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Sammanfattning 

Syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap om vilka 

aspekter som kan vara nödvändiga för elever att urskilja för att identi-

fiera och analysera en del-helhetsstruktur och i förlängningen be-

mästra ekvationer.  

I forskningsprojektet medverkade lärare och forskare i ett kollabo-

rativt och intervenerande arbete. Elever i årskurserna 3, 8 och 9 deltog 

i semistrukturerade intervjuer och forskningslektioner för att produ-

cera data. Forskningslektionerna genomfördes med learning study som 

forskningsansats, vilken erbjuder iterativa processer.  

De teoretiska ramverken utgjordes av fenomenografi, variations-

teori och lärandeverksamhet. Ansatsen fenomenografi utgjorde ett 

analysverktyg när intervjuerna analyserades. Variationsteori och läran-

deverksamhet utgjorde kompletterande ramverk när forskningslekt-

ioner designades och analyserades. 

Resultatet i Artikel 1 påvisar en kritisk aspekt, vilken formulerades 

som: två kvantiteter tillsammans (två delar) bildar en tredje kvantitet 

(en helhet) med samma ”värde” som de två delarna tillsammans. Re-

sultatet i Artikel 2 påvisar fem kritiska aspekter, vilka formulerades 

som (1) det är en relation mellan alla tal i en ekvation, (2) två delar 

tillsammans är ekvivalenta med en helhet med samma värde, (3) vad 

som utgör en helhet respektive delar, (4) samma relation kan formule-

ras på fyra olika sätt och (5) helheten kan anta ett lägre värde än de-

larna. 

En slutsats är att det kan vara en fördel redan för unga elever att 

delta i undervisning med utgångspunkt i early algebra och lärande-

verksamhet där generella matematiska strukturer fokuseras. En ytterli-

gare slutsats är att det kan vara gynnsamt att delta i teoretiska resone-

mang där ekvationer med negativa tal inkluderade utforskas med stöd 

av en lärandemodell. 

 

Nyckelord: kritiska aspekter, relationer mellan kvantiteter samt mellan 

tal, negativa tal, early algebra, lärandeverksamhet, learning study.  



Abstract   

The aim of the licentiate thesis is to contribute with knowledge con-

cerning which aspects may be necessary for students to discern in or-

der to identify and analyze a part-whole structure and in the long term 

master equations. 

In the research project, teachers and researchers participated in a 

collaborative and intervening work. Students in grades 3, 8 and 9 

participated in semi-structured interviews and research lessons in 

order to produce data. The research lessons were conducted with 

learning study as research approach, which offers iterative processes. 

The theoretical frameworks consisted of phenomenography, 

variation theory and learning activity. The phenomenography 

approach was an analysis tool when the interviews were analyzed. 

Variation theory and learning activity constituted complementary 

frameworks when research lessons were designed and analyzed. 

The finding in Article 1 demonstrates a critical aspect, which was 

formulated as two quantities together (two parts) build up a third 

quantity (the whole) with the same “value” as the two parts together. 

The finding in Article 2 demonstrates five critical aspects, which were 

formulated as (1) there is a relationship between all numbers in an 

equation, (2) two parts together are equivalent to a whole with the 

same value, (3) what constitutes a whole and parts, (4) the same 

relationship can be formulated in four different ways and (5) the 

whole can assume a lower value than the parts. 

One conclusion is that it may be an advantage already for young 

students to participate in teaching based on early algebra and learning 

activity where general mathematical structures are focused. A further 

conclusion is that it may be beneficial to participate in theoretical 

reasoning where equations with negative numbers included are 

explored with support by a learning model. 

 

Keywords: critical aspects, relationships between quantities, and 

between numbers, negative numbers, early algebra, learning activity, 

learning study. 
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Prolog 

Som nämnts under rubriken Tack! ville jag redan tidigt i min lärargär-

ning forska inom fältet matematikdidaktik och särskilt avseende subtr-

aktion. Många år senare när jag arbetade som matematikutvecklare 

handledde jag och kollegan Charlotta Andersson ett undervisningsut-

vecklande projekt där metoden learning study användes. Projektet ge-

nomfördes tillsammans med en grupp lärare och elever i årskurs 7 och 

handlade om att addera och subtrahera med negativa tal. Tre av fyra 

elever angav ”3” som differens för ekvationen 5 – 8 = __, vilken var 

en av uppgifterna i ett förtest. Baserat på resultatet planerades för en 

försökslektion där vi tog för givet att eleverna behövde få syn på att 

den kommutativa lagen inte gäller för subtraktion. Försökslektionen 

videofilmades och när filmen analyserades hördes en elev uttrycka: 

”Men skillnaden mellan fem och åtta är ju tre…”. Citatet indikerar att 

den eleven inte löst ekvationen som 8 – 5 = __ utan det var andra orsa-

ker som låg till grund för differensen ”3”. En orsak kan vara att eleven 

inte hade urskilt att tal utgörs av såväl magnitud (storlek) som riktning 

(värde), vilket är särskilt viktigt när negativa tal ingår i ekvationer. 

