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Abstract: 
 
Denna studie undersöker hur lärare ser på algebraundervisningen i årskurs 4-6 och vilka tankar 
och beliefs de har om algebra och matematik. Fyra matematiklärare som undervisar i matematik 
har intervjuats. Intervjuerna har analyserats utifrån teorier om hur beliefs står i relation till 
praktik. Resultaten indikerar att det verkar finnas en koppling mellan de idéer som fanns under 
lärarutbildningen och de beliefs som lärarna har idag. 
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1 Inledning 
 
Att elever uppfattar algebra som krångligt är nog inget nytt och att Sverige har haft en negativ 
trend i internationella undersökningar som TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) har nog undgått 
få (Persson, 2010). Ett fokus har för många varit elevernas kunskaper i algebra (se t.ex. Cai, 
Lew, Morris, Moyer, Fong Ng & Schmittau, 2005; Hewitt, 2012; Knuth, Alibali, McNeil, 
Weinberg & Stephens, 2005). Samtidigt behöver vi fundera på lärarens roll i det hela. 
Problemen i matematik, och i synnerhet inom algebraområdet, är för svenska elever inte något 
nytt. I TIMSS 1995, 2003 och 2007 presterar svenska elever sämre än EU/OECD genomsnittet. 
Går vi tillbaka till IEA-undersökningen 1980 visar även denna på sämre resultat i algebra för 
svenska elever jämförbart med andra jämförbara länder (Utbildningsdepartementet, 1986). En 
förklaring till detta har varit att algebraområdet introduceras först i senare år och att olika 
matematiska uttrycksformer inte har betonats (Bergsten, Häggström, & Lindberg, 1997). 
Ytterligare en förklaring har varit att svenska elever har haft ett fokus på procedurer samt att 
olika delar inom matematikämnet har behandlats som separata från varandra och att elever 
därför inte har sett hur olika delar inom matematik hänger ihop (Bentley, 2008). Elever kommer 
och går genom åren, men lärarna är oftast kvar. Eftersom de svenska resultaten i internationella 
undersökningar varit dåliga behöver vi även undersöka lärarna och undervisningen. 
 
Det anses finnas olika matematiska kunskaper och områden lärare behöver för att vara effektiva 
i sin yrkesutövning. Dessa kan delas in i tre huvudsakliga områden; kunskap om matematiken 
som är målet med undervisningen, matematiska kunskaper som ligger på en högre nivå än den 
som undervisas samt matematisk kunskap som specifikt behövs för att lära eleverna (Reckase, 
McCrory, Floden, Ferrini-Mundy, & Senk, 2015). Shulman (1986) beskriver en liknande 
kompetensprofil i sitt ramverk för Pedagogical Content Knowledge och likaså Ball (2008) med 
sin Mathematical Knowledge for Teaching. Det betyder att lärare behöver ha kunskap om 
läroplanen, ha ämneskunskaper som ligger högre än nivån som undervisas, samt kunskap i hur 
matematiken ska läras ut.  
 
Läraren spelar en central roll i elevers lärande. Oavsett vilken läroplan som gäller är det läraren 
som är fokuspunkten i undervisningen. Det är läraren som väljer arbetsmaterial, läromedel, 
arbetsformer och annat som kan förekomma i undervisningen. Vi kan anta att lärarens egna 
kunskaper inom ett ämne kommer att forma undervisningen i klassrummet (Agudela-
Valderama, Clarke, & Bishop, 2007). Därför är det intressant att undersöka hur lärare ser på 
algebraundervisning, eller vad de har för beliefs och attityd till t.ex. algebraundervisning. 
Beliefs är individens subjektiva kunskap som formats genom att dra slutsatser utifrån ens 
perception och erfarenhet, för att därmed formulera sig en tanke om hur något är beskaffat 
(Furinghetti & Pehkonen, 2002). Klasslärare kan oftast inte välja vilka ämnen de vill undervisa 
utan är hänvisade till att undervisa i alla ämnen. Lärarens attityd till ämnet påverkar 
undervisningen. Samtidigt har det visat sig att lärare som inte är bekväma i matematikämnet 
har en tendens till att förlita sig på mer traditionella undervisningsmetoder så som 
katederundervisning och att fokusera på att lära ut grundfärdigheter (Gujarati, 2013). Detta 
leder till att det blir ett fokus på procedurell kunskap snarare än att framhäva konceptuell 
kunskap. Nuvarande läroplan sätter dock stor vikt vid konceptuell kunskap, vilket vi ser i 
formuleringarna i läroplanen om begrepp och begreppsförståelse.  
 
I Sverige har det på många håll hamnat ett fokus på procedurer vilket har lett till att elever fått 
”öar av isolerad kunskap” (Bentley, 2008, s. 118). En fråga vi behöver ställa oss är varför har 
fokus i undervisningen hamnat på procedurer? Är svenska matematiklärare osäkra och inte 
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trygga i sitt ämne? Vad är det som driver lärare i matematik? Vi skulle behöva ta reda på mer 
om relationen mellan hur lärare ser på sin undervisning och deras praktik. Därför undersöker 
detta arbete lärares syn på algebraundervisning samt vilka attityder och beliefs de har om 
algebra. 
 
2 Syfte och frågeställningar 
 
Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare ser på algebraundervisning i åk 4-6, 
samt vad lärare identifierar som viktigt för att elever ska kunna tillgodogöra sig 
algebraundervisningen.  
 
2.1 Frågeställningar 
 
De frågeställningar som vägleder studien är: 
 

• Hur ser lärare på algebraundervisningen i årskurs 4-6? 
 

• Vilka attityder och beliefs om algebra har lärare i årskurs 4-6? 
 

• Vad identifierar lärare som viktigt för att elever ska tillgodogöra sig 
algebraundervisningen? 

 
 

3 Bakgrund 
 
I bakgrunden tas upp vad beliefs är och hur de utgör en del av identitet och dess skapande. 
Beliefs är den förståelse och antaganden vi har om världen som vi antar vara sanna. Phillipp 
(2007) beskriver beliefs som linser som påverkar vår syn på olika delar av världen. Lärare kan 
antas ha olika beliefs om vad undervisning är och hur den bör gå till. Beliefs utgör en 
komponent i identitet. Lärare är till exempel en specifik identitet knuten till skolan. Det är i 
identiteten lärare som vi finner hur lärare har lärt sig att tänka, agera och interagera. 
 
Här i bakgrunden kommer även algebra och vad det är i skolan beskrivas samt hur det är 
formulerat i styrdokument.  
 
3.1 Identitetsskapande 
 
Vi tar kontinuerligt in intryck från världen omkring oss. Utifrån vår perception och erfarenheter 
baserade på dessa intryck drar vi slutsatser om olika fenomen och deras natur. En individs 
beliefs är sammansatt av dessa slutsatser. Beliefs utvärderas konstant och kan därmed ändras 
eftersom individens beliefs jämförs med individens erfarenheter samt med andra människors 
beliefs. Varje ny belief som individen antar kommer att utgöra en del i ett större nätverk av 
individens subjektiva kunskap eller det som kan kallas för individens beliefs system. Därmed 
följer att beliefs aldrig framträder oberoende från varandra (Furinghetti & Pehkonen, 2002). 
Detta kan i sin tur förklara varför individer ibland kan uppvisa tillsynes motsägelsefulla beliefs. 
Olika beliefs manifesterar sig hos individen beroende på den sociala kontext de befinner sig i. 
Beliefs uppstår hos individen i olika kontexter. Därmed blir beliefs kontextuella och kan därför 
alltid antas finnas i specifika kontexter. Flera människor kan dela en belief, men den är 
uppbyggd av den subjektiva erfarenheten varje individ har av den sociala kontext som beliefen 
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har uppstått i. Det följer därför att olika individers delade beliefs kan vara kvalitativt skilda från 
varandra. 
 
3.1.1 Identitet 
 
När lärare arbetar och undervisar är de en del av en social process, i det här fallet mer specifikt 
är de inblandad i den sociala processen av ut- och inlärning av matematik. Samtidigt är läraren 
en individ med sin egen känsla av vem de är. Ernst (1988) menar att både sociala processer och 
individen känsla för vem de är spelar en viktig roll i både in- och utlärning av matematik. Där 
utövningen av matematikundervisning grundar sig i: (1) lärarens mentala representationer och 
scheman, i synnerhet de delar som rör lärarens syn på matematik och hur det ska läras ut samt 
hur matematiken lärs in; (2) den sociala kontexten undervisningen befinner sig i, och då särskilt 
de begränsningar och möjligheter den erbjuder; (3) lärarens nivå av tankeprocesser och 
reflektion. Dessa tre faktorer behövs ta i beaktande för att kunna ge en rättvis bild av en 
självständig matematiklärare.  
 
