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Abstract: 
 
Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka matematiska utmaningar 

lärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sin 

undervisning. För att kunna besvara studiens frågeställningar har observationer och 

intervjuer genomförts. Resultatet visar på att de intervjuade lärarna ser samma 

utmaningar i tidig algebraundervisning. Dessa utmaningar är att få eleverna att förstå 

vad likhetstecknet betyder och bokstävernas olika roller. Bokstäverna kan stå för ett 

specifikt okänt tal, ett generellt tal och de kan representera en rad värden som 

beskriver relationer. Andra utmaningar som de intervjuade lärarna ser är att få 

eleverna att kunna konstruera algebraiska uttryck och att se mönster. Studien visar 

även att de intervjuade lärarna tar hänsyn till alla dessa utmaningar när de planerar 

sin undervisning. Studien visar dock på att lärarna arbetar olika. De aktiviteter som 

förekommer hos de utvalda lärarna analyserades utifrån en teori av Stein, Smith, 

Henningsen och Silver (2000) om vilken kognitiv nivå, låg eller hög, som krävs av 

eleverna för att genomföra olika aktiviteter. 
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1. Inledning 
 

De svenska eleverna har en del problem och svårigheter med matematik. Det visar 

den senaste rapporten från Skolverket TIMSS 2015 Svenska grundskoleelevers 

kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 

(Skolverket, 2016, s. 20, 33) där det framkommer att de svenska eleverna i årskurs 

8 har sämre resultat i matematik än genomsnittet i övriga EU/OECD-länder. 

Rapporten (Skolverket, 2016, s. 20, 33) visar att ett utav de matematiska områdena 

som de svenska eleverna har mest problem med är algebra. Detta stämmer även med 

den bild jag har fått under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder i min 

lärarutbildning, då ett flertal matematiklärare har berättat för mig om att många 

elever speciellt har svårigheter med att förstå algebra. Det här matematiska området 

visade sig redan i TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s. 49) vara ett område som de 

svenska eleverna har svaga resultat i. Detta trots att den senaste rapporten TIMSS 

2015 (Skolverket, 2016, s. 71) visar på att 70 % av de svenska eleverna i årskurs 8 

har lärare som har genomgått en lärarutbildning. Den siffran är hög om en jämförelse 

görs med genomsnittet i de andra EU/OECD-länderna. I de länderna har ungefär 55 

% av eleverna en lärare med lärarutbildning. I TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s. 49) 

påtalas att en möjlig anledning till de svaga resultaten i algebra är att detta 

matematiska område först i den senaste läroplanen Lgr 11 kommit med som ett 

område som eleverna ska möta redan från årskurs 1-3. 
 

Algebra är ett av de absolut viktigaste områdena i matematiken. Det på grund av att 

området till exempel är en nyckel till högre utbildning, vilket gör att bristande 

algebrakunskaper kan leda till att eleven inte får möjlighet att arbeta med det som 

de är intresserade av (Cai & Knuth, 2011, s. VII). Cai och Knuth (2011, s. VII) 

menar vidare att bristande algebraförståelse är det inom skolans ämnen som skapar 

störst oro och vånda hos eleverna, vilket bland annat kan leda till många sömnlösa 

nätter för dessa elever. Det här förstärker vikten av en fungerande och utvecklande 

algebraundervisning i skolan. Vikten av att eleverna får en möjlighet att få den 

kunskap som de behöver tas även upp i Lgr 11. Där står det: ”Skolan ska ansvara 

för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning” 

(Skolverket, 2011b, s. 13). 
 

Vad som kännetecknar en tidig algebraundervisning i grundskolan som utvecklar 

viktiga matematiska kunskaper hos eleverna undersökte jag i en systematisk 

litteraturstudie som genomfördes på grundlärarprogrammet under hösten 2016 och 

i början på 2017. I den systematiska litteraturstudien undersöktes vad tidigare 

forskning tar upp inom området (Hammerin, 2016). Resultatet av den 

litteraturstudien visade på att det är viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta med 

algebra redan i tidig ålder och då tillsammans med aritmetiken. Studiens resultat 

visade även på att behovet av att förstå vad likhetstecknet betyder är oerhört viktigt, 

liksom bokstävernas olika roller. Diskussioner i olika konstellationer och att 

eleverna får möjlighet att konstruera uttryck och lösa ekvationer utan att bli styrda 

av regler visade sig också vara viktigt (Hammerin, 2016, s. 15-17). Det här gjorde 

att jag blev nyfiken på att se hur några lärare undervisar i algebra och vilken syn de 

har på algebraundervisning. 

  



 

2 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att få kunskap om hur lärare på låg- och mellanstadiet 

i grundskolan undervisar i algebra och vilka typer av matematiska utmaningar de 

möter inom området. Mer specifikt är det följande frågeställningar som ska 

besvaras: 
 

 Vilka matematiska utmaningar möter lärare i tidig algebraundervisning? 

 Hur möter lärare dessa matematiska utmaningar i sin undervisning? 

 
3. Bakgrund 
 

Inledningen på det här kapitlet innehåller en definition av algebra och därefter 

kommer en redogörelse för vad som styrdokumenten skriver fram om algebra. 

Kapitlet fortsätter sedan med avsnitt om likhetstecknets betydelse och bokstävernas 

olika roller. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur aritmetik kan kopplas till 

algebra och ett avsnitt om en teori kring undervisningsplanering. 
 

3.1 Definition av algebra 
 

Algebra är ett matematiskt område som ett flertal elever och även en del vuxna anser 

bara innehåller uppgifter med bokstäver och siffror som ska räknas ut med hjälp av 

förutbestämda regler. Bland matematikforskare finns det dock olika åsikter om hur 

algebra ska definieras (Persson, 2010, s. 3-4). En del forskare anser att algebra är en 

metod för att lösa ekvationer och problem. Dessa forskares definition av algebra 

innehåller även en förståelse av okända tal, formler och samband. Andra forskare 

definierar algebra som en kultur med ett eget språk (Kieran, 2007, s. 713). Kieran 

(1992, s. 395-412) menar även att algebra består av flera olika delar som behövs för 

att få en förståelse av algebra. Några av dessa delar är följande: ”termer och uttryck”, 

”förenkling av uttryck” och ”ekvationer”. I till exempel ekvationer ingår även att 

förstå likhetstecknets betydelse. I Kommentarmaterial till kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2011a, s. 16-17) beskrivs den definition av algebra som den svenska 

skolan använder sig av. Den definitionen innebär att variabler används för att 

beskriva ett problem och för att lösa uppgifter. Kommentarmaterial till kursplanen 

i matematik (Skolverket, 2011a, s. 16-17) tar även upp att algebra består av bland 

annat två stora delar. Dessa två är likhetstecknets betydelse och matematiska 

mönster. De här delarna arbetas det med i alla årskurser i grundskolan, då de byggs 

på efterhand. I de högre årskurserna handlar likhetstecknet om att kunna hitta ett 

okänt tal, det vill säga att lösa ekvationer. När det gäller mönster ska eleverna i de 

högre årskurserna kunna utrycka ett matematiskt mönster algebraiskt. 
 

3.2 Styrdokument 
 

Den svenska skolan har ett antal förhållningsregler som gäller undervisningen 

oberoende av ämne och innehåll. Dessa beskrivs i Lgr 11 som är den läroplan som 

används i den svenska skolan. I Lgr 11 beskrivs bland annat att det är viktigt att: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
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elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011b, 

s. 8). I den nämnda läroplanen (Skolverket, 2011b, s. 9) framhålls det också att 

skolan ska ge eleverna möjlighet att få de nödvändiga kunskaper som krävs för att 

klara av ett liv i dagens och framtidens samhälle. 
 

I läroplanens kursplan för ämnet matematik ges en beskrivning av syftet med 

matematikundervisningen och de förmågor som eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla. Dessa förmågor är följande: 
  

 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 så finns det beskrivet i det 

centrala innehållet i kursplanen i matematik i Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 62-67) 

vilka kunskapsområden som ska ingå i undervisningen. Ett av dessa 

kunskapsområden är algebra. Varje kunskapsområde delas sedan in i olika delar som 

eleverna ska få möta i matematikämnet. Delarna är olika beroende på om eleverna 

går i årskurs 1-3, 4-6 eller 7-9. Detta eftersom att varje kunskapsdel byggs på efter 

stigande ålder. 
 