Med utgångspunkt i min erfarenhet som lågstadielärare och att jag inte 

endast undervisat om subtraktion som ”ta bort” utan också som ”skill-

nad” väcktes många tankar. Precis som Charlotta skriver i sin licenti-

atuppsats (Andersson, 2022) började vi att diskutera om vad som be-

höver lyftas fram i undervisningen för att elever ska utveckla ett kun-

nande att bemästra ekvationer med subtraktion och negativa tal. Ele-

vens uttryck och våra gemensamma funderingar gav upphov till ett 

behov av att söka till en forskarskola, som för vår del kom att bli Fors-

karskolan learning study. En utgångspunkt för licentiatuppsatsen ut-

görs av det intresse och nyfikenhet som uppstod under min tid som lä-

rare och handledare i undervisningsutvecklande projekt. 

Forskningsprojektet som ligger till grund för uppsatsen genomför-

des i årskurserna 3, 8 och 9 i fyra kommunala skolor i Sverige. Till en 

början genomfördes mitt forskningsprojekt med inriktning mot årskurs 

3. I arbetet tillsammans med lärare i årskurs 3 var Charlotta med i ar-
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betet som ”kritisk vän”. Jag hade motsvarande roll i det forsknings-

projekt som hon genomförde i årskurserna 8 och 9. I ett relativt tidigt 

skede sammanfördes de två projekten till ett gemensamt forsknings-

projekt eftersom flera gemensamma nämnare upptäcktes. Forsknings-

projektet bestod av två delstudier som resulterade i två artiklar. Mitt 

huvudansvar i det gemensamma forskningsprojektet var allt arbete re-

laterat till årskurs 3. Även om min forskning inledningsvis endast ge-

nomfördes i årskurs 3, och mitt huvudansvar i ett senare skede var allt 

arbete avseende årskurs 3, analyserade jag allt material i det gemen-

samma forskningsprojektet. Charlotta och jag hade ett gemensamt hu-

vudansvar för att bidra med teorier och analysmetoder i learning 

study-processen. Vi hade även ett gemensamt huvudansvar för att 

söka relevant ämnesdidaktisk forskning för att bidra med kunskap om 

bland annat generella matematiska strukturer. Vidare hade vi ett ge-

mensamt ansvar att designa och konstruera delstudierna tillsammans 

med de medforskande lärarna. Att min forskning endast genomfördes i 

årskurs 3 till en början påverkar innehållet i bilagorna 2, 3, 4 och 5 i 

licentiatuppsatsen. Tillsammans med Charlotta skrev jag Artikel 1. 

Anledningen till att mitt namn står först i Artikel 1 är att jag hade an-

svaret i slutfasen för att slutföra skrivarbetet och för att ha kontakt 

med tidskriften där artikeln skulle publiceras. För övrigt genomfördes 

allt arbete fram till slutfasen i samma utsträckning av oss båda. För 

Artikel 2 är jag huvudförfattare. Det var mitt enskilda ansvar att skriva 

denna sammanläggande licentiatuppsats.   
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1. Introduktion 

Forskningsprojektet genomfördes som empirisk forskning och hand-

lade om vad som kan skapa möjligheter för grundskoleelever att iden-

tifiera och analysera en del-helhetsstruktur som relationer mellan 

kvantiteter samt mellan tal i ekvationer.1 En återkommande fråga som 

frekvent diskuteras i tidigare forskningslitteratur, oavsett teoretiskt 

perspektiv, är att matematikundervisning avseende aritmetik tenderar 

att fokusera på beräkningar och uppgifters ”svar” och inte på bakom-

liggande idéer som exempelvis relationer (t.ex. Kilpatrick m.fl., 2001). 

Forskningsprojektet som ligger till grund för licentiatuppsatsen kan 

sammankopplas med det matematikdidaktiska forskningsfältet early 

algebra med anledning av att det inom fältet riktas ett intresse mot 

bland annat generella matematiska strukturer (Carraher m.fl., 2008; 

Madej, 2021).2   

1.1 Matematikundervisning – procedurer eller strukturer 

En anledning till att elever uppvisar svårigheter när de ska lösa alge-

braiska ekvationer kan vara att de tidigare mött en undervisning inom 

aritmetik där det huvudsakligen har fokuserats på beräkningar baserat 

på procedurer och inte på relationella strukturer (Kieran, 1992). Ett för 

starkt fokus på beräkningar och ”svar” kan hindra elever att urskilja 

bakomliggande idéer som exempelvis generella matematiska struk-

turer (Mason m.fl., 2005/2012). Schifter (2018) framhåller att när 

strukturer inte fokuseras utan det i huvudsak fokuseras på beräkningar, 

                                                      
1 I licentiatuppsatsen definieras ekvation som en likhet där ett eller flera tal är obekanta. Ekvat-

ionerna i forskningsprojektet bestod av additiv struktur (addition och subtraktion) med tre in-

gående tal som två addender och en summa, alternativt en minuend, en subtrahend och en dif-

ferens. Något eller några av de tre ingående talen utgjordes av såväl kända som obekanta tal 

och ibland av negativa tal. 
2 Early algebra beskrivs i denna licentiatuppsats som tidig algebra och inte som algebra tidigt. 