Hur attityder, beliefs och conceptions definieras har varit problematiskt (se Furinghetti & 
Pehkonen, 2002; Hannula, 2012; Philipp 2007). I attitydforskningen inom matematik-
undervisning har ett tredelat ramverk kring affekt varit det mest populära sättet att beskriva hur 
olika delar av affekt hör ihop (Hannula, 2012). Hannula (2012) kombinerar Harts ramverk från 
1989 med McLeods ramverk från 1992. McLeod menar att affekt är sammansatt av emotioner, 
attityder och beliefs medan Hart anser att attityder är sammansatta av emotioner, beliefs och 
beteende.  Philipp (2007) definierar beliefs som en psykologisk förståelse, premiss, eller 
proposition om världen som antas vara sann. Beliefs är mer kognitiva (eller antas vara mindre 
känslomässigt styrda) och är svårare att ändra än attityder. I det här arbetet görs även ett 
antagande att en individs beliefs påverkar individens beteende. Identitet i sin tur är en blandning 
av en individs beliefs, attityder och känslor och hur de relaterar till individens deltagande i ett 
specifikt samhälle eller praktik (Sfard & Prusak, 2005; Philipp, 2007).  En lärares matematiska 
identitet är därför lärarens beliefs om sig själv i relation till matematikämnet. Enligt Sfard & 
Prusak (2005) är identiteter ständigt omförhandlade och förstärkta genom sociala interaktioner 
i specifika kontexter. Med andra ord är en lärares identitet som matematiklärare förstärkt och 
under omförhandling i och med utövandet av matematikundervisning. Gujarati (2013) menar 
även på att utveckling av identitet är beroende av de större kontexterna som tidigare historik 
och livserfarenheter. 
 
3.1.2 Relationen mellan beliefs och praktik 
 
Gujarati (2013) har funnit fem olika sätt som relationen mellan beliefs och praktik beskrivs. 
Dessa fem sätt är: ett kausalt förhållande, ett dialektiskt förhållande, det förnuftiga systemet, 
övertygelse som ett resultat av praktik och beliefs som sammanfaller med praktik. 
 
Synen på relationen mellan beliefs och praktik är i det kausala förhållandet att lärares beliefs 
har en direkt inverkan på deras praktik så till den grad att det rör sig om en kausalitet. Lärarens 
känsla för matematiken bestämmer klassrumsmiljön som läraren skapar. Klassrumsmiljön i sin 
tur formar elevernas beliefs om hur matematiken är beskaffad (Gujarati, 2013). Det har 
rapporterats en hög grad av konsistens mellan det lärare påstår är deras uppfattning om 
matematik och det sätt som de presenterar i sin undervisning (Ernest, 1988). 
 
Den dialektiska relationen har vuxit fram ur att inkonsekvenser mellan beliefs och praktik har 
rapporterats (Gujarati, 2013). Att det finns inkonsekvenser mellan övertygelse och praktik har 
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förklarats med institutionella och kontextuella begränsningar (Ernst, 1991; Hoyles, 1992 i 
Gujarati, 2013). I den dialektiska relationen är lärares beliefs dialektiskt konstruerade genom 
relationen aktivitet, kontext och kultur (Gujarati, 2013). 
 
Det förnuftiga systemet är en annan tolkning av relationen mellan beliefs och praktik. I det 
förnuftiga systemet är lärare förnuftiga varelser snarare än inkonsekventa varelser. I det här 
synsättet är lärare komplexa och förnuftiga varelser med anledningar till varje beslut de tar. 
Lärares beliefs är då inte inkonsekventa med deras praktik istället är det deras förmåga att 
uttrycka dem och forskarens tolkningar som är problematiska. I det förnuftiga systemet 
utvecklar individer beliefs i organiserade system som har mening för individen, men som inte 
behöver vara förståeliga för en utomstående (Leatham, 2006 i Gujarati, 2013).   
 
Ytterligare ett synsätt är att beliefs är ett resultat av praktik. Detta skulle kunna ses som ett 
kausalt förhållande likt det som beskrivits tidigare med skillnaden att det är praktik som formar 
övertygelse, vilket är motsatsen till det som står ovan. När lärare gör något som leder till 
framgångsrik inlärning formas beliefs efter detta (Gujarati, 2013).  
 
Ännu ett synsätt skulle vara att beliefs råkar sammanfalla handling och att beliefs inte 
nödvändigtvis föregås av handlingen. Vi kan då heller inte använda beliefs som ett konstruktivt 
ramverk vilket genom situationer kan förstås och tolkas eller att handlingen guidas av dem 
(Gujarati, 2013). 
 
3.2 Skolalgebra 
 
Utvecklingen av algebra har skett över lång tid. Tidigt var algebran retorisk och användes till 
problemlösning. Dess huvudsyfte var därmed att finna lösningen och talet som var okänt. 
Algebra sågs därmed främst som ett ekvationslösningsverktyg och denna syn dominerade ända 
fram till 1600-talet. Naturvetenskapernas framväxt som forskningsfält bidrog till ett behov av 
att hitta verktyg både för att beskriva samband samt för generaliserade beräkningar. Den 
analytiska geometrin, med namn som Fermat och Descartes, kom att bli startskottet för den 
moderna algebran (Persson, 2010). Framförallt har algebran växt fram ur ett behov av 
generaliserade lösningar för problem i geometri och aritmetik (Bergsten, m.fl., 1997). 
 
Skolalgebran skiljer sig från den vanliga algebran. Skolalgebran kan bäst beskrivas som de 
sammanhang där bokstavssymboler används eftersom det är användningen av bokstäver vid 
räkning som är det synligaste beviset på algebra. Vidare kan vi därmed säga att skolalgebra kan 
beskrivas som de tillfällen där bokstavsymboler används. Samtidigt kan vi se vad bokstäverna 
står för samt den matematiska aktivitet som de manar användaren till (Bergsten, m.fl., 1997). 
 
3.2.1 Algebra enligt styrdokumenten 
 
Skolverkets kommentarsmaterial till kursplanen i matematik beskriver algebraisk kunskap som 
”att man genom bokstavsbeteckningar i stället för tal, kan uttrycka beräkningar på ett generellt 
sätt” (Skolverket, 2011a, s. 16). Elever behöver kunskap i och om algebra för att kunna resonera 
vid problemlösning, för att kunna arbeta med matematiska modeller samt vid fortsatta studier. 
Skolverket framhäver i kommentarsmaterialet att centralt för arbete kring samband och 
förändring är att kunskap om algebra och ekvationer behövs bland annat för att utveckla 
kunskap om funktioner. 
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Det centrala innehållet för årskurs 4-6 i Lgr11 (Skolverket, 2011b, s.64) föreskriver att arbete 
med algebra ska ineehålla: 
 

• 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. 
 
Enligt Skott, Hansen, Jess och Schou (2010) användes algebra innan bokstavräkning, därför bör 
elever lära sig grunderna tidigt, olika representationsformer samt att elevernas egna språk 
stärks. Fokus bör därför ligga på den generella naturen i algebra snarare än på bokstavsräkning. 
 
4 Teoretiskt stöd 
 
Den här undersökningen ämnar undersöka vilka attityder och beliefs lärare har om 
algebraundervisning, samt vad lärarna identifierar som viktigt för att eleverna ska tillgodogöra 
sig algebraundervisningen. För att undersöka detta behövs ett teoretiskt ramverk som guidar 
undersökningen. Undersökningen rör beliefs och hur de är del i matematiklärares identitet 
därför utgår undersökningen från Ernst (1988) teorier om hur beliefs påverkar 
matematikundervisning. 
 
