elever ofta har är, enligt Banerjee och Subramaniam (2012, s. 351-352), 
att förstå två uttryck med likhetstecknet emellan utan att räkna ut det. De menar att det 
därför är viktigt att lärarna redan i aritmetiken ger eleverna olika verktyg för att de ska 
kunna se och förstå att värdena är lika på båda sidor om likhetstecknet. 
 
I ett flertal av artiklarna tas det upp att det är viktigt att eleverna istället för att lära sig 
regler för att lösa ekvationer får en möjlighet att prova sig fram. Därefter ska de resultat 
som eleverna kommit fram till, på olika sätt och i olika former diskuteras (Banerjee & 
Subramaniam 2012, s. 354; Blanton m.fl. 2015a, s. 94; Blanton m.fl. 2015b, s. 46; Durkin 
m.fl. 2014, s. 51-52; Gavin & Jensen Sheffield 2015, s. 462-463). Enligt Barker m.fl. 
(2009, s. 547) är det viktigt som lärare att vara medveten om vilka faktorer som påverkar 
en elevs val av strategi för att lösa en ekvation. Då kan läraren genom sin undervisning 
och diskussioner med eleverna hjälpa dem att förstå hur och när de ska använda rätt 
strategi. Durkin m.fl. (2014, s. 53) menar att det är bra för elevernas kunskaper i algebra 
om läraren visar och jämför olika strategier vid lösningar av olika typer av ekvationer. 
Gavin och Jensen Sheffield (2015, s. 465) tar i sin artikel upp ett annat sätt att arbeta 
med ekvationer. Deras elever fick prova att skriva en egen ekvation som passar ett visst 
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matematiskt problem. Gavin och Jensen Sheffield (2015, s. 465) menar vidare att 
eleverna sedan fick jämföra och kritisera varandras ekvationer. Det här gjordes för att 
eleverna skulle bli utsatta för andra elevers misstag och på det sättet utveckla sin egen 
förståelse för ekvationer. 
 
Mer än hälften av de granskade artiklarna betonar att många elever har svårigheter att 
förstå bokstävernas roll i ekvationer (Balti & Earnest 2008, s. 521; Banerjee & 
Subramaniam 2012, s. 352; Blanton m.fl. 2015a, s. 96; Blanton m.fl. 2015b, s. 73; Gavin 
& Jensen Sheffield 2015, s. 465). Enligt Banerjee och Subramaniam (2012, s. 352) visade 
det sig i deras studie att elever har svårt att se likheten i två uttryck som innehåller 
bokstäver, men kan se likheterna när bokstäverna ersätts med siffror. Elever förstår 
dock inte kopplingen mellan de två. Blanton m.fl. (2015b, s. 58) menar att det är svårt 
för vissa elever att förstå att ett svar kan bestå av flera värden då de oftast bara har ett 
värde som svar på en uppgift i aritmetiken. Det här gör att det blir svårt för eleverna 
att förstå bokstävernas roll i till exempel en ekvation. Blanton m.fl. (2015b, s. 73) menar 
vidare att elever ofta också missförstår och tror att bokstavssymbolerna alltid har ett 
visst värde precis som siffrorna har, vilket gör att det blir svårt för dessa elever att lösa 
ekvationer med mera. För att komma till rätta med det här problemet menar Blanton 
m.fl. (2015b, s. 73) att det gäller att införa bokstäver i matematikundervisningen för 
eleverna redan i tidig ålder, då det är bevisat att även unga elever är kapabla att använda 
variabler. Enligt Balti och Earnest (2008, s. 522) är det bra för elevernas förståelse av 
bokstavssymboler om de får möjlighet att prova på att använda bokstäverna med hjälp 
av olika representationer som till exempel ritande av tabeller eller ritande av bilder.   