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) 
 
  



 

4 
 

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) 

 

Algebra är med som ett av kunskapsområdena i det centrala innehållet på grund av 

att algebra är viktigt och underlättar för eleverna att lösa problem av olika slag. 

Kunskaper i algebra är även viktigt för att förstå andra matematiska områden som 

till exempel geometri. Studier på högre nivå kräver också kunskaper i algebra 

(Skolverket, 2011a, s. 16). 
  

3.3 Likhetstecknets betydelse 
 

Vad likhetstecknet egentligen betyder är viktigt att förstå i all matematik och då 

särskilt i algebra (Knuth, Alibali, McNeil, Weinberg & Stephens, 2005, s. 69). 

Många elever har dock stora svårigheter att förstå likhetstecknets betydelse, vilket 

är problematiskt då en korrekt förståelse av likhetstecknet är viktigt att ha för att 

kunna förstå och lösa ekvationer (Knuth, Stephens, McNeil & Alibali, 2006, s. 297). 

Det finns två olika sätt att förstå likhetstecknet på, antingen har eleverna ett 

relationellt synsätt eller ett operationellt synsätt. Med ett operationellt synsätt menas 

att se likhetstecknet som en symbol för att göra en aritmetisk beräkning och skriva 

svaret på den högra sidan om tecknet. Med ett relationellt synsätt menas att se 

likhetstecknet som en symbol för likhet (Knuth m.fl., 2006, s. 298-299). Det innebär 

enligt Matthews, Rittle-Johnson, McEldoon & Taylor (2012, s. 317) att det är 

samma värde på båda sidor om likhetstecknet och att de därmed kan byta plats med 

varandra. Knuth m.fl. (2006, s. 304) menar att ha ett relationellt synsätt är en 

förutsättning för att kunna lösa en ekvation korrekt och att förstå de olika 
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procedurerna i en algebraisk lösning. Det är alltså ett relationellt synsätt som lärarna 

ska utveckla hos eleverna. Banerjee och Subramaniam (2012, s. 351-352) menar 

därför att lärarna måste ge eleverna olika verktyg så att alla elever förstår 

likhetstecknets korrekta betydelse. Knuth m.fl. (2006, s. 298-299) menar vidare att 

om eleverna har en operationell förståelse av likhetstecknet är det generellt inga 

större problem när eleverna löser enkla aritmetiska problem på lågstadiet, utan 

problemen uppstår när eleverna ska börja arbeta med algebra. Enligt Knuth m.fl. 

(2006, s. 309) har de flesta eleverna på mellanstadiet en operationell syn på 

likhetstecknet. Anledningen till detta är att likhetstecknet introduceras på lågstadiet 

och därefter förutsätter lärare ofta att eleverna förstått tecknets betydelse och därför 

repeteras inte betydelsen i senare årskurser. Knuth m.fl. (2005, s. 69) menar att 

många högstadieelever kan lösa ekvationer, men har inte en djupare förståelse av 

vad likhetstecknet står för. Detta gör till exempel att eleverna inte kan se om två 

ekvationer är ekvivalenta. 
 

 
3.4 Bokstävernas olika roller i algebra 
 

En förståelse för bokstävernas olika roller i algebra är mycket viktigt att ha för att 

kunna förstå och använda sig av detta matematiska område (Knuth, m.fl., 2005, s. 

69). Enligt Rystedt (2015, s. 28) kan bokstaven representera ett specifikt okänt tal. 

Ett exempel på det kan vara 12 = 4 + x. En bokstav kan också representera ett 

generellt tal, vilket innebär att den kan ha flera värden eller vilket värde som helst. 

Ett exempel på det kan vara x – 3. Rystedt (2015, s. 28) menar vidare att en bokstav 

också kan representera en rad värden som beskriver relationer. Ett exempel på det 

är formeln y = 12 – a. Knuth m.fl. (2005, s. 69) menar dock att många elever 

missuppfattar vad bokstäverna egentligen står för, vilket påverkar deras förmåga att 

använda algebra på ett korrekt sätt. 

 

Persson (2010, s. 45) menar att det finns ett antal missuppfattningar som är vanliga. 

De vanligaste missuppfattningarna är att eleverna ser variablerna som ett konkret 

objekt, som ett konkret objekt i sig eller som en förkortning. Med ett konkret objekt 

innebär att eleverna tror att bokstaven ersätter en sak (objekt). Ett exempel på en 

sådan missuppfattning kan vara att eleverna svarar två äpplen när det står i en uppgift 

att äpplen kostar y kr/kg och uppgiften går ut på att besvara vad 2y betyder. Den 

andra missuppfattningen, att eleverna uppfattar bokstäverna som konkreta objekt i 

sig, visar sig genom att eleverna räknar bokstäver och siffror separat när de ska 

förenkla en uppgift. Ett exempel på en sådan missuppfattning kan vara att eleven 

svarar 2 när uppgiften är 4x – 2x. Persson (2010, s. 45) menar vidare att den sista 

missuppfattningen är att eleverna tror att bokstäverna står för en enhet. Inom till 

exempel geometrin står O för omkrets, vilket kan göra att eleverna blir förvirrade. 

Det här gör enligt Persson (2010, s. 45) att läraren måste vara mycket tydlig med 

vad bokstäverna står för och att bokstävernas roll beror på i vilket sammanhang de 

förekommer i. Läraren bör också öva upp elevernas kunskap om hur de kan se vilken 

roll bokstaven har i en specifik uppgift.  
 

En annan svårighet som elever ofta har är att använda en annan bokstavssymbol än 

x, då den bokstaven är vanligast att använda sig av inom skolmatematiken. Eleverna 

uppfattar det som att det bara är bokstaven x som representerar ett okänt tal (Knuth 
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m.fl., 2005, s. 73). Enligt Knuth m.fl. (2005, s. 73) har eleverna ofta även en tendens 

att vilja byta ut andra bokstäver mot bokstaven x, eftersom att det är den mest 

använda bokstavssymbolen i skolan. 
 

Enligt Knuth m.fl. (2005, s. 75) är det viktigt att lärare börjar undervisa eleverna i 

bokstävernas olika roller redan när eleverna är i de tidiga skolåren. Detta förbereder 

och underlättar för eleverna att förstå algebra när de kommer upp i högre årskurser. 

Brizuela, Blanton, Sawrey, Newman-Owens och Gardiner (2015, s. 35) menar också 

att introducerandet av variabler och uttryck i tidig ålder ger både tid och utrymme 

för att utveckla en djupare förståelse inom dessa områden, vilket kan leda till att de 

svårigheter som äldre elever har kring variabler och uttryck undviks. Brizuela m.fl. 

(2015, s. 37) menar vidare att de elever som har fått en traditionell 

algebraundervisning som bara lär ut procedurer och regler ofta har problem att förstå 

varför de ska göra på ett visst sätt. De elever som istället får en algebraundervisning 

som börjar tidigt och får en möjlighet att prova att använda variabler i olika 

sammanhang får en större förståelse för algebra, vilket de kommer att ha nytta av 

även när de når högre och mer avancerade årskurser.  

 
3.5 Aritmetik kopplad till algebra 
 

Den separation som har varit vanlig mellan aritmetik och algebra i 

matematikundervisningen, alltså att lärarna i de tidiga årskurserna bara undervisar i 

aritmetik och att algebra kommer in i undervisningen först under senare årskurser 

har gjort att många elever har svårt att förstå algebra (Knuth m.fl., 2005, s. 68). 

Anledningen till att aritmetik och algebra ofta har hållits separerade är att algebra 

har ansetts vara mer avancerat än aritmetik och på grund av det blivit introducerat i 

senare årskurser. Det finns dock flera anledningar till att introducera algebra redan 

i aritmetiken, då det finns vissa likheter när det gäller struktur och karaktär 

(Carraher, Schliemann, Brizuela & Earnest, 2006, s. 89, 110). Enligt Banerjee och 

Subramaniam (2012, s. 356) kan elever som förstår siffrornas roll i aritmetiken 

enklare förstå bokstävernas olika roller i algebra. Detta då aritmetiken kan ses som 

en byggsten som algebra bygger på. Carraher m.fl. (2006, s. 110) menar att det också 

går att använda addition, subtraktion, multiplikation och division som funktioner 

istället för att bara använda dem som operationer.  
 