I uppsatsen används och likställs begreppen matematiska strukturer, generella matematiska 

strukturer, relationella strukturer och algebraiska strukturer. 
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baserat på procedurer, kan operationer tolkas som en uppsättning av 

flera steg att utföra snarare än som ett objekt som karaktäriseras av 

egenskaper att analysera. Kilhamn med flera (2019) framhåller att det 

är vanligt att tyngdpunkten läggs på beräkningar av enskilda ekvat-

ioner där varje ekvation behandlas som unik och eleverna lämnas att 

på egen hand upptäcka det generella utifrån det specifika. En ytterli-

gare aspekt angående procedurer som lyfts fram i forskningslitteratur 

är att elever kan ”fastna” i olika procedurer i stället för att analysera 

uppgifter och föra resonemang på en generell nivå (t.ex. Kaput, 2008; 

Lins & Kaput, 2004; Stacey & Chick, 2004). När det i huvudsak är fo-

kus på beräkningar baserat på procedurer och minnesregler, där 

bakomliggande idéer inte synliggörs, kan det leda till att elever glöm-

mer de ”lärda” reglerna (Chevallard, 2015). Det finns också en risk att 

elever övergeneraliserar regler som inte är generaliserbara (Karp m.fl., 

2014). En regel som ofta används i undervisning om negativa tal är 

minus och minus är plus. Att en sådan regel förekommer i undervis-

ningen kan bero på att negativa tal är ett matematiskt område som är 

utmanande för lärare att undervisa om och för elever att utveckla för-

ståelse för (Kilhamn, 2011). En anledning till att regeln används kan 

vara att det är komplicerat att utforska negativa tal empiriskt som 

kvantiteter (Schubring, 2005). 

I föreliggande forskningsprojekt expanderades talområdet att om-

fatta alla heltal och inte enbart naturliga tal. Avsikten var att eleverna 

främst skulle fokusera på relationella aspekter baserat på en del-hel-

hetsstruktur och inte att främst fokusera på beräkningar baserat på reg-

ler eller empiriska kvantiteter som konkreta och diskreta objekt. En in-

tention var att negativa tal skulle utmana eleverna att inte bara ”se” el-

ler ”veta” ”svaren” samt att skapa ett behov av en lärandemodell som 

ett medierande redskap (se Davydov, 1986/2008). Negativa tal i ek-

vationer kan också utmana antaganden som exempelvis att subtrakt-

ionsuppgifter alltid leder till att differensen antar ett lägre värde än mi-

nuenden (Bishop m.fl., 2014).  

Ännu ett matematiskt område av relevans för uppsatsen och som 

diskuteras i forskningslitteratur är elevers uppfattningar angående lik-

hetstecknets innebörd och användning. Det är vanligt förekommande 

att likhetstecknet ses som en ”separator” mellan talen i en ekvation 

och ”svaret”. Det i sin tur kan leda till att likhetstecknet uppfattas som 

en ”signal” att utföra beräkningar (Carpenter m.fl., 2005; Karp, 2014; 

Kieran, 1981, 2004). I de fall elever uppfattar likhetstecknet som en 

signal för att beräkningar ska utföras, finns en risk att de inte analyse-
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rar hur alla tal i en ekvation förhåller sig till varandra. När likhetsteck-

net inte uppfattas med utgångspunkt i relationell förståelse kan det or-

saka problem när elever möter mer formell algebra (Carraher & 

Schliemann, 2007; Kieran, 1981, 1992; Li m.fl., 2008). En relationell 

förståelse av likhetstecknet beskrivs även som viktig för att utveckla 

algebraiskt tänkande (Carpenter m.fl., 2003; Kieran, 1981). Således 

kan en förändrad undervisning, från att i huvudsak fokusera på beräk-

ningar (där likhetstecknet har funktionen som ”separator”) till en 

undervisning där strukturer är i förgrunden, möjliggöra för elever att 

utveckla algebraiskt tänkande (Cai & Knuth, 2011; Davydov, 

1986/2008; Kieran, 2018; Mason m.fl., 2005/2012; Radford, 2018; 

Yackel & Cobb, 1996).  

När elever förstår aritmetik på ett sådant sätt att de kan förklara och 

motivera bakomliggande idéer kan de antas ha urskilt grundläggande 

aspekter (Carpenter m.fl., 2003). Dessa aspekter kan handla om gene-

rella matematiska strukturer eller vad Kieran (2018) beskriver som al-

gebraiska eller relationella strukturer. En matematikundervisning med 

utgångspunkt i matematiska strukturer innebär att elever behöver ana-

lysera uppgifterna innan de beräknas (t.ex. Cai & Knuth, 2011; Kie-

ran, 2018). Lins och Kaput (2004) understryker att det inte enbart är 

möjligt, utan också nödvändigt, att elever redan i de tidigaste årskur-

serna möter en matematikundervisning utifrån generella matematiska 

strukturer. Även Kinard och Kozulin (2008/2012) betonar vikten av 

att eleverna redan de tre första skolåren deltar i en undervisning där 

strukturer fokuseras. En anledning till det är att det kan möjliggöra för 

eleverna att utveckla en fördjupad förståelse av matematik och därmed 

utveckla en varaktig positiv inverkan.  