 
5.3 Slutsats/sammanfattning av resultatet 
 

Resultat av den här litteraturstudien visar på att det är viktigt för elevernas förståelse av 
algebraiska uttryck och termer att de får möjlighet att börja med algebra redan i tidig 
ålder. Algebra kan med fördel införas redan i aritmetiken för att eleverna ska få en 
förståelse för likheten mellan den och algebraiska uttryck. Det är viktigt som lärare att 
anpassa uppgifterna så att eleverna själva upptäcker att det går fortare och lättare att 
använda sig av ett algebraiskt uttryck istället för att lösa det aritmetiskt. Ett exempel på 
det är att använda sig av stora tal. Det har även visat sig i studien att det är viktigt att 
eleverna inte blir styrda av regler när de ska lära sig att konstruera algebraiska uttryck, 
utan istället får möjlighet att försöka själva. Uttrycken som konstruerats ska det sedan 
diskuteras och resoneras kring, så att eleverna får en förståelse för algebraiska uttryck. 
 
När det gäller ekvationer visar resultatet i den här studien på att det är enormt viktigt 
att eleverna har en korrekt förståelse av likhetstecknets betydelse. Det är därför viktigt 
som lärare att redan från början i matematikundervisningen få eleverna att förstå 
likhetstecknet på ett korrekt sätt. För att eleverna ska lära sig att konstruera och lösa 
ekvationer ska de inte vara styrda av regler, utan istället få prova sig fram. De 
konstruerade ekvationer och lösningarna ska sedan diskuteras tillsammans med läraren 
som då kan se elevens val av strategi och hjälpa hon/han vidare. 
 
Studiens resultat visade också på att många elever har svårt att förstå bokstävernas roller 
i till exempel uttryck och ekvationer. Detta på grund av att bokstäverna har många olika 
roller i algebra och lätt kan missförstås av eleverna. Bokstävers olika betydelser måste 
därför introduceras för eleverna redan tidigt i deras matematikundervisning. Ett bra sätt 
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för att öka elevernas förståelse av bokstäverna är att låta eleverna få försöka att använda 
dem med hjälp av olika representationer. 
 
   

6. Diskussion 
 
Det här kapitlet inleds med en diskussion av den valda metoden i den här 
litteraturstudien. Därefter och som avslutning på kapitlet diskuteras det framkomna 
resultaten i den här studien utifrån elevers svårigheter med algebra, styrdokumenten 
och elevers motivation och intresse. 
 

 
6.1 Metoddiskussion 
 

Den studie som har genomförts är en systematisk litteraturstudie, där sökord och 
kriterier för urvalet bestämdes i förväg. All litteratur som utgivits före år 2006 
exkluderades, eftersom att forskning enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 115) fort blir 
inaktuell. Den här avgränsningen kan dock också vara en svaghet då det kan finnas 
forskning som har utgivits före år 2006 som kan ha varit relevant och givande för den 
här studien. 
 
Litteraturstudien hade i förväg en bestämd tid när den skulle vara klar. Det här har gjort 
att en avgränsning fick göras till tre olika databaser vid sökningen av artiklar, vilket kan 
ha gjort att viss relevant forskning från andra databaser kan ha missats. Det här kan ses 
som en svaghet i studien. I de databaser som användes i sökprocessen lästes dock alla 
titlar om inte antalet träffar blev för många, då lästes endast de första tvåhundra 
träffarna sorterade efter relevans. Det här kan vara både en svaghet och en styrka i 
studien. En svaghet då givande litteratur kan ha missats, men en styrka att träffarna i 
alla fall var sorterade efter relevans. 
 
En annan styrka i studien är att sökorden i sökprocessen både är på svenska och 
engelska, vilket gör att en större mängd forskning blir tillgänglig. Det finns dock en risk 
i sökprocessen att fel sökord och fel kombinationer av dem har gjorts, vilket kan göra 
att all relevant litteratur inom området inte upptäcktes. 
 
All granskad litteratur är uteslutande från forskare verksamma i USA, förutom en artikel 
där forskarna är verksamma i Indien. Det förekommer alltså ingen svensk forskning i 
den här studien. Det här kan ses som en svaghet, eftersom resultaten kanske inte kan 
överföras helt till den svenska skolan. En styrka som ändå kan finnas med att många 
av artiklarna kommer från USA är att det är ett stort land, vilket kan leda till att det där 
finns många framstående forskare inom området. På grund av att alla granskade artiklar 
är från USA och Indien, så är de publicerade på engelska. Det här gör att det finns risk 
att översättning och tolkning av texterna blir fel, då engelska inte är mitt modersmål. 
 