Enligt Knuth m.fl. (2005, s. 68) går det inte att bara tidigarelägga introduktionen av 

algebra, utan algebra behöver undervisas och användas tillsammans med 

aritmetiken. Sriraman och Lee (2011, s. 368) menar att det är bra att introducera 

algebraiskt tänkande redan från start i skolan, men för att detta ska lyckas behöver 

undervisningen fram för allt byggas på elevernas tidigare kunskap. Det är också 

viktigt att undervisningen ger eleverna möjlighet att använda olika typer av 

representationer, uppgifter som ger eleverna övning i att se mönster och att eleverna 

får reflektera och diskutera vad de har kommit fram till och varför. Gavin och Jensen 

Sheffield (2015, s. 461-462) menar även de att om eleverna bara får lära sig 

procedurer och regler utan att förstå varför de ska göra på ett visst sätt, så glömmer 

eleverna ofta bort reglerna och använder sig av dåliga strategier för att lösa 

matematiska problem. Enligt Gavin och Jensen Sheffield (2015, s. 461-462) är det 

istället bättre att eleverna får möjlighet att prova sig fram till en lösning och sedan 

diskutera och resonera om lösningen. Det är även bra om eleverna får se andra 
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elevers lösningar och jämföra dem med sin, eftersom att det ökar deras förståelse 

för både aritmetik och algebra. Gavin och Jensen Sheffield (2015, s. 462) menar 

vidare att lärarna ska låta eleverna använda olika representationer till exempel 

grafer, tabeller och diagram. Det för att eleverna lättare ska förstå hur de kan 

använda sig av algebra. 
    

3.6 Teori om undervisningsplanering 
 

I detta avsnitt beskrivs den teori som har legat till grund för analysen av insamlad 

data. 

 

Synen på matematik i skolan har förändrats mycket under årens lopp. Förr fick 

eleverna uteslutande lära sig att känna till olika matematiska begrepp och sedan lära 

sig att räkna ut dem. Eleverna lärde sig genom att göra som läraren hade visat på 

tavlan och sedan upprepa samma sak i matematikboken. Idag ska eleverna känna till 

begreppen och kunna använda sig av dem på olika sätt och även kunna förklara dem 

(Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010, s. 23). Skott m.fl. (2010, s. 24-25) menar 

vidare att om eleverna enbart får lära sig att arbeta med begrepp och procedurer som 

är bestämda i förväg, så lär de sig inte att förstå hur och varför de får det svaret. 
 

Beroende på vilken typ av planering som läraren använder sig av ger det eleverna 

olika möjligheter till att lära sig. Det finns bland annat olika planeringar som kräver 

olika kognitiva krav på eleverna (Skott m.fl., 2010, s. 192). Stein m.fl. (2000, s. 12) 

har delat in matematiska planeringar utifrån hur mycket olika planeringar engagerar 

eleverna kognitivt vid genomförandet. De har delat in dem i två olika delar som 

ställer olika krav på tänkande hos eleverna. En låg nivå och en hög nivå. Dessa 

beskrivs kort på följande sätt: 
 

1. Låg nivå: 

a) att behöva komma ihåg resultat (memorization) 

b) att kunna genomföra procedurer, utan att förbinda dem med resonemang eller med de 

ingående begreppen (procedures without connections). 

 

2. Hög nivå: 

a) att kunna ge eventuella procedurer mening och förbinda de med relaterade begrepp 

(procedures with connections) 

b) att ägna sig åt egentligt matematiskt tänkande (doing mathematics). 

 

(Skott m.fl., 2010, s. 194-195) 
 

Enligt Skott m.fl. (2010, s. 195) handlar den låga nivån om att veta och veta hur de 

ska lösa en viss uppgift, medan den höga nivån ställer krav på att eleverna också ska 

förstå och veta varför de ska göra på ett visst sätt. Skott m.fl. (2010, s. 200) menar 

vidare att aktiviteter som kräver hög kognitiv nivå hos eleverna utvecklar deras 

förståelse av bland annat algebra till skillnad mot om de uteslutande ska lära sig 

lösryckta fakta. Den undervisning som de lärare som är med i den här studien 

använder sig av kommer därför att analyseras utifrån den teori som Stein m.fl. (2000, 

s. 16) tagit fram. Skott m.fl. (2010, s. 200) menar även att det självklart är viktigt att 

vara medveten om att olika saker kan klassas som låg- och hög nivå beroende på 

vilken årskurs de aktuella eleverna går i. Skott m.fl. (2010, s. 199) menar också 
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vidare att det är viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta med olika uppgifter som 

kräver olika kognitiva nivåer. Anledningen till att eleverna även behöver arbeta med 

uppgifter som kräver låg kognitiv nivå är att den typen av kunskap också är 

nödvändig för att kunna arbeta med uppgifter som kräver hög kognitiv nivå. 

 

Stein m.fl. (2000, s. 16) ger en utförligare beskrivning av vilka aktiviteter som 

kräver låg respektive hög kognitiv nivå.  
 

Aktiviteter som enligt Stein m.fl. (2000, s. 16) kräver låg kognitiv nivå är de 

aktiviteter som är fokuserade på minnet och aktiviteter med procedurer utan 

förbindelser. Dessa beskrivs nedan: 

 Komma ihåg till exempel regler och formler som har lärts in och upprepa 

dessa i olika uppgifter. 

 Uppgifter där det inte finns någon procedur att använda eller där det är 
tidsbrist. 

 Upprepningar av uppgifter där det står exakt vilken metod som ska användas. 

 Aktiviteter som inte visar på till exempel några samband mellan olika 

begrepp. 

 Uppgifter där det tydligt framgår vilken procedur som ska användas. 

 Klart och tydligt beskrivet hur uppgiften ska lösas. 

 Uppgifter som inte kräver en förståelse av proceduren. 

 Uppgifter som bara kräver ett korrekt svar. 

 Eleverna behöver inte förklara hur de har tänkt eller bara berätta vilken 
procedur som de har valt. 

 

Aktiviteter som enligt Stein m.fl. (2000, s. 16) istället kräver hög kognitiv är de 

aktiviteter som är inriktade på procedurer med förbindelser och matematiskt 

tänkande. Dessa beskrivs nedan: 

 Proceduren används för att eleverna ska få en bättre förståelse av begrepp. 

 Aktiviteter där eleverna behöver förstå vilka begrepp som ligger bakom en 
lösning. 

 Användning av olika representationer i en uppgift. 

 Uppgifterna kräver en medvetenhet hos eleverna om en procedur för att 
kunna lösa en uppgift. 

 Eleverna måste själva komma fram till vilken procedur som ska användas. 

 Uppgifter som för att kunna lösas kräver att eleverna förstår och utforskar 
matematiska koncept. 

 Eleverna behöver för att lösa dessa uppgifter utveckla och bygga vidare på 

sin tidigare kunskap. 

 Uppgifter som kräver av eleverna att kunna värdera och välja vilken metod 
som är lämplig att använda och analysera lösningen. 

 Uppgifter som kräver hög kognitiv av eleverna på grund av att de är 
oförutsägbara. 

 Eleverna behöver kunna självreglera uppgiften. 
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4. Metod 
 

Inledningsvis i det här kapitlet beskrivs vilka metoder som har valts i den här studien 

och en beskrivning av dessa. Därefter redogörs för hur urvalet har gått till och en 

beskrivning av validitet och reliabilitet. I kapitlet tas även upp vilka etiska 

överväganden som har gjorts i samband med genomförandet av studien och som 

avslutning på kapitlet redovisas studiens genomförande och hur analys av insamlad 

data har gått till. 

 

4.1 Val av metod 
 

Syftet med den här studien är att få kunskap om hur lärare undervisar i algebra och 

vad för matematiska utmaningar de möter inom området. För att få svar på studiens 

frågeställningar föll valet av metod på en kvalitativ metod med observationer och 

intervjuer, eftersom att kvalitativa metoder enligt Larsen (2009, s. 27) ger en djupare 

och tydligare bild av det som ska studeras. Kvalitativa metoder är enligt Larsen 

(2009, s. 24) även lämpligt att använda när en studie har ett fåtal respondenter, vilket 

är fallet i den här studien (tre lärare). Observationerna användes för att få en bild av 

de utvalda lärarnas undervisning som sedan kunde användas som ett underlag till att 

göra intervjuerna. 