Sociala processer och individers skapande av identitet har centrala roller i inlärning och 
undervisningen av matematik. Ernst (1988) menar att matematikundervisningen inte kan 
reformeras om inte lärares beliefs om matematik och dess utlärning och inlärning ändras. Vidare 
är dessa ändringar kopplade till reflektion och autonomiteten hos matematikläraren. Därmed är 
utövningen av matematikundervisning beroende av följande delar: lärarens mentala innehåll, 
särskilt de beliefsystem som rör matematik och dess ut- och inlärning; lärandesituationens 
sociala kontext; samt lärarens tankeprocesser och reflektioner. Lärarens tankeinnehåll 
inkluderar både kunskap om matematik, beliefs om matematik och dess ut- och inlärning, samt 
andra faktorer. Givet att två lärare kan ha samma kunskapsnivå, men kan välja helt olika sätt 
att bedriva matematikundervisning, t.ex. kan en lärare väljer ett procedurellt förhållningsätt till 
undervisning medan den andra väljer ett konceptuellt förhållningssätt. Därmed räcker inte 
lärarnas kunskapsnivå för att förklara skillnader mellan lärarna utan vi behöver fokusera på 
deras beliefs (samt andra faktorer som är interna i lärarnas mentala innehåll). Ernst menar därför 
att nyckeldelar i matematiklärares beliefssystem är: synen på matematikens natur; modellen för 
eller synen på matematikundervisningens natur; samt modellen för eller synen på processen 
som är matematikinlärning. 
 
Givet att kunskapsnivån inte räcker för att förklara skillnader mellan lärare behöver vi fokusera 
på att hitta lärares beliefs.  Det teoretiska stödet kommer att användas för att guida analysen av 
datamaterialet. Till exempel vid skapandet av kategorier för analys. Vi behöver alltså leta efter 
skillnader samt likheter i lärares resonemang för att få syn på vad de delar för beliefs alternativt 
inte delar beliefs. Ett annat sätt det teoretiska stödet guidar analysen är att lärarnas utbildning 
kan antas utgöra en grund för olika beliefsystem alternativt olika former av social kontext som 
lärare verkar ur. Lärare som kan anses ha likvärdig kunskapsnivå skulle med andra ord kunna 
uppvisa skillnader i deras beliefs.  
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5 Metod 
 
Givet undersökningens deskriptiva och undersökande natur har en kvalitativ studie genomförts. 
Undersökningen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Ordningen på frågorna skiljde 
sig åt från intervju till intervju, men samma frågor ställdes till alla respondenter (se bilaga 1). 
Den semi-strukturerade intervjuformen valdes för att få intervju att kännas mer som naturliga 
samtal. Alla respondenter får samtala om likadana ämnen och kring likadana frågor, men den 
semi-strukturerade formen möjliggör ändå att det finns utrymme att frångå de färdigställda 
frågorna där det finns behov när intressanta aspekter i svaren dyker upp som intervjuaren inte 
har tänkt på i förväg. Resultaten presenteras i narrativ form som deskriptiva fall.  
 
Intervjuerna spelades in och därefter skedde transkribering på dator. Endast orden som sades 
har transkriberats, där det inte gått att höra vad som sades har det markerats genom att skriva 
<ohörbart>. Pauser har markerats med dubbla punkter (..), längden på pauserna har inte 
noterats.  
 
5.1 Deltagare 
 
För studien intervjuades 4 stycken lärare. Dessa är alla yrkesverksamma i en stad i norra 
Sverige. Urval av respondenter skedde genom att ställa upp kategorier av lärare baserat på antal 
år från erlagd examen. Tre kategorier skapades: arbetat mindre än 10 år som lärare, arbetat 10 
till 25 år som lärare samt arbetat mer än 25 år som lärare. Dessa kategorier valdes eftersom det 
motsvarar de tre senaste läroplaner för den svenska grundskolan. Kategorierna fastställdes 
innan undersökningen. Kontakt med respondenterna togs genom att gå ut med en förfrågan till 
olika skolor i staden. Skolorna valdes ut eftersom de fanns tillgängliga i närområdet samt där 
det fanns etablerade kontakter med lärarna. Denna typ av urval kallas för ett bekvämlighetsurval 
(Denscombe, 2016). Fördelen med denna typ av urval är att det är lättare att få tag i deltagare 
eftersom forskaren väljer det som finns nära till hands. Nackdelen är dock att det finns en risk 
att urvalet inte speglar populationen i stort. Det betyder att vi bör vara försiktiga med att dra för 
stora och generella slutsatser utifrån våra data (Denscombe, 2016). En sammanfattande 
beskrivning av respondenterna syns i tabell 1. 
 
 

 Karin Markus Sara  Elisabet 
Ålder 42 65 45 60 
Kön Kvinna Man Kvinna Kvinna 
Examinations år 2010 1981 1996 1999 
Utbildningsnivå Lärare f-5 x Lärare år 1-7 

samt magister i 
special 
pedagogik 

Lärare år1-7 

Årskurs 
(undervisande 
vid intervju) 

4 4-5 5 5 

Tabell 1. Beskrivning av respondenter. 

 
5.2 Etiska ställningstaganden 
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Respondenterna informerades om deras rätt att när som helst kunna dra sig ur undersökningen 
utan negativa följder samt att all, för dem, relaterade data förstörs om de drar sig ur. 
Informationen skedde genom ett brev (se bilaga 2). Intervjuerna spelades in digitalt och lagrades 
på en extern hårddisk som förvarades på en säker plats. Respondenterna informerades om att 
undersökningen sker anonymt. Det innebar att de informerades om att alla insamlade data 
anonymiseras. Detta skedde genom att inspelningarna transkriberades och under transkribering 
togs sådant som kan identifiera respondenterna bort, t.ex. har ortsnamn ersatts med <stad i 
mellan-Sverige> eller annan text som varit lämplig. Respondenterna informerades att deras 
deltagande är helt frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
5.3 Analys 
 
Första steget i analysarbetet inleddes när intervjuerna transkriberades. I nästa steg lästes 
transkriptionerna igenom. Samtidigt markerades avsnitt där respondenterna pratar om algebra 
alternativt där de pratar om hur de ser på undervisning. Dessa avsnitt valdes ut eftersom de 
direkt svarar mot arbetets frågeställningar. De markerade avsnitten delades in i olika kategorier, 
se figur 1 över de kategorier som skapades innan analys. Kategorierna skapades med hjälp av 
det teoretiska stöd som beskrivs i kapitel 4. Ernst (1988) menar att skapandet av identitet spelar 
en central roll i matematikundervisningen. Därmed behöver vi få reda på vad som formar 
lärarnas identitet. Ett sätt blir att söka efter likheter samt skillnader i respondenternas svar.  
 

 
Figur 1. Kategorier och exempel på underkategorier. 

 
De första kategorierna är grova kategorier som motsvarar arbetets frågeställningar och var 
därmed skapade innan analysarbetet började. Därefter skapades underkategorier som växte 
fram ut materialet. En kategori som skapades innan analysen började var vad respondenterna 
såg som viktigt för elever att lära sig i matematik. Denna kategori baserar sig direkt på det här 
arbetets ena frågeställning. Däremot skapades, exempelvis, en kategori för likhetstecknets 
betydelse under analysens gång eftersom detta var något som flera respondenter belyste. 
Eftersom respondenterna belyste det får vi anta att de anser det som viktigt. Underkategorin om 
likhetstecknets betydelse svarar tydligt mot arbetets tredje frågeställning om vad lärare 
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identifierar som viktigt för att elever ska kunna tillgodogöra sig algebraundervisning. Utifrån 
den beskrivna bakgrunden skapades en kategori om lärare kände sig trygga i 
matematikundervisningen eller om de inte gjorde det. Det här är en kategori som knyter an till 
den första frågeställningen. En kategori som skapades innan analysen för att svara mot arbetets 
andra frågeställning är om lärare uttrycker att de har ett procedurellt eller konceptuellt 
förhållningssätt till matematikundervisningen. Detta eftersom ett förhållningssätt kan antas utgå 
ifrån en lärares attityder och beliefs.  
 
Analysen började därför med breda generella frågor som under analysens gång blev mer 
preciserade allteftersom materialet gicks igenom.  
 
Analysmetoden är med andra ord en så kallad innehållsanalys. En fördel med innehållsanalys 
är att det är ett diskret sätt att studera det fenomen som är av intresse. Men resultaten från 
metoden är begränsade eftersom den inte belyser mer övergripande mening som kan finnas i 
ens data (Hsieh & Shannon, 2005). 
 