Avslutningsvis är alla artiklar oberoende granskade (peer-reviewed) och tre av artiklarna 
är även klassade som kvalitetsnivå 2 i NSD. Det innebär som nämndes i metodavsnittet 
att de tidskrifter som artiklarna är publicerade i är ledande i forskning inom det aktuella 
området. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Den här litteraturstudiens syfte har varit att få kunskap om hur tidig 
algebraundervisning kan bedrivas i grundskolan för att eleverna ska utveckla viktiga 
matematiska kunskaper. Anledningen till detta är att Skolverkets rapport TIMSS 
2011Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt 
perspektiv (Skolverket 2012, s. 49, 97) visade att en hel del svenska elever har svårigheter 
inom bland annat det matematiska området algebra. Det här gjorde att jag blev 
intresserad av att veta vad anledningen är till att många elever tycker att det är svårt 
med algebra och hur jag som framtida lärare kan underlätta för deras förståelse av det 
här matematiska området. En avgränsning i den här litteraturstudien har gjorts till tidig 
algebraundervisning. Fördjupningen har gett mig en hel del ny kunskap om elevers 
svårigheter med algebra och hur en lyckosam undervisning kan bedrivas. 
 

6.2.1 Svårigheter med algebra 
 

Resultatet av den här litteraturstudien tyder på att de två största problemen som 
eleverna har när det gäller algebra är att förstå bokstävernas olika roller och vad 
likhetstecknet står för. Det här stämmer också överens med det som tas upp i 
bakgrunden där Rystedt (2015, s. 28) menar att det är det här som är svårast för eleverna 
att förstå inom området algebra. Hon menar att det finns tre olika typer av roller som 
bokstäverna kan ha och att det är det som gör att det blir svårt för eleverna att förstå 
bokstäverna. En bokstav kan stå för ett specifikt okänt tal, ett generellt tal eller 
representera en rad värden som beskriver relationer. I resultatet framkommer det enligt 
Blanton m.fl. (2015b, s. 73) att det är speciellt svårt för eleverna att förstå att 
bokstäverna kan ha flera värden, då eleverna är vana från aritmetiken att siffrorna har 
ett bestämt värde. Det här kan kopplas till det som Banerjee och Subramaniam (2012, 
s. 356) tar upp. De menar att eleverna behöver förstå siffrornas roll i aritmetiken för 
att de ska kunna förstå bokstävernas olika roller i algebra. Det här gör som studiens 
resultat visar att det är nödvändigt att införa algebraiska metoder redan i aritmetiken, 
så att eleverna ska förstå likheterna. 
 
I den här studiens bakgrund beskrivs hur bokstavssymbolerna i algebra kan 
missuppfattas av elever. Persson (2010, s. 45) menar att eleverna ofta tror att bokstaven 
står för ett konkret objekt, en förkortning eller ett konkret objekt i sig. Läggs det här 
till resultaten i den här studien, så visar det sig att elever kan göra många olika fel när 
de arbetar med algebra och att det är därför är viktigt att eleverna får möjlighet att förstå 
bokstäverna i en tidig ålder. Som nämndes i den här studiens bakgrund menar Rystedt 
(2015, s. 28) att eleverna har svårt att förstå bokstävernas olika roller. I den här studien 
visade all granskad litteratur på att genom diskussioner i olika former kan elevernas 
missförstånd av bokstävernas roller redas ut och förståelsen öka.  
 