  
4.2 Observation och intervju som undersökningsmetod 
 

För att kunna få en uppfattning om hur lärare undervisar i algebra genomfördes först 

ett antal observationer av några matematiklektioner. Innan observationerna 

genomfördes skapades en typ av checklista (Bilaga 2), eftersom en sådan enligt 

Kihlström (2007c, s. 37) är ett bra stöd under observationer. När checklistan 

skapades utgicks från resultatet i min systematiska litteraturstudie som undersökte 

vad som kännetecknar en tidig algebraundervisning i grundskolan och som 

utvecklar viktiga matematiska kunskaper hos eleverna (Hammerin, 2016). 

Resultatet i den studien visade som nämndes tidigare bland annat på att det är viktigt 

att eleverna skulle få möjlighet att arbeta med algebra tillsammans med aritmetik, 

förstå likhetstecknets betydelse och förstå bokstävernas olika roller. Diskussioner i 

olika konstellationer visade sig också vara viktigt (Hammerin, 2016, s. 15-17). När 

observationerna gjordes användes löpande protokoll. Kihlström (2007c, s. 31) 

menar att det är det allra vanligaste sättet att dokumentera vad som händer med hjälp 

av korta kommentarer om vad som sker. 
 

För att få en uppfattning om hur lärare ser på algebraundervisning blev valet av 

metod en halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju kännetecknas av att 

den påminner om ett vardagligt samtal, men med ett speciellt tema (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 41-43). Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 48) innebär en 

halvstrukturerad intervju att den innehåller ”öppna frågor” det vill säga att den har 

en viss struktur med förutbestämda frågor, men följdfrågor kan ställas beroende på 

respondentens svar. Kihlström (2007b, s. 48) menar att det är viktigt att intervjuaren 

försöker att bortse från sin förförståelse vid intervjutillfället, eftersom det är 

respondentens uppfattning som är det väsentliga. 
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Alla intervjuer som genomfördes med lärarna spelades in, eftersom det enligt 

Kihlström (2007b, s. 51) är bra att göra detta då det leder till att allt som 

respondenten svarar till skillnad mot om bara anteckningar görs blir med. Kihlström 

(2007b, s. 51) menar vidare att spela in intervjuer även är bra då den som intervjuar 

kan få en bild av på vilket sätt hon/han har ställt frågorna. Intervjuerna genomfördes 

också i tomma klassrum, då det enligt Kihlström (2007b, s. 51) är viktigt att 

intervjuerna sker i lugn och ro utan något som stör. 
 

Innan intervjuerna genomfördes meddelades lärarna om hur lång tid intervjuerna 

maximalt skulle ta, så att de gick att planera in vid ett passande tillfälle. Detta ansågs 

vara av stor vikt då det enligt Kihlström (2007b, s. 51) är mycket viktigt att ha gott 

om tid vid en intervju. För lite tid kan göra att både den som intervjuar och 

respondenten blir stressade. Kihlström (2007b, s. 51) menar vidare att en intervju 

inte ska pågå längre tid än en timme, eftersom att efter en timme uppstår ofta trötthet. 

Hänsyn har tagits till detta då den maximala tiden för varje enskild intervju var 

bestämd till högst en timme. En intervjuguide (Bilaga 3) konstruerades som ett stöd 

innan intervjuerna genomfördes. Frågorna i intervjuguiden började med några mer 

allmänna frågor som till exempel vilken typ av lärarutbildning och hur länge 

respondenten arbetat som lärare, innan frågorna började att handla om 

algebraundervisning. Anledningen till att de första frågorna var av allmän karaktär 

är att det enligt Kihlström (2007b, s. 52) är en bra idé att börja med sådana frågor 

innan den ”egentliga” intervjun börjar.  
 

 
4.3 Urval 
 

För att uppfylla studiens syfte och frågeställning blev urvalet lärare som undervisar 

i matematik på grundskolan. En specialpedagog på en skola som hade tagit del av 

min systematiska litteraturstudie (Hammerin, 2016) som undersökte vad som 

kännetecknar en tidig algebraundervisning som utvecklar elevers matematiska 

förståelse kontaktade mig och bjöd in mig till att genomföra en del av den här studien 

på den skola som hon arbetar på. Anledningen till inbjudan var att de arbetar med 

ett algebraprojekt på skolan, vilket jag ansåg vara intressant och tackade ja till. 

Specialpedagogen gav mig kontaktuppgifter till en lärare som arbetar med projektet, 

vilken jag kontaktade och lämnade ut ett informationsbrev (Bilaga 1). Rektorn på 

den aktuella skolan informerades även om min studie. 
 

För att även kunna se hur lärare på skolor som inte är med i ett algebraprojekt 

undervisar valdes en till skola i samma kommun ut för studien. Där kontaktades två 

lärare för att se om de ville delta i studien. Bägge tackade ja och fick 

informationsbrevet (Bilaga 1). 
 

I den här studien är det lärarna som står i fokus och inte den enskilda eleven, därför 

ansågs det inte nödvändigt att skicka ut ett informationsbrev till elevernas 

vårdnadshavare utan bara till berörda lärare. 
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Tabell 1. Information om respondenterna 
 

Kodnamn Typ av 

lärarutbildning 

Undervisar i 

årskurs 

Antal år i yrket 

Stina Utbildad i årskurs 

1-7. Matematik, 

NO och Idrott och 

hälsa. 

Årskurs 5 och 6. 13,5 år 

Klara Utbildad 

mellanstadielärare. 

Årskurs 5 och 6. 40 år 

Åsa Utbildad i årskurs 

F-6. Matematik, 

NO, SO, Svenska, 

Teknik. 

Årskurs 2. 2,5 år 

 

Tabellen ovan ger allmän information om respondenterna som medverkade i 

intervjuerna. I tabellen finns även respondenternas kodnamn, vilka används i 

resultatdelen. 

 
 
4.4 Validitet och reliabilitet 
 
För att undersöka om en studie är giltig och tillförlitlig används två olika begrepp, 

nämligen validitet och reliabilitet. Validitet innebär att studien ska mäta det som det 

är tänkt att göra utifrån frågeställningen (Larsen, 2009, s. 80-81). Larsen (2009, s. 

41) menar vidare att det därför är viktigt att samla in material som besvarar 

frågeställningen. Till exempel måste intervjufrågor formuleras utifrån studiens 

syfte. Den här studiens intervjufrågor har konstruerats utifrån studiens syfte och har 

lästs av en person med vetenskaplig bakgrund för att få synpunkter och 

förbättringsförslag. Enligt Kihlström (2007d, s. 231) ökar det här studiens giltighet 

(validitet). Kihlström (2007d, s. 231) menar vidare att giltigheteten ökar om flera 

olika metoder används i en studie, vilket är fallet i den här studien då både 

observationer och intervjuer har använts. Kvalitativa undersökningar har enligt 

Larsen (2009, s. 80-81) även lättare att hålla hög validitet än kvantitativa, då det till 

exempel är enklare att göra ändringar i kvalitativa intervjuer då frågorna kan 

anpassas under genomförandet av intervjuerna för att få mer material till studiens 

frågeställning. 
 

Med reliabilitet menas enligt Larsen (2009, s. 81) hur tillförlitlig en undersökning 

är. Larsen (2009, s. 81) menar vidare att en sak som är viktig för att en studie ska 

vara tillförlitlig är att inte blanda ihop intervjudata och observationsdata. Det gäller 

att vara noggrann och veta vem som har sagt vad och var olika saker har setts. Det 

här har säkerställts i den här studien genom att intervjuerna har skrivits ut efter hand 

och benämnts med kodnamn. Observationerna har också märkts med tidpunkt och 

en benämning av var de olika sakerna har skett. I den här studien har intervjuerna 

spelats in vilket, enligt Kihlström (2007d, s. 232), ökar reliabiliteten då allt som sägs 

kommer med. Kihlström (2007d, s. 232) menar att det kan vara svårt att få med allt 

som sägs om bara anteckningar förs under intervjuerna.   
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4.5 Etik 
 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) delades ut till berörda lärare, eftersom 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram vissa forskningsetiska principer för att skydda 

individerna. Vetenskapsrådet (2002, s. 6) har tagit fram fyra huvudkrav. 
 

 Det första kravet är informationskravet, som innebär att deltagarna ska 
informeras om studiens syfte och att det är frivilligt att delta 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I informationsbrevet som har delats ut 

beskrivs undersökningens delar och syfte. 