5.4 Metoddiskussion 
 
Respondenterna i undersökningen har en spridning i hur länge de har varit verksamma som 
lärare. Det gör att vi har en spridning i när lärarna är utbildade och läroplaner som gällde under 
utbildningens. Detta är viktigt eftersom det gör att undersökningen har respondenter från olika 
sociala kontexter. Även om de nu är verksamma i en gemensam kontext vad gäller läroplanen. 
De fyra lärarna representerar tre olika skolor. Det gör att vi har olika kontexter som lärarna 
verkar i.  
 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som är problematiska vid en kvalitativ studie (Bryman, 
2012). Validitet avser huruvida studien undersöker det den säger att den undersöker. 
Intervjufrågorna i denna studie har formulerats utifrån syftet och frågeställningarna för studien. 
Det teoretiska stödet ska vidare bidra till att öka validiteten hos studien. Resultaten är framtagna 
med hjälp av teoristödet. Reliabilitet är i vilken utsträckning en studie kan replikeras. Detta 
gäller främst vid kvantitativa studier. Vid en kvalitativ studie är det svårare att replikera 
eftersom den kvalitativa studien ger mer av en ögonblicksbild, m.a.o. vi har studerat en specifik 
kontext och tid. Dessa kan i sig aldrig replikeras. Därför behöver vi ha ett förhållningssätt till 
studien där forskarens tolkning och läsarens tolkning av allt material kommer fram till samma 
slutsatser. Det ska med andra ord finnas en röd tråd från syfte och frågeställningar till analys 
och resultat och slutligen i diskussionen. En nackdel i denna studie är att materialet i studien 
enbart har analyserat avförfattaren. Önskvärt hade kunnat vara att vara minst två som analyserat 
och därigenom kunna diskutera tolkningar av materialet för att få samstämmighet i tolkningen. 
Vidare kan reliabiliteten för studien ökas om vi använder samma frågeordning för alla 
respondenter. Detta är därför en anledning till att en semistrukturerad intervju använts. 
Ordningen på frågorna kan påverka respondenternas svar. Frågeordningen har varit densamma 
vid varje intervjutillfälle, men det har funnits flexibilitet att ställa andra frågor om det har 
behövts för att få fram mer information från respondenten. Det har funnits återkoppling till 
respondenterna om deras svar har uppfattats korrekt. 
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6 Resultat 
 
Resultaten från den här studien presenteras i narrativ form som deskriptiva fall. Tanken är att 
visa upp lärarna och få syn på vad det är som driver deras undervisning i algebra. Efter varje 
lärares narrativ görs en sammanfattning av resultatet för varje lärare med utgångspunkt i de 
kategorier som skapats i analysarbetet. 
 
6.1 Karin 
 
Karin är den senast examinerade läraren i studien. Karin läste f-5 lärare och i utbildningen 
ingick 15 poäng matematik, men Karin valde att läsa ytterligare 15 poäng matematik (totalt 30 
poäng) för att få behörighet att undervisa upp till årskurs 6. Matematiken under utbildningen 
var på en högre nivå än den som Karin undervisar på idag. Karin uttryckte att lärare behöver ha 
mer ämneskunskap än sina elever för att kunna lära ut matematik till eleverna. Däremot var hon 
frågandes till den nivå som var på utbildningen. Karin uppfattade att syftet med nivån på 
utbildningen var för att få en ökad förståelse för matematik, men att nivån inte bidrog till att 
ökad förståelse skapades. Istället blev nivån onödigt hög, i hennes tycke. Det Karin önskade 
från utbildningen var verktyg för att hantera elever med svårigheter i matematikämnet. 
 
Karin arbetar väldigt lite med algebra och när hon gör det är det mest i läromedlet. Hon läser 
mycket om det själv när det är dags att arbeta med algebra i läromedlet och det är för att hon 
själv ska känna sig säker på ämnet. Karin uttrycker det så här: 
 

”vi jobbar inte alls mycket med det…inte kanske min starka grej heller…får läsa på 
mycket i böckerna inför när vi ska jobba med det så att jag själv känner mig säker”. 

 
För att komma över sin egen osäkerhet ser Karin alltså till att hon förbereder sig mer noggrant 
när det gäller moment hon inte känner sig helt säker på. Samtidigt som vi ser att samma 
osäkerhet gör Karin mer benägen till att hålla sig till läromedlet.  
 
Karin nämner hur olika uttrycksformer är viktigt för att hjälpa elever skapa förståelse i 
matematiken. Men samtidigt med den grupp hon undervisar vid intervjutillfället upplever hon 
att det är svårt att få dem att pröva andra uttrycksformer än att skriva i räknehäftet. Här menar 
Karin att rita bilder till uppgifter kan få elever att öka sin förståelse. Vidare menar Karin att 
arbeta laborativt och med konkret material kan hjälpa med förståelsen. Samtidigt medger Karin 
att hon inte alltid gör det. 
 

”blir väldigt lite laborativt i fyran…vi har ett matteskåp…det kanske ligger på mig att jag 
skulle liksom ha omvandlat vissa uppgifter eller visat eller nånting, men det blir väldigt 

abstrakt på en gång.” 

 
Karin uttrycker en osäkerhet kring sitt eget arbete. Men nämner även att de elever hon 
undervisar för tillfället inte är villiga heller att använda sig av andra uttrycksformer. En aspekt 
som Karin lyfter fram här är att eleverna behöver våga prova när de räknar, att de testar olika 
lösningar.  
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”för att kunna…att man kan visa på olika strategier man kan ta till för att komma vidare 
med ett problem…dom måste pröva…att man har olika…sätt och låta dom få visa det 

på.” 

Ett sätt är att Karin i undervisningssituationer använder whiteboardtavlor för formativ 
bedömning. Klassrummet behöver ha ett sådant klimat att eleverna kan föra fram sina 
resonemang och tankar kring uppgifter. Det blir ett sätt för elever att visa upp sin förståelse. 
Den omedelbara feedbacken som whiteboardtavlorna möjliggör att Karin kan se vem som 
förstått och vem som inte har det. Karin menar på att matematik är ett spretigt ämne där 
elevernas kunskapsnivåer skiljer sig från varandras, därmed blir det viktigt att bedöma eleverna. 
 
En viktig aspekt i matematikundervisning som Karin pratar om är språkets betydelse. Hon 
kopplar ihop matematikämnet med svenskämnet.  
 

”…för att kunna matte bra…behöver man vara en bra läsare…kunna liksom förstå…vad 
man ska göra med en textuppgift vad är det dom vill [då] måste man…vara en 

bra…läsare för att förstå.” 

 
Elevers förmåga i matematiken kopplas därmed till deras förmåga att kunna läsa textuppgifter. 
Vidare uttrycks att elever behöver kunna uttrycka sig med ett matematiskt språk. Samtidigt 
behöver de ha någon form av rimlighetstänk. En annan sak Karin nämner som kunskaper elever 
bör ha i årskurs 4-6 är en säkerhet i positionssystemet. Något Karin identifierar att elever 
behöver för att kunna lära sig algebra är att elever prövar sig fram för att hitta lösningar. 
 

”Dom behöver dom här strategierna olika…du måste börja gissa lite grann, leka med 
siffror eller…prova och ersätta…om vi ska jobba med x eller om det är a eller b…men 

dom har jättesvårt att gissa ens.” 

 
Karin tar också upp likhetstecknets betydelse för elever att utveckla färdigheter i algebra. Hon 
menar på att det är område som skulle kunna konkretiseras genom att ha en faktisk våg. Men 
hon saknar detta material. Matematik är något som behöver konkretiseras eller sättas in i ett 
sammanhang. Detta är något som även gäller algebra. 
 

”Men alltså det är väl mer som…matte generellt sett på något vis mer praktiskt eller 
kanske att man sätter in det i något sammanhang som dom kan förstå mer än att det bara 

är…ett torrt tal.” 

 
Karin är kritisk till sin utbildning som hon menar inte förberedde henne tillräckligt väl när det 
gäller algebraundervisning. Här är viktigt att tillägga att Karin är den senast examinerade 
läraren i undersökningen och att hon examinerades strax innan Lgr11 började gälla. 
 

”det fanns inte riktigt i min utbildning och jag ser ju inte mig som något mattesnille.” 