Med hänsyn till det som lyfts fram i tidigare forskningslitteratur 

framträder ett behov av ytterligare kunskap om vad i undervisningen 

som kan möjliggöra för elever att utforska matematiska strukturer. Vid 

granskning av tidigare forskningslitteratur saknas till stora delar kun-

skap om vad elever behöver urskilja, det som inom variationsteori be-

skrivs som kritiska aspekter (Marton, 2015, se nedan), för att identifi-

era relationer mellan kvantiteter samt mellan tal i ekvationer som en 

del-helhetsstruktur. I synnerhet saknas kunskap om vad elever behö-

ver urskilja när ekvationer med negativa tal inkluderade utforskas som 

en del-helhetsstruktur.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap om vilka 

aspekter som kan vara nödvändiga för elever att urskilja för att identi-

fiera och analysera en del-helhetsstruktur och i förlängningen be-

mästra ekvationer. En förhoppning är vidare att lärare ska kunna an-

vända denna kunskap för att utveckla matematikundervisningen. I av-

sikt att uppfylla syftet formulerades de två forskningsfrågorna:  

1. Vilka skilda sätt att erfara fenomenet relationer mellan kvanti-

teter kan urskiljas i elevintervjuer?  

2. Vilka aspekter behöver elever urskilja i avsikt att bemästra ek-

vationer utifrån relationer mellan talen?  

Forskningsfråga 1 besvaras i Artikel 1 och Forskningsfråga 2 besvaras 

i Artikel 2.  
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2. Litteraturöversikt 

Som nämnts tidigare är matematiska strukturer, som relationer mellan 

kvantiteter samt mellan tal, ett intresseområde inom forskningspro-

jektet. Med anledning av det anknyts projektet därför till det matema-

tikdidaktiska forskningsfältet early algebra. Ännu ett fokusområde 

inom early algebra-fältet är algebraiskt tänkande, vilket också kan 

kopplas samman med föreliggande forskningsprojekt.  

I litteraturöversikten beskrivs forskning angående bland annat del-

helhetsstruktur, algebraiskt tänkande, negativa tal och kritiska 

aspekter (se även sökorden nedan). Under arbetet med litteraturöver-

sikten togs hänsyn till tidigare forskning genom artiklar, avhandlingar 

och uppsatser samt via så kallade kedjesökningar, vilket innebär att re-

ferenser i andra referenslistor söktes.3 Sökorden utgjordes av bland 

andra: generella matematiska strukturer, matematiska relationer, relat-

ioner mellan kvantiteter, algebraiska strukturer, additiv struktur, del-

helhetsrelation, del-helhetsstruktur, lärandemodell, algebraiskt tän-

kande, teoretiskt tänkande, kritiska aspekter och negativa tal. Sökor-

den söktes som engelska och svenska begrepp. Sökningen avgränsa-

des i den mening att den forskning som söktes handlade om hur mate-

matiska strukturer kan lyftas fram i undervisningen i grundskolan. 

Aspekter som exempelvis vilket materiel som kan användas i under-

visning eller på vilka sätt elever kan grupperas var inte av intresse. In-

ledningsvis presenteras tidigare forskning angående olika undervis-

ningstraditioner. 

2.1 Undervisningstraditioner  

Inom matematikundervisning framträder olika uppfattningar av vad 

”riktig matematik” (real mathematics) är. Ett exempel är matematik-

undervisning där aritmetiska operationer fokuseras och där eleverna är 

                                                      
3 Sökningar genomfördes i olika databaser, främst via Stockholms universitetsbibliotek (SUB) 

från exempelvis ERIC/EBSCO Discovery Service (EDS). Sökningar gjordes även via Springer 

Link, Google Scholar: http://scholar.google.se/ och Libris: http://libris.kb.se/. 

http://scholar.google.se/
http://libris.kb.se/
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involverade i att mekaniskt göra beräkningar med numeriska exempel 

för att finna ”svar” på olika uppgifter. Läraren ”överför” enskilda be-

grepp och kunskap till eleverna och instruerar dem om vad och hur de 

ska handskas med olika uppgifter (van Oers, 2001). Ett annat exempel 

på matematikundervisning och vad som är riktig matematik framstäl-

ler van Oers som undervisning där abstrakta strukturer fokuseras där 

eleverna analyserar och utforskar matematiska strukturer för att i ett 

senare skede tillämpa dem i nya situationer. Läraren lyfter fram sam-

band mellan olika begrepp och är ett mer eller mindre stöd för ele-

verna i de situationer det behövs. En sådan matematikundervisning be-

skriver van Oers (2001) som att eleverna är engagerade i ” ’Real mat-

hematical activity’ ” (s. 71). Även aritmetiska ekvationer (exempelvis 

11 – 7 = x) (se Filloy & Rojano, 1989) kan fokuseras utifrån strukturer 

och för att komma bort från att likställa aritmetik som enbart räkning 

kan lärare ”algebraifiera” aritmetiska uppgifter (Blanton & Kaput, 

2001). Blanton och Kaput uttrycker att lärare behöver utveckla en för-

måga att algebraifiera aritmetiken som ”the developing of a teacher’s 

’algebra eyes and ears.’ ” (s. 91). Även Carpenter med flera (2005) un-

derstryker att fokus på det relationella och att analysera ekvationer 

holistiskt kan stödja unga elever när de ska lära sig aritmetik och inte 

enbart när de ska arbeta med algebraiska uppgifter.   