 

 Det andra kravet är samtyckeskravet, som innebär att forskaren ska inhämta 

deltagarnas samtycke och informera dem om att de har rätt att avbryta 

deltagandet när som helst utan några negativa följder (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). Detta framkommer också i informationsbrevet. 

 

 Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som innebär att deltagarna förblir 
anonyma. Det gäller även skolornas namn och kommun. Allt material ska 

även förstöras efter avslutat arbete (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I 

informationsbrevet informeras deltagarna om detta. 

 

 Det sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att allt insamlat material 
bara får användas och analyseras i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 14). Detta framkommer även i informationsbrevet, där deltagarna också 

erbjuds att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 
 
4.6 Genomförande 
 

För att få ett underlag till intervjuerna och en bild av verksamheten gjordes ett antal 

observationer av matematiklektioner i två klasser. Den ena klassen observerades 

under två lektioner som var 40 minuter vardera. Observationen i den andra klassen 

gjordes under en lektion som var 55 minuter lång. För att komma ihåg vad som 

observerats användes som tidigare nämndes en observationsguide (Bilaga 2). Under 

alla observationerna hade lärarna en genomgång som innehöll uppgifter, vilka löstes 

av eleverna och sedan diskuterades av lärarna och eleverna i helklass. Innehållet 

som eleverna arbetade med på de observerade lektionerna var vad likhetstecknet 

betyder och okända tal. På en av de observerade lektionerna arbetades det med 

algebra kopplat till aritmetik. De här tre delarna blev utgångspunkten till den 

intervjuguide (Bilaga 3) som konstruerades och användes under intervjuerna. 
 

Intervjuerna genomfördes på de skolor där de utvalda lärarna arbetar. Anledningen 

till det var för att spara tid för lärarna och enklare hitta en tid som passar alla berörda 

parter. En av intervjuerna genomfördes i ett ledigt konferensrum och de andra två i 

lediga klassrum. Det för att minimera risken att bli störd. Intervjuerna gjordes med 

en lärare i taget och de tog cirka 30 minuter vardera. Alla respondenterna lämnade 

samtyckte till att intervjun skulle spelas in. Varje intervju började med en förklaring 

av dess upplägg och en påminnelse om syftet med hela studien, vilket det också 
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informerades om i informationsbrevet (Bilaga 1). Efter varje avslutad intervju 

transkriberades det inspelade materialet. Materialet transkriberades ordagrant 

förutom vid ett tillfälle under en av intervjuerna, då respondenten blev tvungen att 

ta en kort paus från intervjun för att hjälpa en kollega i ett brådskande ärende. Det 

samtalet blev med på inspelningen, men togs bort under transkriberingen då det inte 

hade någon som helst relevans för studien. Med transkribering menas, enligt Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 218), att överföra något material från en form till en annan 

form. I det här fallet en inspelad intervju till en skriftlig text. Transkriberingarna 

användes sedan som material till studiens resultat. 

 
 

4.7 Analys av data 
 

I det följande avsnittet ges en beskrivning av hur insamlad data har analyserats för 

att kunna presenteras som ett resultat av den här studien. 

 

I den här studien är det respondenternas svar som det är intressant att ta del av, därför 

har en innehållsanalys valts. En innehållsanalys innebär, enligt Larsen (2009, s. 

101), att försöka se gemensamma mönster eller skillnader i respondenternas svar. 

För att få en överblick över det insamlade materialet påbörjades analysen genom att 

läsa det transkriberade materialet. I intervjuerna framkom det vilka utmaningar som 

de intervjuade lärarna möter i sin algebraundervisning och hur de bemöter dessa 

utmaningar i sin undervisning. Den teori som Stein m.fl. (2000) använder sig av för 

att dela in uppgifter och undervisningsplaneringar i låg eller hög kognitiv nivå 

användes sedan för att analysera de undervisningsmetoder som lärarna använder sig 

av. Anledningen till detta är att enligt Skott m.fl. (2010, s. 192) ger valet av 

aktiviteter eleverna olika möjligheter att utveckla sin matematiska förståelse. 

Utmaningarna och undervisningsmetoderna redovisades sedan i resultatet under de 

två rubrikerna, undervisning som kräver låg kognitiv nivå hos eleverna och 

undervisning som kräver hög kognitiv nivå hos eleverna, som Stein m.fl. (2000) har 

valt för att kategorisera de kognitiva arbete som krävs för olika matematiska 

uppgifter. Ett exempel från en av intervjuerna på undervisning som jag har valt att 

kategorisera som något som kräver låg kognitiv nivå är följande: 
 

Först har jag en genomgång och sedan får eleverna träna i matematikboken på det vi 

har gått igenom. (Stina) 

 

Anledningen till att det här klassificeras som en aktivitet som kräver låg kognitiv 

nivå hos eleverna är att eleverna bara behöver komma ihåg vad läraren har gått 

igenom och sedan göra liknande uppgifter i matematikboken. Det kräver ingen 

större förståelse (Stein m.fl., 2000, s. 16).  
 

Ett exempel på undervisning som kräver hög kognitiv nivå är följande: 

 
När vi arbetar med problemlösning, så ska eleverna lösa problemet på flera olika sätt. 

Till exempel rita en bild, göra en tabell och konstruera ett algebraiskt uttryck. (Klara) 

 

Anledningen till att det här klassificeras som en aktivitet som kräver hög kognitiv 

nivå hos eleverna är att användningen av flera olika representationer ställer högre 
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krav på förståelse för sambanden mellan de olika representationerna (Stein m.fl., 

2000, s. 16). 
 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 243) kan kategorierna i en innehållsanalys 

hämtas antingen från en teori eller från respondenternas svar. I den här studien 

valdes som beskrivits ovan kategorierna utifrån en teori. 
 

5. Resultat 
 

I det här kapitlet beskrivs resultatet från de analyserade intervjuerna. Resultatet 

presenteras under två rubriker som utgår från den teori som har valts för analysen 

(se avsnitt 4.7). Anledningen till att varje lärares utmaningar och 

undervisningsmetoder är beskrivna var för sig är för att tydliggöra för läsaren vilka 

utmaningar varje enskild lärare har och hur de arbetar med dessa. Kräver de 

undervisningsmetoder som de har valt låg- eller hög kognitiv nivå hos eleverna? 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens resultat, där lärarna inte är 

uppdelade var för sig utan lärarnas utmaningar och undervisning beskrivs som en 

helhet. 

 

För att förtydliga resultatet så har alla de tre intervjuade lärarna svarat spontant och 

lika på frågan om vilka matematiska svårigheter eleverna har inom algebra. Svaren 

kunde sedan följas upp med hjälp av de resterande frågorna i intervjuguiden (Bilaga 

3).  

 
5.1 Undervisning som kräver låg kognitiv nivå hos eleverna 
 

En förståelse av vad likhetstecknet betyder ansåg alla de intervjuade lärarna vara av 

största vikt för att förstå all matematik och i synnerhet algebra. Bland lärarna fanns 

en samsyn kring att elevernas förståelse av vad likhetstecknet betyder är mycket 

varierande.  

 

Stina berättar att när eleverna sitter själva och arbetar med uppgifter i 

matematikboken, så räknar de bara på och reflekterar inte över om värdet är lika 

mycket på båda sidor om likhetstecknet. Hon berättar vidare att repetitioner om 

likhetstecknet sker kontinuerligt under låg- och mellanstadiet, eftersom att eleverna 

ständigt behöver påminnas om detta. Enligt Stina börjar introducerandet av 

bokstäver med att eleverna får arbeta med uppgifter som går ut på att eleverna till 

exempel ska räkna ut vilket tal som ska stå istället för en bild eller på den tomma 

raden. När bilder används i uppgifter istället för bokstäver, så har eleverna överlag 

inga större svårigheter med att lösa dem och förstå att värdet ska vara lika på båda 

sidor om likhetstecknet. Nästa steg är att byta ut bilderna eller den tomma raden mot 

bokstäver. Stina berättar vidare att eleverna inte brukar ha några större problem med 

att förstå att bokstäverna kan stå för olika saker eller att det går att använda olika 

bokstäver inom algebra. När det gäller att skriva algebraiska uttryck betonar Stina 

däremot att eleverna tycker att det är svårt. Vid undervisningen i algebra har Stina 

bland annat genomgångar vid tavlan och eleverna får sedan arbeta och träna i 

matematikboken på det som hon har gått igenom. Dessa aktiviteter tycks vara 

inriktade på att få eleverna att minnas regler, hitta korrekta lösningar och följa 

instruktioner. Undervisningen beskrivs på ett sätt som kan tolkas som en stegvis 
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undervisning där eleverna får vägledning för varje nytt steg och därför inte utmanas 

i någon större utsträckning. 