 
Karin har en negativ syn på sin egen kunskap vad gäller matematik. Den svaghet hon tycker sig 
ha i ämneskunskap gör att hon använder sin pedagogiska kunskap för att kompensera. 
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”det är ju ganska bra om man kan jobba med en sån här checklista…för att identifiera 
vad dom själva kan och det behöver ju inte bara vara i algebra utan det kan vara 

vilket…moment i matten som helst.” 

 
Karin uttrycker en osäkerhet i sitt arbete med matematik. Därför är hon även osäker på hur hon 
ska bedriva algebraundervisningen. Hon ser språket som en central del i sin 
matematikundervisning och drar paralleller till svenskämnet detta tyder på en belief om lärande 
som ett socialt samspel som sker genom kommunikation. Undervisningen sker med hjälp av 
formativ bedömning. Fokus på språket gör att begreppen har en central betydelse i Karins 
undervisning därmed har Karin också ett mer konceptuellt förhållningssätt till 
matematikundervisningen. Hon identifierar framförallt två områden som särskilt betydelsefulla 
för att eleverna ska tillgodogöra sig algebraundervisning och det är att eleverna har en förståelse 
för likhetstecknet och att elever vågar pröva sig fram till lösningar. Karins uppfattning om att 
matematikundervisningen behöver konkretiseras tyder på en belief om att matematik är ett 
ämne där elever går ifrån det konkreta till det abstrakta när de bygger sin förståelse för 
matematik. Detta tyder på en belief om matematik som en serie delar där svårigheten succesivt 
ökas. Eftersom hon har denna belief om progression i matematiklärandet ser Karin 
algebraundervisningen som en del i matematik precis som till exempel geometri är en annan 
del. 
 
 
6.2 Markus 
 
Markus är den äldsta läraren i undersökningen. Han är positivt inställd till att undervisa i 
matematik. Matematikundervisningen under lärarutbildningen var fokuserad på lärarens 
undervisning och hur den skulle gå till. Ämneskunskapen testades innan utbildningen började. 
 
Markus menar att ämneskunskapen är det viktigaste för läraren när det gäller att undervisa i 
matematik. Läraren behöver kunna mer än sina elever. Detta är viktigt enligt Markus för att 
kunna visa på olika sätt för att eleverna ska få förståelse. Samt att se elevernas olika sätt att visa 
förståelse och se vad som är ett hållbart matematiskt tänkande. Pedagogiskt behöver läraren 
vara tydlig och strukturerad i sin metod, samt att ha en förmåga att hålla korta genomgångar. 
 

”genomgående har man ju sett det och…max 15-20 minuter…som ingångsvärde sen 
kanske 15 man ska ligga på max därför att sen kan man bryta efter en stund.” 

 
Markus nyttjar här sin erfarenhet vad gäller längd på genomgångar. Han verkar ha formulerat 
en metod han arbetar efter. 
 

”Så det är bättre att göra…ett avbrott, kolla om dom kan det här, kan dom det inte? Då 
kör man en till. Så jobbar jag i alla fall.” 

 
Om Karin var mer inne på former för undervisning är Markus mer inne på vad som ska 
undervisas. Han menar på att multiplikation är oerhört viktig för eleverna för att de ska kunna 
tillgodogöra sig all matematik. Samtidigt behöver eleverna vara säkra på alla de fyra 
räknesätten. Markus uttrycker sig så här om multiplikation: 
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”Allt bygger på multiplikationstabellen. Om det så är plus, gånger eller delat. Jag 
menar…pluset är upprepad addition om det är 5+5+5+5. Så det är ju också en 

multiplikation och divisionen är också en multiplikation…man har kort division…dom 
som kan tabellerna har ett försprång.” 

 
Markus anser att många elever har svårt för multiplikationstabellerna när de börjar i årskurs 4 
samt att de har problem med algoritmer för addition och subtraktion. Främst menar han att de 
behöver lära sig positionssystemet. Han uppmärksammar att det är läraren som i mångt och 
mycket bestämmer vad som lärs ut i klassrummet och vad tonvikten ska ligga på. Markus 
betonar lärarens roll i undervisningen: 
 

”Det som är viktigt är du, det är ju han som står där framme. Han eller hon är absolut 
viktigast. Att kunna förklara vad det innebär och så vidare…måste succesivt ha…koll på 

elever vad det är dom förstår [eller] inte förstår.” 

 
Läraren tillskrivs alltså en stor roll, inte bara i termer av att välja ut vad som ska läras ut, men 
även hur det lärs ut och att läraren följer elevernas kunskapsutveckling. Markus har i och med 
lång erfarenhet en säkerhet i vad som fungerar för honom i olika undervisningssituationer och 
vad han anser krävs för att elever ska lära sig. Det finns därför en flexibilitet i hans tänkande av 
när man kan och ska introducera olika moment i matematik. Det kan vi se här när vi talar om 
när man ska introducera algebra för elever. 
 

”Det tror jag är bra. Att man börjar så tidigt som möjligt…där det var mesta öppna, 
open mind, det är ju från ettan…där kan man…börja med lite…Man är ju så fixerad vid 

dom här 1-3, 4-6, 7-9. Men jag kan tycka att man kan börja tidigt.” 

 
Även Markus tar upp likhetstecknets betydelse för att elever ska lära sig algebra. 
 

”Det här har ju varit en viktig grej det här att man inte ska säga att det blir, utan att det 
är lika med…för att få dem att förstå att det är lika mycket på bägge sidor…om det är en 

ekvation…istället för x ska det bli 5 där, då ser man 5 gånger 3 där ska vara 15.” 

 
En annan aspekt Markus talar om är elevers begreppsförmåga vad gäller variabler. 
 

”Dom har ju sett enkla ekvationer med x. När du använder andra bokstäver kan det bli 
lite konstigare för dom. Då har dom svårt att förstå…kan k vara 4. Kan det verkligen heta 

k ska det inte vara x?...vad är det att göra förklara, förklara, förklara…[det är] en 
symbol bara.” 

 
När vi samtalar om hur algebra skiljer sig från andra områden i matematik pratar Markus om 
att skillnaden med andra områden är att elever ofta har negativa förväntningar på algebra med 
sig från föräldrar, syskon och andra i sin omgivning. 
 

”Det ligger ju…nånting här från föräldrar, syskon när det är…ekvationer, variabler…att 
dom sagt hemma att det är svårt…då kommer en del kommentarer att det här är ju 
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skitsvårt…gäller att försöka överbrygga det där…att det…är lika enkelt som det vi hållit 
på med annars.” 

 
Markus påtalar då en barriär hos elever som behövs överkommas i arbetet med algebra. Därför 
menar han att det behövs kanske lite mer förklaring när det arbetas med algebra jämfört med 
andra områden i matematik. Algebran är abstraktare särskilt när andra symboler kommer in i 
räkningen.  
 
Under samtalet har Markus inte nämnt läromedel. Vi samtalar lite om läromedel och hur algebra 
är behandlat i läromedlen. 
 

”Man skulle kunna ha betydligt mer. Det tycker jag. För det är ju ganska bra 
för…matteförståelse att ha det…[algebra] kan man väl lägga ner mera jobb på och det 

är ju upp till varje lärare…vad tycker man är viktigt…klart man kan följa boken men man 
kan lägga in mer utav det här ändå själv då.” 

 
En förklaring till att det är lite algebra i läromedel menar Markus att det kan vara att de vill 
befästa elevers kunskaper i de fyra räknesätten samt att de har en progression i böckerna. Den 
progressionen gör att vissa delar ska utföras före andra. Men lärare är fria att välja att avvika 
från boken och lägga in mer av det de tycker viktigt. Markus tycker att algebra har haft ungefär 
samma utrymme under hela hans lärarkarriär. 
 