Det nämndes i bakgrunden i den här studien att enligt Rystedt (2015, s. 31) så är en av 
svårigheterna som eleverna har med algebra att förstå likhetstecknets betydelse. 
Resultatet i den här studien visade på samma sak. Enligt Blanton m.fl. (2015a, s. 94) 
uppfattas likhetstecknet av många elever som ”blir” istället för ”lika med”. Det här gör 
att alla lärare behöver tänka på detta redan när de undervisar eleverna i aritmetiken, så 
att missuppfattningen förebyggs och att eleverna i slutändan kan lösa ekvationer. Det 
här är viktigt då förståelsen av likhetstecknets betydelse är en förutsättning enligt 
Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket 2011a, s. 16-17) för att kunna 
förstå och kunna lösa ekvationer på ett korrekt sätt. 
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6.2.2 Styrdokument 
 

I det centrala innehållet i kursplanen i matematik i Lgr 11 (Skolverket 2011b, s. 63, 66) 
finns algebra med som ett av kunskapsområdena. Det är dock först i årskurs 7-9 som 
det skrivs fram tydligt att eleverna ska arbeta med bokstäver och hur de används i 
uttryck, formler och ekvationer. I tidigare årskurser skrivs det inte fram i det centrala 
innehållet lika tydligt, men indirekt finns detta med redan i årskurs 1-3 genom att 
eleverna ska arbeta med olika typer av mönster och talföljder. Blanton m.fl. (2015a, s. 
94) menar att det är viktigt att algebraundervisningen startar tidigt för att eleverna 
enklare ska lära sig att förstå den algebraiska strukturen. Det här har dock tidigare inte 
varit fallet i den svenska skolan enligt Skolverkets rapport TIMSS 2011 (Skolverket 
2012, s. 49, 97). Positivt är då att i den senaste läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2011b, s. 
63) finns algebra med som ett område som eleverna möter i undervisningen redan från 
tidig ålder, då resultatet i den här studien visar att det är väldigt viktigt. 

 

6.2.3 Motivation och intresse 
 

Ett resultat som framkom i den här litteraturstudien är att lärare ska undvika att 
undervisa i algebraiska regler då det ofta leder till att eleverna glömmer reglerna, 
eftersom att de inte förstår varför de ska göra på ett visst sätt (Gavin & Jensen Sheffield 
2015, s. 461). Den här typen av undervisning kan leda till att eleverna får en negativ 
upplevelse av algebra. En negativ upplevelse hos eleverna tas upp i bakgrunden i den 
här studien av Persson (2010, s. 6-7) som problematiskt, då det kan leda till att eleverna 
helt tappar intresset och motivationen för att lära sig ämnet. I all granskad litteratur 
menar däremot forskarna att om eleverna själva får prova att konstruera uttryck och 
lösa ekvationer och sedan diskutera dem tillsammans i olika konstellationer, så leder 
det till att eleverna får en större förståelse för algebra och en mer positiv upplevelse av 
ämnet. Min uppfattning är att här har läraren en stor och viktig roll, nämligen att göra 
klimatet i klassrummet positivt så att alla elever vågar vara med och diskutera och 
resonera om olika lösningar på ekvationer med mera. Persson (2010, s. 59) menar även 
han att klassrumsklimatet har stor betydelse för hur mycket eleverna lär sig. 

 
7. Förslag till vidare studier 
 

De artiklar som ingick i den här studien är endast publicerade i USA och Indien, vilket 
gör att de hade varit intressant att titta på svensk forskning inom det aktuella området. 
Detta för att se om resultatet skiljer sig åt mot den här studiens om utgångspunkten är 
samma frågeställning, då utbildningssystemet och läroplaner skiljer sig åt mellan olika 
länder. 
 
Den här studiens syfte var att ta reda på hur algebraundervisning kan bedrivas för att 
eleverna ska utveckla viktiga matematiska kunskaper inom området. Det hade därför 
varit intressant att undersöka hur lärare på skolor i Sverige ser på elevers svårigheter 
med algebra och hur de undervisar elever inom området. Då resultatet i den här 
litteraturstudien visar på ett antal vanliga svårigheter som elever har med algebra och 
hur lärarna kan undervisa för att underlätta förståelsen. En annan intressant studie 
skulle kunna vara att undersöka algebra ur ett elevperspektiv. Det skulle kunna göras 
genom att intervjua elever för att få reda på vad de tycker om till exempel en 
undervisning i algebra där mycket muntliga diskussioner förekommer, eftersom att 
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resultatet i den här studien visar på att muntliga diskussioner underlättar elevers 
kunskapsutveckling inom algebra.  
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