 

Klara berättar att hennes erfarenheter när det gäller likhetstecknet är att eleverna 

överlag har problem med betydelsen. Störst problem har eleverna med 

likhetstecknet när det blir flera led att räkna ut, till exempel i division. Klara berättar 

även att eleverna har svårt att lösa uppgifter när det okända talet står först till 

exempel 12 = __  - 6, men står det 12 = 24 - __ är det lättare. Enligt Klara har en 

del elever stora brister med grunderna i matematik. Med grunderna menar hon de 

fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. De behöver 

därför enligt henne först träna på detta innan de kan gå vidare med algebra. Dessa 

aktiviteter som beskrivits ovan tycks vara inriktade på att eleverna ska få fram en 

korrekt lösning genom att minnas regler. Uppgifterna kan därför tolkas som att 

eleverna inte behöver ha någon djupare matematisk förståelse. 

 

Åsa berättar även hon att många elever har svårigheter med att förstå vad 

likhetstecknet står för, vilket visar sig när de arbetar med uppgifter där ”svaret” inte 

är på höger sida om tecknet. Detta gör att eleverna får träna på uppgifter där ”svaret” 

kommer på både höger eller vänster sida om likhetstecknet. Den här typen av 

uppgifter tränas oftast i matematikboken efter genomgångar. Här tycks aktiviteterna 

handla om att komma ihåg inlärd fakta och repetera detta i matematikboken. 

Uppgifterna kan tolkas som att de går mer ut på att få fram rätt svar, än på att förstå 

varför, vilket kräver en låg kognitiv nivå. Åsa tycker att eleverna redan i 

förskoleklass borde få undervisning i vad likhetstecknet egentligen betyder, då det 

är en central del i matematiken. 

 
5.2 Undervisning som kräver hög kognitiv nivå hos 
eleverna 
 

Stina menar att när eleverna diskuterar och resonerar om uppgifter i grupp eller 

helklass så verkar det som om de har en korrekt förståelse av vad likhetstecknet 

betyder till skillnad mot när de arbetar enskilt i matematikboken, som nämndes i 

avsnitt 5.1. Stina berättar vidare att hon ibland även i sin undervisning använder sig 

av konkret material till exempel askar och bönor för att öka förståelsen av 

likhetstecknet och okända tal. Hon berättar att en uppgift då till exempel kan vara 

en ask med okänt antal bönor och 5 lösa bönor på ena sidan av likhetstecknet och 

sedan 8 lösa bönor på andra sidan om tecknet. Eleverna ska då räkna ut hur många 

bönor som finns i asken. De aktiviteter som beskrivs ovan ger eleverna möjlighet att 

arbeta med flera olika representationer, vilka kan utmana eleverna att se samband 

mellan dem och öka deras förståelse av likhetstecknet och okända tal.  

 

Stina använder algebra i undervisning lite då och då när det passar, ofta genom 

problemlösningsuppgifter. Då diskuteras och resoneras det kring lösningarna 

tillsammans i klassen. Detta för att eleverna ofta glömmer bort hur de ska lösa 

algebraiska uppgifter och för att få in hur algebra kan användas i det vardagliga livet. 

Annars används algebrakapitlet i matematikboken, som togs upp i avsnitt 5.1. De 

aktiviteter som Stina använder sig av tycks utmana eleverna att själva välja vilken 

metod de ska använda för att lösa uppgifterna. Undervisningen beskrivs på ett sådant 
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sätt som kan tolkas som att eleverna inte får någon given regel eller procedur av 

läraren som de ska följa. 
 

Klara berättar att när eleverna ska konstruera algebraiska uttryck, så tycker eleverna 

inte att det är så svårt i början. Blir uttrycken lite mer avancerade får dock en del 

elever problem. För att underlätta för eleverna, så konstruerar de uttryck tillsammans 

i helklass först. Eleverna får då vara med och bestämma själva problemet som de 

ska konstruera ett algebraiskt uttryck utifrån och välja vilka variabler som ska 

användas. Anledningen till detta är att alla elever ska känna sig delaktiga och förstå 

att inom matematiken går det att använda fler bokstäver än bokstaven x.  
 

Klara berättar även att när eleverna arbetar med problemlösning, som förkommer 

varje vecka på mellanstadiet i den skola hon undervisar i, så vill hon att eleverna ska 

lära sig att lösa problemen på mer än ett sätt. På grund av det använder hon sig i sin 

undervisning av olika representationer för att förklara problemen till exempel bilder, 

tabeller och algebraiska uttryck. Klara betonar att när de arbetar med 

problemlösning i hennes klasser, så tycker hon att det är viktigt att lektionerna är 

tillräckligt långa så att hon och eleverna hinner bearbeta problemen på olika sätt. 

Tid behövs också för att eleverna ska kunna se och ta del av varandras olika 

lösningar och diskutera dem. Är det någon elev som kommer på en egen lösning på 

en uppgift, så får de visa för övriga elever hur de har tänkt och varför. Klara berättar 

vidare att hon i sin undervisning använder sig av liknande problemlösningsuppgifter 

vid flera tillfällen, eftersom att hon har upptäckt att annars är det bara ett fåtal elever 

som förstår tankesättet. Detta är speciellt viktigt när hon vill att eleverna ska lösa 

problemlösningsuppgifter med ett algebraiskt uttryck. Enligt Klara har många elever 

svårt att leta mönster och skriva ett algebraiskt uttryck för detta. För att förklara för 

eleverna hur de ska tänka då, ritar hon figurer och drar streck så att de ska förstå hur 

mönstret växer. Klara betonar att målet för hennes elever inte är att de ska kunna 

skriva ett algebraiskt uttryck, utan förstå och se hur olika mönster växer. Klaras 

aktiviteter tycks också kräva hög kognitiv nivå, eftersom att eleverna för att kunna 

lösa en problemlösningsuppgift och konstruera algebraiska uttryck behöver en 

förståelse för procedurer, begrepp och deras samband. 

 

Åsa berättar om ett projekt kring algebra som de i alla klasser på lågstadiet i hennes 

skola arbetar med. Eleverna kallar det för ”rysk matte”. Enligt Åsa går projektet ut 

på att redan tidigt få in bokstäver och symboler i matematikundervisningen. I 

undervisningen används mycket diskussioner i små grupper och i helklass. Eleverna 

arbetar ibland även enskilt, men alla lösningar som eleverna kommer fram till 

redovisas, förklaras och diskuteras. Det för att uppmärksamma att det finns olika 

lösningar på en uppgift. Åsa berättar att det inte är något konstigt för eleverna att 

olika bokstäver och symboler finns i matematiken, då de har ingått i algebraprojektet 

redan från årskurs 1. Nu går de i årskurs 2. Åsa förklarar att eleverna i projektet 

ibland arbetar parallellt med algebra och aritmetik. Det kan till exempel gå till så att 

eleverna arbetar med två parallella tallinjer som innehåller både bokstäver och 

siffror för att de ska få en förståelse för vad likhetstecknet betyder och hur bokstäver 

och siffror kan kopplas ihop med varandra. Enligt Åsa har vissa elever dock 

svårigheter med att förstå bokstävernas roller, då de samtidigt håller på med 

bokstavs- och läsinlärning. Ett exempel på hur eleverna kan tolka bokstäverna fel är 

om bokstäverna a och b förekommer i en matematikuppgift, då kan eleverna tro att 

a är större än b då a kommer före i alfabetet. De här aktiviteterna tycks kräva en hög 
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kognitiv nivå hos eleverna, då diskussioner och olika representationer förekommer 

i undervisningen. Diskussionerna gör att eleverna måste visa hur de tänkt och 

därmed sätta egna ord på sambanden. Det kan inte göras om de matematiska reglerna 

bara har memorerats. Representationerna kan göra att eleverna utmanas att se olika 

representationers samband. 