2.2 Early algebra – ett matematikdidaktiskt 

forskningsfält 

Early algebra är ett matematikdidaktiskt forskningsfält där ett intresse 

riktas mot bland annat generella matematiska strukturer och generella 

symboler (Blanton m.fl., 2011; Kieran, 1992). Early algebra-fältet in-

tresserar sig också för att utveckla elevers algebraiska tänkande (Kie-

ran, 2018; Kieran m.fl., 2016; Radford, 2018). En av idéerna inom 

forskningsfältet är att studera om det kan vara gynnsamt för elever att 

tidigt exponeras för algebraiska begrepp för att senare bemästra alge-

bra (Blanton m.fl., 2017; Cai & Knuth, 2005). I huvudsak är det unga 

elever från och med fem års ålder till och med tolv års ålder som del-

tagit i studier (Radford, 2018), men det förekommer även studier för 

barn i åldrarna tre till fem år (Kilpatrick m.fl., 2001) och för universi-

tetsstuderande (Eriksson, 2021). Inom forskningsfältet argumenteras 

för att elever redan i den tidiga undervisningen inom aritmetik behö-

ver ges möjlighet att utforska generella strukturer i aritmetiska uppgif-
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ter snarare än att beräkna uppgifterna (t.ex. Kaput, 2008). Kaput fram-

håller att generaliseringar angående aritmetiska uppgifter kan innefatta 

att exempelvis analysera egenskaper av specifika tal eller relationer 

mellan tal. 

2.2.1 Undervisning med utgångspunkt i early algebra 

Undervisning med utgångspunkt i early algebra handlar bland annat 

om att utforska, analysera, representera och generalisera matematiska 

idéer (Blanton m.fl., 2011). I en sådan undervisning utforskar eleverna 

matematiska strukturer som finns i exempelvis ekvationer (Cai & 

Knuth, 2011; Davydov, 1986/2008; Eriksson & Eriksson, 2020; Kie-

ran, 2018). När perspektivet riktas mot strukturer innebär det att en te-

oretisk utgångspunkt med abstrakta egenskaper i förgrunden antas 

(Schmittau, 2005). En undervisning baserad på early algebra är inte 

detsamma som att undervisa om algebra tidigt och handlar således inte 

om att göra elever bättre på att manipulera med algebraiska ekvationer 

(Cai & Knuth, 2011; Kieran, 2018; Lins & Kaput, 2004).  

En annan undervisning som kan nämnas i denna kontext är pre-al-

gebra, vilken kan beskrivas som en undervisning inför att undervisa 

om algebra (Carraher & Schliemann, 2007; Herscovics & Linchevski, 

1994). Pre-algebra utgår från aritmetik för att därefter generaliseras till 

algebra (Lins & Kaput, 2004; Stacey & Chick, 2004). Filloy med flera 

(2008) beskriver att pre-algebra kräver ett kunnande mellan ett aritme-

tiskt och algebraiskt kunnande. Herscovics och Linchevski (1994) 

hävdar att undervisning i pre-algebra kan vara mer gynnsamt, än att 

repetera aritmetikuppgifter, som en bro för att därefter arbeta med al-

gebraiska uppgifter. Carraher och Schliemann (2018) klargör däremot 

att pre-algebra inte ska ses som en bro mellan aritmetik och algebra 

med motiveringen att aritmetik till sin natur är algebraisk. Radford 

(2018) i sin tur, påpekar att förhållandet mellan aritmetik och algebra 

behöver analyseras vidare.  

Som nämnts ovan kan algebraiska strukturer fokuseras även när 

elever arbetar med aritmetiska uppgifter, men att det då kan krävas att 

eleverna främst analyserar strukturerna och inte huvudsakligen försö-

ker finna ett svar (Cai & Knuth, 2011; Kieran, 2018; Lins & Kaput, 

2004). När algebraiska strukturer introduceras används ofta generella 

symboler, men en del av forskningen inom early algebra-fältet utgår 

likaså från numeriska uppgifter (Carraher m.fl., 2008). Även när ele-

ver löser algebraiska uppgifter är det inte säkert att de urskiljer de 
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bakomliggande matematiska strukturerna (Brown m.fl., 1988). Det fö-

rekommer att elever memorerar procedurer och regler för att dölja att 

de inte urskiljer generella matematiska strukturer. I en studie av 

Brown med flera (1988) påvisas att elever antar att lära sig matematik 

handlar om att memorera procedurer och regler. Möjligen förmodar 

elever att procedurer och regler utgör essensen i algebra (Kieran, 

1992). Om algebraiska strukturer fokuseras i aritmetikundervisningen 

skulle begreppet early algebra eventuellt inte behövas. Däremot om 

viktiga aspekter som exempelvis strukturer förbises får begreppet 

early algebra ändamålet att framhäva dessa aspekter (Carraher & 

Schliemann, 2018).  