Markus känner sig trygg med matematikundervisningen och stödjer sig på den erfarenhet han 
byggt upp vad gäller undervisning. För Markus är det mycket kring procedurer i 
matematikundervisningen. Detta märks i hans betoning av tabellkunskap i multiplikation samt 
att elever som börjar i årskurs 4 har problem med algoritmer för addition och subtraktion. 
Markus har ett procedurellt förhållningssätt till matematikundervisningen. Denna uppfattning 
om procedurers vikt tyder på en belief om att elever lär sig matematik genom att använda och 
behärska procedurer. Markus har även en belief om att vissa delar av matematiken är essentiella 
baskunskaper som behövs för att tillgodogöra sig annan matematisk kunskap. Denna belief 
uttrycks exempelvis i Markus syn att multiplikation och samt de andra räknesätten är viktiga 
att träna in och måste sitta för att kunna gå vidare i lärandet. Likhetstecknets betydelse och 
begreppsförmågan i variabelbegreppet är två aspekter som Markus lyfter som viktiga för att 
elever ska tillgodogöra sig algebraundervisningen. Markus påpekar att det finns ett 
progressionstänk i läromedlen där vissa områden ska göras innan andra introduceras. 
Algebraundervisningen är därför ett område som Markus anser lärare behöver röra sig utanför 
läromedlen för att elever ska få mer undervisning i algebra.   
 
6.3 Elisabet 
 
Elisabet läste till 1-7 lärare och blev klar 1999. I den utbildningen ingick en grundkurs i 
matematik för alla som läste utbildningen utöver detta läste Elisabet sedan ytterligare en kurs i 
matematik eftersom hon valde att ha en Ma-NO inriktning. Under utbildningen upplevde 
Elisabet att det var mycket att arbeta i grupp. Eleverna skulle ha individuella studieupplägg och 
sitta samt arbeta i grupp. Lärarens roll blev att handleda gruppen. Även nya räknemetoder 
introducerades t.ex. skriftlig huvudräkning. Elisabet är positivt inställd till matematik och 
tycker om ämnet. 
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Först samtalade vi om ämneskunskap som lärare behöver för att lära ut matematik. Precis som 
Markus tycker Elisabet att det är viktigt att läraren kan sitt ämne.  
 

”Jag vet vart det är på väg, jag vet att det här kommer användas sedan jag vet att jag 
lägger en grund…kunna begrepp väl…att man liksom ser längre…så att man väcker 

nyfikenhet…att man vågar släppa iväg eleverna…det tror jag man gör om man är trygg i 
det man undervisar.” 

 
När vi talar om vilken ämneskunskap som behövs för att lära ut algebra handlar det också om 
att kunna sitt ämne. 
 

”så behöver man kunskaper i just så att man har förstått själv, liksom det spännande i att 
räkna med okända tal.” 

 
Elisabet uppger att hon inspirerades mycket av sin utbildning särskilt tankarna kring 
handledning av elever i grupp. Det märks när hon talar om att våga släppa iväg elever i ämnet. 
Efter detta pratade vi om den pedagogiska kunskap som behövs för lära ut matematik. Samma 
sorts tänkande genomsyrar det hon säger om pedagogisk kunskap och visar att Elisabets syn på 
kunskapsinlärning är påverkad av en social konstruktivism. 
 

”att man…ser varje elev…[att] lära känna…en elevs drivkraft…eller icke-
drivkraft…kunna möta dom [elever] där dom är…dom behöver olika saker för att gå 

vidare…man behöver tror jag ledas vidare man behöver få dom att nå sin 
utvecklingspotential.” 

 
En annan sak Elisabet nämner är precis som Karin tar hon upp om att elever måste våga prova 
i matematik för att lyckas med matematiken.  
 

”Att man tillåter alla att göra fel. Att göra fel för mig det är att prova sig fram…Det tror 
jag är viktigt så att man vågar…prova…matte för mig är mycket prova.” 

 
När det gäller pedagogisk kunskap och algebra trycker Elisabet på att göra algebran 
lättillgänglig. Här är hon kritisk till hur läromedel introducerar okända tal. Att de använder 
andra symboler som till exempel ankare över bokstavssymboler. Hon menar att det är att 
underskatta elevernas förmåga.  
 

”ta det systematiskt och utmana och…gör det [till] vardagen bara…så att det inte bara 
blir menar jag symboler som man bara sitter och skriver utan man gör det konkret.” 

 
Elisabet förespråkar alltså att konkretisera algebra för att öka elevers förståelse. Elisabet har 
även en uppfattning om att multiplikationstabellerna är viktiga för elever att kunna. 
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”taluppfattning…att dom förstår. Tallinjen helt enkelt…positionssystemet är ju viktigt för 
allt…minst en hållbar strategi i alla räknesätt. Att dom har tabellkunskaper 

automatiserade.” 

 
För Elisabet är det positionssystemet som utgör grunden för all annan matematik. 
 

”det är dom som har talen. Det är inte talen som har dom…Då behärskar man och då 
blir det lite roligare när man känner att man har makten själv på nåt sätt.” 

 
Elisabet tar till viss del upp språkets betydelse. 
 

”ord och begrepp…det är viktigt att förstå matematikens språk för då har dy också med 
dig den i din hand och då kan det handla om dom här alltså likhetstecknet. Förstå 

likhetstecknets betydelse.” 

 
Att Elisabet ser lärandet som en social process visar sig när hon talar om att det diskuteras för 
lite i matematikundervisningen. 
 

”matte tycker jag är kul…smygplockar in det [matematik] lite här och där…det är 
bra att dom har satsat lite mer på matte…det ska va lite mer matte för att jag tror att det 
är för lite så här diskussioner i helklass så att man…funderar över såna här saker…det 

blir [bara] matteböcker.” 

 
Elisabet vill alltså få in mer diskussion i matematikämnet för att det inte bara ska bli bokräkning. 
Detta kan vi även se ur perspektivet av att Elisabet vill konkretisera matematiken och ta in den 
i elevernas vardag. Att samtal om matematik skulle kunna vara ett sätt att få in matematiken 
mer i deras vardag. Det görs naturligt då att samtala om matematik. Elisabet uttrycker också en 
önskan att fler lärare anammar ett metaspråk att använda nära man talar om inlärning. 
 

”Jag önskar ibland att jag var…i en akademisk miljö ofta…eller hade såna pedagogiska 
samtal. Där man ligger på en nivå så att man får uttryck. Så att man kan uttrycka sig 

precist.” 

 
När det kommer till att arbeta med algebra säger Elisabet att hon följer läromedlet. Precis som 
Markus menar Elisabet att läraren kan behöva gå utanför läromedlet ibland för att göra saker 
tydligare. 
 

”[om algebra] att dom får en förståelse för att det kan vara vilket tal som helst och du 
kan använda det här när som helst i vardagen…så står det inte riktigt i böckerna där får 
man ju liksom komma till själv och inspirera…jag gör mitt urval och dom gör sitt urval 

så får man försöka komplettera, fylla på eller dra bort.” 

 
Elisabeth har ett stort intresse för matematikämnet och tycker om att undervisa i det. Hon har 
en belief om att lärandet är en social process där läraren har rollen att handleda eleverna vilket 
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är något hon fick med sig från utbildningen. Språket får därför betydelse i undervisningen. När 
det gäller vad elever behöver kunna för att tillgodogöra sig algebraundervisningen menar 
Elisabet att elever behöver våga att pröva sig fram, konkretisering av algebran, vikten av 
positionssystemet och att elever kan multiplikationstabellerna. Därmed finns det en belief om 
att matematikämnet har vissa baskunskaper som är nödvändiga för att lära sig matematik och 
algebra. Det finns även en belief om att matematik är ett ämne där elever går ifrån det konkreta 
till det abstrakta när de bygger sin förståelse för matematik. Elisabet ser även ett behov av att 
ha samtal med andra kollegor om ut- och inlärning, att ett gemensamt språk utvecklas och 
används mellan kollegor. Vidare ser hon algebraundervisningen som en spännande del i 
matematiken att lära ut eftersom hon är positivt inställd till matematikämnet som helhet. 
 

6.4 Sara 
 
Sara examinerades 1996. Den läroplan som gällde när hon började utbildningen var Lgr80 men 
när hon examinerades var det ny läroplan som gällde, Lpo94. Hon utbildade sig som lärare för 
lågstadiet. I den utbildningen ingick 5 poäng (motsvarar 7,5 poäng idag) matematik. Sedan har 
hon kompletterat med 30 poäng matematik för behörighet till årskurs 4-6. Utöver detta har Sara 
även en magisterexamen i special pedagogik. Hon är positivt inställd till matematikämnet. Sara 
är nöjd med den utbildning hon fått i matematik och tycker att mycket av det hon lärde sig har 
hon användning för i sin undervisning. 
 
Sara ser ämneskunskap och pedagogisk kunskap som lika viktiga delar för att nå framgång med 
sin undervisning. Hon anser att lärare behöver ha ämneskunskap på en högre nivå än den som 
undervisas. 
 