 

 
5.3 Slutsats/sammanfattning av resultatet 
 

Resultatet av den här studien visar på att alla de tre intervjuade lärarna ser samma 

matematiska utmaningar i tidig algebraundervisning. Utmaningarna består av att få 

eleverna att förstå vad likhetstecknet betyder, vad bokstäverna kan ha för olika roller 

i algebra, att konstruera algebraiska uttryck och att se mönster. De här utmaningarna 

stämmer med vad som har framkommit i tidigare forskning. När det gäller dessa tre 

områden har de intervjuade lärarna liknande erfarenheter om att elevernas kunskaper 

inom dessa områden är mycket varierande. Vissa elever har väldigt svårt att förstå, 

medan andra elever har det lättare. 
 

Alla de intervjuade lärarna är medvetna om de utmaningar som eleverna har och tar 

hänsyn till detta när de planerar sin undervisning. Studien visar dock på att de 

förekommer olika sätt att arbeta bland lärarna. Aktiviteterna som förekommer 

kräver olika kognitiv nivå av eleverna, låg eller hög kognitiv nivå. Till exempel 

används uppgifter som handlar om att hitta ett korrekt svar, vilket inte tycks utmana 

eleverna särskilt mycket, då det bara kräver att de minns olika regler. Ett exempel 

på en aktivitet som lärarna använder sig av ibland och som tycks utmana eleverna 

är när de får redovisa, diskutera och resonera om sina lösningar på till exempel en 

problemlösningsuppgift. Eleverna måste då visa hur de har tänkt och därmed sätta 

egna ord på problemet, vilket inte går om de bara har memorerat reglerna. 
 

6. Diskussion 
 

Det här kapitlet inleds med en diskussion av den valda metoden i den här studien. 

Därefter och som avslutning på kapitlet diskuteras det framkomna resultatet utifrån 

den valda teorin och bakgrunden. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Inför den här studien har vissa val gjorts. De valda metoderna för den här studien 

var att observera ett antal lektioner för att få ett underlag till intervjuer och därefter 

intervjua ett antal lärare för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Detta 

kan rimligen vara en styrka, då Kihlström (2007d, s. 231) menar att en studies 

giltighet ökar om flera olika metoder används. Valet av lärare gjordes inte 

slumpmässigt utan valet föll på en skola som arbetar med ett algebraprojekt och en 

skola som inte är med i något projekt. Det här valet kan vara både en styrka och en 

svaghet. En styrka genom att det går att se om lärare som arbetar med ett projekt 

arbetar lika och ser samma matematiska utmaningar som lärare som inte gör det och 

en svaghet genom att lärare som arbetar på ett ”traditionellt” sätt inte jämförs. 
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Den här studien genomfördes under relativt kort tid och antalet lärare som blev 

intervjuade var få, vilket gör att de inte går att generalisera en hel lärarkår utifrån de 

genomförda intervjuerna. Detta då det enligt Larsen (2009, s. 39) krävs fler 

respondenter för att kunna generalisera. Den här studiens syfte var dock inte att 

generalisera, utan att få en bild av just dessa lärares erfarenheter av vilka 

matematiska utmaningar de möter inom tidig algebraundervisning och hur de 

undervisar. Hade det funnits mer tid till studien hade fler lärare kunnat medverka 

och studien kanske hade fått ett annat resultat. 

 

Utifrån tidigare forskning, studiens syfte och frågeställningar och genomförda 

observationer skrevs en intervjuguide (Bilaga 3). Intervjuguiden innehöll bara några 

förutbestämda frågor, som kunde följas upp med följdfrågor beroende på 

respondentens svar. Detta borde rimligtvis vara en styrka i studien, då den här typen 

av intervjuer enligt Larsen (2009, s. 80-81) gör att det är lättare att få mycket 

material till studiens frågeställning, eftersom att frågorna kan anpassas under 

genomförandet av intervjuerna. Det kan också vara en svaghet i studien att intervjuer 

har varit en del av den metod som används. Enligt Larsen (2009, s. 81) finns det en 

risk att respondenten kan bli påverkad av vem som intervjuar och situationen. 

Svaren på frågorna kanske hade blivit annorlunda om någon annan person hade 

genomfört intervjuerna eller om det hade varit en annan dag. En annan svaghet med 

studien är att lärarna kanske inte ger helt ärliga svar, utan förskönar svaren kanske 

både omedvetet eller medvetet för att inte framstå som en mindre kompetent lärare. 

Något som också kan påverka svaren på intervjufrågorna är att jag är oerfaren när 

det gäller att intervjua och på grund av det inte ställer de ”rätta frågorna”. 

Konsekvenserna av min oerfarenhet kan kanske ha gjort att det insamlade materialet 

för studien inte blev så omfattande och tydligt som de hade kunnat bli om en mer 

van person hade gjort intervjuerna. 
 

De genomförda intervjuerna spelades in, vilket skulle kunna vara en styrka då jag 

som intervjuare inte behövde lägga energi på något annat än själva samtalet och 

kunde lyssna på de genomförda intervjuerna flera gånger för att inte missa något 

som sagts. En svaghet med det här är dock att kroppsspråket hos respondenten 

missas. Det inspelade materialet transkriberades, så att svaren kunde skrivas ned 

ordagrant, vilket troligtvis kan vara en styrka. Tolkningen av svaren kan dock vara 

en svaghet då jag även är oerfaren att tolka resultat och kan vara påverkad av den 

som jag har intervjuat. Mina tidigare kunskaper borde också kunna påverka hur 

svaren tolkas. Detta kan givetvis få konsekvenser för studiens resultat, då det på 

grund av detta inte blir helt tillförlitligt. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med den här studien var att få kunskap om vilka matematiska utmaningar 

lärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sin 

undervisning. Anledningen till detta val av ämne är först och främst att svenska 

elever har svaga resultat i det matematiska området algebra. Det här har visat sig i 

både TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s. 49) och i den senaste undersökningen TIMSS 

2015 (Skolverket, 2016, s. 71). En annan anledning till mitt val är att jag ville få 

kunskap om detta för min blivande roll som lärare. 
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Huvudresultatet i den här studien, när det gäller matematiska utmaningar som lärare 

möter i tidig algebraundervisning, visar på att de intervjuade lärarna tycks ha samma 

syn på vilka utmaningar de möter. Dessa är förståelsen av vad likhetstecknet 

betyder, bokstävernas olika roller, konstruera algebraiska uttryck och att se mönster. 

Det här stämmer med vad tidigare forskning säger om vilka svårigheter elever ofta 

har i tidig algebraundervisning (Knuth m.fl., 2005, s. 69; Knuth m.fl., 2006, s. 297). 

 

I intervjuerna gav alla lärarna intrycket av att vara medvetna om utmaningarna och 

planerade sin undervisning utifrån det. Undervisningen genomfördes dock på olika 

sätt. Det var bland annat genomgångar vid tavlan och sedan uppgifter i 

matematikboken, problemlösningsuppgifter med gemensamma diskussioner i hel 

klass kring lösningarna och olika representationer användes.  Dessa aktiviteter 

ställer olika kognitiva krav på eleverna, låg eller hög (Stein, m.fl., 2000, s. 12, 16). 

Resultatet när det gäller diskussioner, som lärarna menar att de använder ofta ger en 

del frågor som går att diskutera: Vad menar lärarna med diskussion? Är det ett 

samtal mellan lärarna och eleverna där eleverna ska uppge ett korrekt svar som 

läraren sedan godkänner eller avisar? Ett annat alternativ är att eleverna får redovisa, 

resonera och diskutera kring hur de har kommit fram till sitt svar. Bara ett svar 

kräver ingen större förståelse utan bara att kunna reproducera inlärd fakta, vilket 

enligt Stein m.fl. (2000, s. 12, 16) kräver låg kognitiv nivå hos eleverna. När 

eleverna istället får förklara och diskutera sin lösning, så krävs en hög kognitiv nivå 

hos eleverna enligt Stein m.fl. (2000, s. 12, 16), eftersom att eleverna då behöver 

kunna sätta egna ord på sambanden. Diskussioner kan alltså vara både på hög eller 

låg kognitiv nivå beroende på hur den utformas. Det här är det viktigt att lärare är 

medvetna om, så att de inte tror att diskussioner oavsett utformning kräver hög 

kognitiv nivå hos eleverna när de används i klassrummet. Min uppfattning är att 

diskussioner med hög kognitiv nivå också kräver mer av läraren på flera olika sätt. 