2.2.2 Generaliserad aritmetik 

Aritmetikundervisning som generaliserad aritmetik innebär att det är 

algebraiska strukturer som fokuseras (Blanton m.fl., 2015). Bråting 

med flera (2018) påpekar att även om det finns en gemensam grund-

tanke angående generaliserad aritmetik finns det inte en universell de-

finition av begreppet. Blanton med flera (2015) beskriver att generali-

serad aritmetik även handlar om att fokusera på strukturer inom arit-

metiken. En grundtanke, med utgångspunkt i generaliserad aritmetik, 

är att se på aritmetiska ekvationer på ett annat sätt än att i huvudsak 

fokusera på beräkningar (Kaput, 2008). Likaså Hemmi med flera 

(2021) betonar vikten av att resonera om strukturer framför att be-

räkna ekvationer, vilket i sin tur kan bidra till att elever urskiljer relat-

ioner mellan tal i ekvationer. Att generalisera aritmetiken och resonera 

om generella samband som exempelvis inversa relationer utgörs av 

vad Kaput (2008) beskriver som ”the heart of algebra as generalized 

arithmetic” (s. 12). Kaput påpekar att matematikundervisning som ut-

går från aritmetik där fokus är på beräkningar för att i ett senare skede 

fokusera på algebraiska uppgifter medför att elever inte ges tid och 

möjlighet att utveckla ett djupare algebraiskt tänkande. Det i sin tur 

kan medföra begränsningar senare i livet vid val av fortsatta studier 

och yrkesval (se även Warren, 2001).  

2.2.3 Algebraiskt tänkande 

Under de senaste decennierna har forskning inom det matematikdidak-

tiska fältet early algebra i högre grad fokuserat på algebraiskt tän-

kande (Kieran, 2018). Emellertid diskuterades innebörden av begrep-
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pet redan på 1980-talet (Filloy & Rojano, 1989). Radford (2000) pre-

senterar ett exempel på elevers framväxande algebraiska tänkande 

med att eleverna utforskar och uttrycker sig med generella termer och 

inte med specifika numeriska termer. Algebraiskt tänkande kan emel-

lertid komma till uttryck på olika sätt. Kaput (2008) beskriver att när 

elever utforskar och analyserar exempelvis relationer mellan kvantite-

ter kan det uttryckas med generella symboler eller numeriska värden. 

Cai och Knuth (2011) framhåller att begreppet kräver ett speciellt sätt 

att tänka, vilket Kieran (2004) exemplifierar som att analysera sam-

band mellan kvantiteter, identifiera strukturer, studera förändringar, 

generalisera, motivera och bevisa. Blanton och Kaput (2004) fram-

ställer det speciella sättet att tänka som ”a habit of mind that perme-

ates all of mathematics and that involves students’ capacity to build, 

justify and express conjectures about mathematical structure and rela-

tionship” (s. 142). Eriksson (2021) skriver fram en ”kartbild” av alge-

braiskt tänkande baserat på en litteraturöversikt av tidigare forskning 

och framhåller att undervisning angående algebraiskt tänkande kan 

komma till uttryck på olika sätt i olika länder (se även Kilhamn & 

Säljö, 2019). Eriksson (2021) identifierade algebraiskt tänkande uti-

från olika aspekter. Dessa olika aspekter beskriver algebraiskt tän-

kande som (i) olika kvalitativa nivåer av generalisering, (ii) karaktärer 

på elevers handlingar, (iii) genom transformationerna addition och 

subtraktion samt (iv) resonemang och argument av algebraisk karak-

tär. Carraher och Schliemann (2018) karaktäriserar algebraiskt tän-

kande i termer som grundläggande resonemang om relationer mellan 

kvantiteter och relationer mellan tal. Även Davydov (1986/2008) 

framhåller generella matematiska strukturer som fundamentala för att 

utveckla algebraiskt tänkande. När elever analyserar strukturer och ut-

trycker det relationella generellt krävs algebraiska och teoretiska reso-

nemang, vilket Davydov uttrycker som grunden för aritmetik. Alge-

braiska resonemang kan handla om att utforska relationer mellan 

kvantiteter, vilket kan leda till att elever utvecklar förståelse för struk-

turer inom aritmetik (Kaput, 2008). Davydov (1986/2008) beskriver 

teoretiskt tänkande som ”mediated, reflected, essential being” (s. 90). 