”du behöver ju både teori och den här didaktiska delen…bara didaktik…då vet jag ju inte 
vart jag ska sikta. Jag måste kunna mer än det eleverna kan.” 

 
För att kunna hjälpa de elever som behöver stöttning och för att kunna ge utmaningar till de 
elever som behöver det är en anledning till varför läraren behöver en högre kunskapsnivå. 
 
När det kommer till vad för pedagogisk kunskap som behövs för att lära ut matematik bygger 
Sara mycket på att matematik ut- och inlärning sker progressivt. 
 

”det är ju det här med strategier, samband, hur kunskap bygger på varann, den röda 
tråden…så att du vet progressionen och just i matematiken så bygger du ju hela tiden.” 

 
Sara menar att grundläggande taluppfattning är viktigt för elever att få en god grund i. Samtidigt 
behöver läraren kunna visa upp en mängd olika metoder eller representationsformer att visa 
saker för eleverna med. Sara menar att detta är viktigt och att eleverna tycker att matte är det 
som görs i matteboken. 
  

”det blir ändå matte i matteboken det tycker nästan alla barn fast man ändå…pratar med 
dom att matte finns överallt.” 
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Sara var inne på samma sak att få elever att se matematiken i vardagen och inte bara som ett 
ämne. Sedan kom vi in på pedagogisk kunskap som behövs för att lära ut algebra.  
 

”det där med likhetstecknet är ju viktigt att ha så där. Sen så är ju annuleringslagen som 
du måste förstå, jag kallar ju den för balansvågen. Sen är det mönstersidan i det 

hela…algebra är väldigt ofta…förknippat med ekvationer och så punkt slut…men att den 
delen också behövs lyftas fram.” 

 
Här lyfter Sara fram hur mönster och talföljder kan användas för att introducera algebra Hon 
lyfter även upp hur kombinatorik kan användas till att introducera algebra. Något som Sara tar 
upp är vikten av positionssystemet och att kunna multiplikationstabellerna. 
 

”att dom fått med sig det här som positionssystemet…multiplikationstabellerna…därför 
att den är ju med i allt.” 

 
Sara menar på att automatisering av multiplikationstabellerna gör att elever kan fokusera mer 
på t.ex. problemlösning.  
 
Vi samtalade om vad elever behöver för att kunna lära sig algebra. I likhet med de andra 
deltagarna tar Sara upp betydelsen av likhetstecknet. Elever behöver ha en förståelse för 
likhetstecknet för att lära sig algebra. Sedan tycker Sara att de ska ha med sig 
mönsterigenkänning. 
 

”du ska kunna se ett mönster också se att ja men det här mönstret ökar med 3 hela tiden. 
Du måste ju veta vad som är lika och olika i det mönstret.” 

 
Vi kom in på hur Sara arbetar med algebra. Här har vi också en likhet med de andra deltagarna. 
Sara arbetar gärna med konkreta material i matematik. Hon tycker att det är bra att gå ifrån det 
konkreta och över sen i det abstrakta. Här tar hon upp något hon saknar i läromedlen. 
 

”bygga mönster och så där. Så använder vi dom sen. Det känner jag att jag saknar lite i 
matteböckerna.” 

 
Ett sätt Sara överkommer detta är att använda t.ex. strävorna från NCM. Sara känner att det 
läromedel hon nu använder i undervisningen att dom börjar ta upp mer algebra. Hon tycker att 
det är bra att man börjar i tid och är positivt inställd till att man börjar tidigt med algebra. 
 

”Jag tror att det behövs för att det inte ska ramla på en sen på högstadiet som nånting 
nytt och väldigt svårt. Det är bra att det börjas i tid. Så det kan jag väl säga att det märks 

nu…det kan man se i läromedlen också…att dom tar in det tidigare.” 

 
Sara har en positiv inställning till matematikämnet, liksom de andra lärarna delar hon 
uppfattningen att läraren behöver ha en god ämneskunskap i matematikämnet för att kunna lära 
ut det. I synen på algebraundervisningen har Sara en tydlig belief om att matematikämnet följer 
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ett seriellt lärande eftersom hon menar att det finns en tydligen progression där olika delar inom 
matematiken bygger på varandra i följd. Sara tycker att matematikämnet behövs konkretiseras 
för eleverna. Liksom de andra lärarna pekar hon på vikten av att elever förstår har en uppfattning 
om att eleverna behöver god kunskap i positionssystemet för att kunna tillgodogöra sig 
algebraundervisningen samt att eleverna kan multiplikationstabellerna. Hon ta även upp hur 
mönsterigenkänning är viktigt för eleverna att kunna. 
 
6.5 Sammanfattning av resultat 
 
Det finns en hel del samstämmighet i det deltagarna säger. Exempelvis tar alla upp förståelse 
för likhetstecknet som en viktig del i algebraundervisningen. Särskilt Elisabet, Markus och Sara 
är har en hel del gemensamt i sina berättelser. De identifierar att eleverna behöver behärska de 
olika räknesätten för att kunna tillgodogöra sig algebraundervisning. Samtidigt är dessa tre 
lärare också positivt inställda till matematikämnet. Karin känner sig inte helt säker i 
matematikämnet. De lärare som är positivt inställda till matematikämnet har också en positivare 
syn på algebraundervisningen. Flera av lärarna har en syn på undervisningen som en del i en 
progression. 
 
Vad gäller Karin så är hon den senast examinerade läraren. Det mesta av hennes 
yrkesverksamma tid har varit inom Lgr11 eftersom hon examinerades året innan den trädde i 
kraft. Den läroplanen lägger en större vikt vid språket och dess betydelse än den förra 
läroplanen, Lpo94. Därför är det kanske inte så konstigt att Karin är mer språkfokuserad än de 
andra lärarna. En annan tolkning skulle kunna vara att om det finns en kausal relation mellan 
övertygelser och praktik kan den negativa synen på den egna förmågan i matematikämnet göra 
att Karin söker sig till något hon behärskar bra och därför lägger ett fokus på språket och olika 
uttrycksformer.  
 
Flera av lärarna i undersökningen pratade mycket om procedurer och sätter stor vikt vid 
utlärningen av procedurer. Det betyder att procedurell undervisning är mer trolig i dessa lärares 
klassrum än en konceptuell undervisning fokuserad på begrepp. Även om lärarna själva pratar 
om vikten för eleverna att förstå begrepp har lärarna som intervjuats beliefs om att procedurer 
är viktiga framförallt som baskunskaper som vidare inlärning av matematik bygger på och 
därmed också algebra. 
 
När det gäller vad lärare identifierar som viktigt för att eleverna ska tillgodogöra sig 
algebraundervisningen nämner alla lärare likhetstecknets betydelse för elevernas förmåga att 
lära sig algebra. Flera av lärarna talar dessutom om vikten av att få in algebran i ett sammanhang 
för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Lärarna verkar ha ett sociokulturellt 
perspektiv på lärandet, att lärandet skapas i en social process genom den sociala interaktionen 
mellan elever och lärare. Här kan vi se att Markus är den lärare där det syns minst tydligt. Istället 
ser vi en hög grad av traditionellt tänkande om lärande. Han är även den lärare som varit 
yrkesverksam längst. Han examinerades inte långt efter att Lgr80 började gälla.  
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7 Diskussion 
 
Detta avsnitt kommer att delas in i två delar, diskussion av resultaten och förslag på vidare 
forskning. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
Flera av lärarna pratade mycket om just procedurer och därigenom är det procedurell 
undervisning som kommer att vara i fokus. Detta ligger ju linje med vad vi vet om 
undervisningen i Sverige. Bentley (2008) har påtalat att svenska elever har öar av isolerad 
kunskap till följd av att den svenska undervisningen har haft ett för stort fokus på just 
procedurer. Flera av lärarna nämnde multiplikation och automatisering av 
multiplikationstabellerna som viktiga för elever att kunna. Automatiseringen av tabellerna är i 
mångt och mycket en fråga om procedur. Det är naturligtvis viktigt för eleverna att ha med sig 
det, men utan en djupare begreppsförståelse blir det just en av dessa öar av isolerad kunskap. 
 