Läraren måste bland annat se till att klimatet i klassrummet är på ett sådant sätt att 

alla elever vågar vara delaktiga i diskussionerna. Läraren måste även lyssna och 

kunna förstå vad eleverna menar och ställa de ”rätta frågorna” så att eleverna 

kommer vidare. Diskussioner på hög kognitiv nivå är även något som tas upp i en 

av förmågorna i kursplanen för ämnet matematik i Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 63) 

som något som eleverna ska få möjlighet att utveckla. 
 

Resultatet vad gäller elevers förståelse för vad likhetstecknet står för tyder på att 

eleverna ibland förstår att likhetstecknet betyder ”är lika med”, medan de i vissa 

situationer istället ser det som ”blir”. Det här kan kopplas till om eleverna har en 

relationell eller operationell syn på vad likhetstecknet betyder. En operationell syn 

innebär att eleverna ser likhetstecknet som en symbol för att göra en beräkning och 

skriva svaret på höger sida om tecknet medan ett relationellt synsätt istället innebär 

att eleverna ser likhetstecknet som en symbol för likhet (Knuth m.fl., 2006, s. 298-

299). Det är alltså ett relationellt synsätt som lärarna ska utveckla hos eleverna 

(Knuth, m.fl., 2006, s. 304). Vad likhetstecknet betyder är viktigt i all matematik, 

vilket framhålls i det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 63) då det 

finns med redan i årskurs 1-3. De lärare som intervjuades och som arbetar på 

mellanstadiet menade, som nämndes tidigare, att elever även har svårt för 

likhetstecknet i de årskurserna. De här gör att lärare behöver vara medvetna om att 

alla elever inte har den kunskap som krävs när det gäller likhetstecknet när de går ut 

lågstadiet, utan behöver ständigt påminnas om betydelsen under hela grundskolan. 

Inte bara påminnas i den bemärkelsen att säga: kom ihåg att likhetstecknet betyder 
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”är lika med”. Det är bara en typ av faktakunskap som enligt Stein m.fl. (2000, s. 

12, 16) kräver låg kognitiv nivå hos eleverna. Då kanske det kan vara bättre att 

använda sig av aktiviteter som kräver hög kognitiv nivå. Stein m.fl. (2000, s. 12, 16) 

menar att använda sig av olika representationer kräver hög kognitiv nivå och 

underlättar för eleverna att förstå. De lärare som ingick i den här studien berättade 

att de använder sig av olika representationer i sin undervisning till exempel bönor 

och askar, tallinjer, tabeller och bilder för att få eleverna att förstå vad likhetstecknet 

betyder. Alltså hög kognitiv nivå. Olika typer av representationer används också för 

att förklara bokstävernas olika roller. 

 

Resultatet visade även på att de intervjuade lärarna använder sig av matematikboken 

i sin undervisning. Uppgifterna i den kan vara utformade så att de antingen kräver 

en hög eller låg kognitiv nivå hos eleverna. Låg nivå om de är utformade så att de 

bara kräver ett korrekt svar och hög nivå om det till exempel är procedurer med 

förbindelser. Vilka typer av uppgifter som ingår i dessa matematikböcker framgår 

inte av intervjuerna. Tänker jag tillbaka på de matematikböcker som jag har sett 

under min skolgång och mina VFU-perioder så innehåller de mest uppgifter av låg 

kognitiv nivå, alltså att reproducera tidigare inlärd fakta. 
 

Frågan är då: Vilken typ av undervisning ska en lärare bedriva? Enligt Skott m.fl. 

(2010, s. 199) krävs det att eleverna får möjlighet att arbeta med uppgifter på både 

hög och låg kognitiv nivå, eftersom att de fyller olika funktioner. Den låga nivån 

behövs för att befästa kunskap, medan det är den höga nivå som leder till lärande 

och därför borde vara dominerande i undervisningen. Min uppfattning är därför att 

det här är viktigt att tänka på som lärare när matematiska planeringar av uppgifter 

görs, så att inte majoriteten av uppgifterna som eleverna gör kräver låg kognitiv 

nivå. Används bara uppgifter av låg kognitiv nivå kan det leda till att eleverna aldrig 

får någon djupare matematisk förståelse, vilket kan leda till problem för eleverna 

både nu men också när eleverna blir äldre och uppgifterna blir mer avancerade. 

 
7. Förslag till vidare studier 
 

Den här studiens syfte var att ta reda på vilka matematiska utmaningar som lärare 

möter i tidig algebraundervisning och hur de möter dessa i sin undervisning. I den 

här studien intervjuades tre lärare och det hade varit intressant att göra en större 

studie och intervjua fler lärare utspridda runtom i Sverige för att kunna generalisera 

resultatet. Studien skulle till exempel kunna utgå från samma frågeställningar som i 

den här studien. 
 

En annan studie som hade varit intressant att genomföra är att undersöka vad 

eleverna själva ser för svårigheter med att förstå algebra och vilka typer av 

aktiviteter de tycker underlättar deras förståelse och ökar deras kunskap. Det skulle 

kunna göras genom att intervjua ett antal elever på olika skolor. En sådan här studie 

skulle vara intressant att genomföra även ur en annan synvinkel, nämligen om elever 

och lärare har samma syn på vilka svårigheter som förekommer hos eleverna och 

hur undervisningen bör bedrivas. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

 

 

Inbjudan till en undersökning av hur lärare undervisar i 
algebra 
 

Hej! Jag heter Johan Hammerin och går sista terminen på Grundlärarprogrammet med 

inriktning årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna. Jag håller just nu på att skriva mitt andra 

examensarbete som går ut på att göra en undersökning som handlar om hur lärare 

undervisar i algebra. Ett antal matematiklärare kommer att tillfrågas om de vill delta, du 

är en av dem, och du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Undersökningen kommer att bestå av observationer under några matematiklektioner 

och därefter en intervju. Intervjuerna kommer som längst att hålla på i en timme och 

dokumenteras med hjälp av ljudinspelning. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Alla som deltar i undersökningen kommer 

att vara anonyma, vilket även gäller skolans namn och i vilken kommun 

undersökningen genomförts. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Du är givetvis även 

varmt välkommen att ta del av den färdiga uppsatsen om du så önskar. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas till denna undersökning och efter avslutat 

arbete kommer materialet att förstöras. Jag är mycket tacksam om du vill dela med dig 

av dina erfarenheter och kunskaper till detta arbete. För ytterligare upplysningar får du 

gärna höra av dig till mig eller min handledare. 

 

 

Med vänlig hälsning Johan Hammerin 

 

Student:    Handledare: 

Johan Hammerin   Anna Teledahl 

h13joham@du.se   ate@du.se 

070-XXXXXX   023-XXXXXX 
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Bilaga 2. Observationsguide 

Datum: 

Årskurs: 

Antal elever: 

Längd på lektion: 

 

 

 Elevernas placering i klassrummet? 

 

 Förekommer diskussioner i klassrummet? 

o Elev – Elev? 

o Lärare – Alla elever? 

o Lärare – Elev? 

 

 Kopplas aritmetik till algebra i undervisningen? 

 

 Likhetstecknets användning? 

o Hur undervisar läraren eleverna om likhetstecknet? 

o Hur uppfattar eleverna likhetstecknet? 

 

 Variabler? 

o Förklarar läraren bokstävernas roller? 

 

 Undervisar läraren regler eller får eleverna prova sig fram själva? 

 

 Intresse och motivation hos eleverna? 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Allmänna frågor 
 

Vad har du för lärarutbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka årskurser arbetar du med just nu? 

 

 

Frågor om algebra 
 

Vad är algebra för dig? 

Hur ser kunskapen ut hos eleverna inom algebra? 

Finns det några speciella svårigheter som eleverna har? 

Hur undervisar du för att utveckla det som eleverna har problem/svårigheter med? 

Undervisar du aritmetik och algebra tillsammans eller var för sig? 

Hur ser elevernas förståelse av likhetstecknets betydelse ut? 

Hur undervisar du eleverna om likhetstecknet? 

Hur ser uppgifterna ut som eleverna får arbeta med när det gäller likhetstecknet? Är 

”svaret” på uppgifterna alltid till höger om tecknet? 

Hur ser elevernas förståelse för bokstävernas olika roller ut? 

Om eleverna har svårigheter med vad bokstäverna står för i den årskurs du undervisar 

i. Vad anser du att det då får för konsekvenser när eleverna går i högre årskurser? 

Hur undervisar du så att eleverna förstår att bokstäverna kan ha olika roller i algebra? 

 

 

 

 