För att utveckla teoretiskt tänkande finns det behov av att studera re-

lationer mellan kvantiteter samt mellan tal i ekvationer som ett teore-

tiskt arbete där eleverna för teoretiska resonemang och reflekterar 

med stöd av lärandemodeller (Davydov, 1986/2008; Dougherty, 2008; 

Eriksson & Eriksson, 2016; Eriksson & Tabachnikova, 2022). Ett ex-

empel på teoretiskt arbete kan beskrivas som en undervisning där ele-
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verna utforskar och resonerar om en matematisk struktur på en teore-

tisk nivå och inte begränsar arbetet till att manipulera med konkreta 

och empiriska objekt. Eriksson och Eriksson (2016) betonar att elever 

inte kan bli teoretiskt kunniga utan att vara delaktiga i ett teoretiskt ar-

bete. Att vara involverad i ett kvalificerande teoretiskt arbete är inte 

endast ett medel för kunskapsbildning utan också ett medel för kogni-

tiv utveckling (Eriksson & Polotskaia, 2017). För att utveckla teore-

tiskt tänkande krävs en särskild planerad och organiserad undervis-

ningspraktik där eleverna ges möjlighet att rekonstruera exempelvis 

matematiska begrepp och samband mellan dessa (Radford, 2021). En 

sådan undervisning kan bidra till att elever utvecklar en djupare be-

greppslig förståelse (t.ex. Davydov, 1986/2008; Kieran, 2018). Teore-

tiskt tänkande kan kontrasteras med empiriskt tänkande som främst 

baseras på vardagliga handlingar och konkreta operationer (Chaiklin, 

2003; Davydov, 1986/2008; Schmittau, 2004). När elever ges möjlig-

het att urskilja grundläggande aspekter som exempelvis generella ma-

tematiska strukturer kan det utgöra en förutsättning för tänkande på 

högre nivå, en nivå av abstraktion och generalisering (Vygotskij, 

1934/1999). Vygotskij beskriver tänkande på högre nivå som algebra-

iskt bemästrande och kontrasterar det med en lägre nivå och definierar 

den lägre nivån som empiriskt tänkande. Kieran (2007) beskriver em-

piriskt tänkande som aritmetiskt tänkande och föreslår ett skifte till al-

gebraiskt tänkande enligt följande fem punkter: Fokus på 

1. relationer och inte endast beräkningar för att finna ett nume-

riskt svar, 

2. såväl operationer som dess inverser, 

3. att representera och lösa problem och inte endast lösa problem, 

4. tal som bokstäver (generella symboler) och inte endast tal for-

mulerade med siffror, 

5. likhetstecknets innebörd som en symbol vilken anger ekviva-

lensförhållande mellan kvantiteter som alternativ till en signal 

att en beräkning ska genomföras. 

Ovanstående fem punkter kan tillhöra aritmetikens domän, men punk-

terna är även grundläggande idéer inom algebra (Kieran, 2007).  

Inom det didaktiska forskningsfältet early algebra nämns El’konin-

Davydov-programmet (se Davydov, 1975b, 1986/2008) som ett gynn-

samt sätt att undervisa yngre elever där algebraiska strukturer fokuse-

ras för att utveckla bland annat algebraiskt tänkande (Kieran, 2018; 

Kieran m.fl., 2016). När elever ges möjlighet att redan tidigt i grund-

skolan utveckla algebraiskt tänkande kan det medföra att flera för-
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mågor utvecklas. Exempelvis kan elever utveckla förmågorna att reso-

nera och reflektera om kvantiteter, som exempelvis längd, area och 

volym, uttryckta med generella symboler (Dougherty, 2003, 2008). 

Carraher med flera (2008) betonar att algebraiskt tänkande behöver 

studeras vidare. Även Radford (2018) framhåller att det återstår 

aspekter att studera vidare avseende algebraiskt tänkande. Det behövs 

en mer sammanhållen bild av området early algebra och en djupare 

förståelse av algebraiskt tänkande samt hur det kan utvecklas och 

stödjas i grundskolans tidigare år (Kieran m.fl., 2016). 

2.3 Kritiska aspekter i ämnesdidaktiska studier 

Kritiska aspekter handlar om vad elever måste ges möjlighet att ur-

skilja för att lära nytt eller annat och inte om vad elever har svårig-

heter med (Runesson, 2017). Ett forskningsintresse inom variations-

teori är att studera på vilka sätt elever kan urskilja kritiska aspekter i 

undervisningspraktiken (Holmqvist & Selin, 2019). I flera ämnesdi-

daktiska studier har kritiska aspekter studerats och en stor andel berör 

matematikdidaktiska studier inom olika matematiska områden (t.ex. 

Kullberg, 2010; Lövström, 2015; Wettergren m.fl., 2021). Oavsett ma-

tematiskt område och lärandeobjekt (kunskapsinnehåll och förmåga) 

handlar studierna om att identifiera vilka kritiska aspekter som elever 

behöver urskilja för att utveckla en mer kvalificerad förståelse av re-

spektive lärandeobjekt. Studierna som nämns i detta avsnitt är empi-

riskt genomförda tillsammans med lärare och elever i den svenska 

undervisningspraktiken baserade på forskningsansatsen learning study 

(se Marton, 2015).  