En av lärarna, Karin, uttrycker en osäkerhet kring matematikundervisningen. Enligt Gujarati 
(2013) tenderar de som är otrygga i sin undervisning att fokusera mer på procedurer i 
undervisningen. Karin verkar dock förhålla sig mer till en konceptuell undervisning. Sociala 
processer och lärarens egen känsla av vem de är spelar en roll i både in- och utlärningen av 
matematik. Vidare är en lärares beliefs situerade i en social kontext (Ernst, 1988). Karin är den 
senast examinerade läraren i undersökningen. Den senaste läroplanen (Lgr11) har ett större 
fokus på kommunikation i undervisningen samt att den betonar begrepp och begreppsförståelse 
(vilka är delar i en mer konceptuell undervisning). Om vi tänker oss att lärare tar stöd i det de 
kan (ämneskunskap) och former för hur de ska lära ut (didaktik), men även hur läraren vill att 
undervisning ska bedrivas.  
 
Därmed inte sagt att det inte fanns tecken på att lärarna ägnar sig åt konceptuell undervisning. 
De talar även om strategier och samband och att sätta matematiken i ett sammanhang. Detta är 
tecken på att det finns ett tänkande kring begrepp och begreppsförståelse. Det kan vi se i denna 
formulering ifrån Lgr11: ”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp” (Skolverket, 2011, s. 63).  
 
Något som kommer fram som mönster är att läroplanen som gällde när man examinerades 
verkar påverka ens tankar kring hur man lär ut och hur lärande sker. Med andra ord formas man 
som lärare i sitt tänkande i de tankar som finns under lärarutbildningen. Elisabet sätter själv ord 
på detta när hon säger att hon inspirerades mycket av sin utbildning. Samtidigt är Sara den som 
uppvisar den största variationen i hur hon tänker kring matematikämnet. Till vissa delar är 
mycket traditionellt bundet och det är stort fokus på procedurer samtidigt som pratar mycket 
om begrepp och begreppsförståelse. Hon examinerades 1996 och Lpo94 var ny då vilket 
betyder att mycket av hennes tidiga tankar kommer att ha formats i den tidigare läroplanen, 
Lgr80. Men hon har även läst in behörighet i matematikämnet senare och då närmre i tid till 
senaste läroplanen. Furinghetti & Pehkonen (2002) sätter beliefs i ett kontextuellt nätverk där 
olika beliefs manifesterar sig i olika sociala kontexter som individen befinner sig i. Detta skulle 
förklara varför vi ser två olika sorters tankar hos Sara. Kontexten som lärare befinner sig under 
utbildningen skapar ett ramverk av tankar och idéer som lärare sedan bygger på under sitt 
yrkesliv. Om utbildningen är en första kontext framstår en belief där sedan när läraren arbetar 
är detta en ny kontext som läraren har att förhålla sig till. En andra kontext gör då att läraren 
bygger vidare på det de först erfarit under utbildningen och sedan nu erfarit i sin 
yrkesverksamhet. Eftersom de två kontexterna skiljer sig åt gör även lärarens beliefs det.  
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Därmed är det viktigt att lärare kontinuerligt får fortbildning samt att som Elisabet påtalade att 
lärare behöver utveckla ett metaspråk för att kunna samtala med varandra om lärande. Det är 
viktigt att lärare medvetandegörs om vad de tänker om ut- och inlärningen och att det finns ett 
kritiskt förhållningssätt till det egna tänkandet. Det skulle kunna leda till större flexibilitet i 
tänkandet och lärare skulle inte fastna i det som gällde när de utbildade sig. Ökad flexibilitet 
skulle göra att lärare får fler verktyg i sin verktygslåda. Det skulle bli lättare för dem att röra 
sig mellan procedurell och konceptuell undervisning. Båda delar behövs, men det gäller att veta 
när vi ska göra det ena och när vi ska göra det andra. Elisabeths önskan om att få utveckla ett 
metaspråk med sina kollegor kan ses som en reflektion av det Elisabeth ser som önskvärt hos 
en matematiklärare. Lärares identitet är knuten till de beliefs läraren har om sig själv i relation 
till matematikämnet samtidig är identiteten i ständig omförhandling och förstärks genom 
sociala interaktioner (Sfard & Prusak, 2005). Om vi vill reformera undervisningen i skolan 
behöver därför ha en förståelse om vad lärare har för beliefs och hur de ser på sin identitet som 
matematiklärare. 
 
Den här studien gör inga anspråk på att gälla för alla lärare. Men den visar på ändå att det som 
beskrivs i litteraturen förekommer ute i skolorna. Hur många lärare som har övertygelserna och 
synen på algebra som beskrivits i det här arbetet kan vi inte veta utan att fråga alla. Däremot 
kan vi säga att de åtgärder som föreslås, att lärare som ständigt utmanas i sina tankar är något 
som kommer att vara till gagn för många oavsett vilka beliefs som finns där ute. 
 
7.2 Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie har fokuserat på att analysera intervjuer med undervisande lärare. Därmed saknas 
en koppling till lärarnas undervisning. För att ytterligare få syn på hur lärares beliefs påverkar 
deras undervisningen vore det intressant att utöka den här studien med att observera lärares 
undervisning för att få syn på om de beliefs som framkommer i intervjun syns i undervisningen. 
En annan inriktning som kan vara av intresse är att intervjua lärarstudenter och se om det är så 
att beliefs och tankar befästs i lärarutbildningen och i så fall till vilken grad de gör det.  
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Bilaga 1 
 
Elever 

1. Vad tycker du att elever ska kunna i matematik i år 4-6? 

2. Vad kan elever i matematik i år 4-6? 

3. Vad behöver elever kunna för att lära sig algebra? 

4. Vad är viktigt för att elever ska lära sig algebra? 

5. Vad letar du efter när du bedömer elevers kunskaper i algebra? 

Lärare 

6. Vad behöver lärare för ämneskunskap för att lära ut matematik? 

7. Vad behöver lärare för ämneskunskap för att lära ut algebra? 

8. Vad behöver lärare för pedagogisk kunskap för att lära ut matematik? 

9. Vad behöver lärare för pedagogisk kunskap för att lära ut algebra? 

10. Vilket är viktigast för läraren att ha när de undervisar, ämneskunskap eller pedagogisk 

kunskap? 

11. Vilket är viktigast för läraren att ha när de undervisar algebra specifikt, ämneskunskap 

eller pedagogisk kunskap? 

12. Hur var matematikutbildning upplagd på lärarprogrammet du läste? 

Arbeta med algebra 

13. Hur arbetar du med algebra? 

14. Skiljer sig arbetet med algebra från andra områden inom matematik? 

15. Hur behandlar läromedel algebra? 

16. Vad säger läroplanen om att arbeta med algebra? 
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Bilaga 2 
 
 
Information om intervju för examensarbete 
 
Du tillfrågas härmed om att deltaga i denna undersökning. 
Mitt namn är Ian Chapman och är lärarstuderande på grundlärarprogrammets sista termin vid 
Högskolan Dalarna. Inom ramen för mitt examensarbete genomför jag intervjuer med lärare 
gällande lärares syn på algebra och matematikundervisning. Syftet med undersökningen är att 
ta del av lärares perspektiv på algebra och matematikundervisning.  
Undersökningen är anonym och Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du 
kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
Undersökningen sker i form av intervjuer som väntas ta mellan 30-60 minuter. Intervjun kan 
ske antingen vid en fysisk träff eller via telefon. Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas 
för att underlätta hanteringen av materialet. Allt insamlat material kommer att raderas så snart 
examensarbetet är godkänt. Undersökningen är anonym och deltagandet är frivilligt. 
Deltagande i undersökningen kan när som helst avslutas utan motivering. Inga personuppgifter 
kommer att samlas in och förekomma i examensarbetet, utöver kön och ålder. Intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt och lärare eller skola kommer inte att gå att identifiera i 
det färdiga arbetet. Resultatet kommer att sammanställas och presenteras i form av en uppsats 
vid Högskolan Dalarna. Respondenter kommer att få ta del av examensarbetet när det är färdigt 
och godkänt.  
 
Ytterligare upplysningarna lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Tack på förhand. 
 
Ian Chapman, student  Eva-Lena Erixon 
v13ianch@du.se  eer@du.se 
0737-198805 
Östersund 2017-06-17 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner deltagande i undersökningen. 
 
Underskrift:_________________________________________________________________ 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

Mailadress/telefonnummer:____________________________________________________ 

 