Associerat till det matematiska området taluppfattning (och aritme-

tik) genomförde Kullberg (2010) en learning study tillsammans med 

lärare och elever i årskurserna 7 och 8. I studierna utforskades addit-

ion och subtraktion med negativa tal. I resultatet påvisas fyra kritiska 

aspekter (i) subtraktion som skillnad, (ii) den kommutativa lagen gäl-

ler inte för subtraktion, (iii) minustecknets olika innebörder och (iv) 

talsystemets innebörd. Dessa fyra kritiska aspekter var en utgångs-

punkt i en studie av Lövström (2015) med elever i årskurserna 2 och 3 

angående negativa tal där tre kritiska aspekter påvisas i resultatet. Ele-

verna behöver särskilja (i) två negativa tals värden, (ii) minuendens 

och subtrahendens funktion i en subtraktion och (iii) minustecknen för 

negativa tal och för subtraktion.  
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I en studie om algebraiska uttryck (exempelvis a = b + c) identifie-

rade Wettergren med flera (2021) tre kritiska aspekter. Dessa är (i) ett 

uttryck består av olika komponenter som har olika funktioner, (ii) en 

och samma variabel i ett uttryck har samma värde och (iii) värdet på 

en variabel i ett uttryck bestäms relationellt. För att erfara det matema-

tiska i algebraiska uttryck behöver elever urskilja de två första kritiska 

aspekterna. De två kritiska aspekterna behöver dock inte urskiljas i en 

specifik ordning (Wettergren m.fl., 2021). 

2.4 Matematiska strukturer 

En viktig del i matematikundervisningen handlar om att fokusera på 

att identifiera matematiska strukturer (Mason m.fl., 2009). Nästan all 

matematik baseras på strukturer, vilket kan beskrivas som på vilka sätt 

olika matematiska objekt relaterar till varandra (Mulligan & Mitchel-

more, 2013). Mulligan och Mitchelmore (2009) framhåller att vara 

kunnig och medveten om matematiska strukturer är både avgörande 

och framträdande för matematisk utveckling.  

2.4.1 Algebraiska strukturer 

I undervisning med utgångspunkt i early algebra introduceras en for-

mell matematik gradvis genom att fokusera på algebraiska strukturer 

och genom att använda generella symboler även om numeriska upp-

gifter också förekommer (Carraher m.fl., 2008). Som en kontrast till 

numeriska uppgifter lyfter Cai och Knuth (2011) samt Carraher och 

Schliemann (2018) fram andra infallsvinklar på hur den grundläg-

gande matematikundervisningen kan presenteras med utgångspunkt i 

ett matematikdidaktiskt program, det så kallade, El’konin-Davydov-

programmet (se Davydov 1975b, 1986/2008).  

Att introducera generella (algebraiska) strukturer i undervisningen 

beskriver Mellone och Tortora (2017) som en diskurs inom vilken in-

dividen kan rikta uppmärksamhet mot strukturer och relationer. En 

undervisning med fokus på det relationella kan iscensättas redan i 

grundskolans tidigare årskurser (Cai & Knuth, 2011; Kieran, 2018; 

Radford, 2018). En sådan undervisning kan exempelvis möjliggöra för 

att generalisera, lösa ”nya” problem i nya situationer samt att bevisa 

och motivera olika lösningar (Cai & Knuth, 2011; Kieran, 2007). 

Även Neuman (1987) framhåller att fokus på det relationella är viktigt 

för elevers lärande och betonar att när aritmetiska uppgifter betraktas 
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som en del-helhetsstruktur kan det vara mer kraftfullt än att enbart se 

dem som aritmetiska operationer. Det kan finnas flera fördelar när ele-

ver möter matematikundervisning med utgångspunkt i early algebra 

med fokus på relationer. Exempelvis möjliggör det för elever att ut-

veckla en relationell förståelse för likhetstecknet (Lins & Kaput, 2004, 

se även Blanton m.fl., 2015; Carpenter m.fl., 2003; Kieran, 1990; 

Matthews & Fuchs, 2020).  

Som nämnts tidigare kan algebraiska strukturer formuleras med ge-

nerella symboler. Küchemann (1981) lyfter fram olika tolkningar av 

generella symboler (bokstäver). Küchemann betonar att många elever 

i 13–15-årsåldern inte urskiljer att generella symboler kan användas 

som specifika obekanta tal, att de är generaliserbara och att de an-

vänds som variabler. Bland annat tillskriver elever bokstäver ett värde 

eller använder dem som specifika obekanta tal. Küchemann samt 

MacGregor och Stacey (1997) framhåller att uppfattningen att bokstä-

ver har ett specifikt värde (exempelvis beroende av bokstävers place-

ring i alfabetet) påvisar ett lägre kunnande. För att utveckla en ingå-

ende förståelse behöver elever bland annat ges möjlighet att upptäcka 

ett behov av att använda generella symboler för att uttrycka generali-

seringar. Elever behöver också ges möjlighet att urskilja att generella 

symboler kan användas när ett obekant men specifikt värde sökes samt 

att en generell symbol kan anta olika värden (Küchemann, 1981, se 

även Wettergren m.fl., 2021).  

2.4.2 Relationer mellan kvantiteter 

I likhet med vad Mulligan och Mitchelmore (2013) framhåller angå-

ende matematiska strukturer och relationer mellan kvantiteter påpekar 

Davydov (1975a) att algebraiska strukturer kan beskrivas som sam-

band mellan kvantiteter. Algebraiska strukturer som relationer mellan 

tal kan handla om att identifiera generella egenskaper i specifika situ-

ationer. Det handlar inte om procedurer utan om underliggande struk-

turer bakom olika procedurer (Mason m.fl., 2005/2012). Att analysera 

underliggande algebraiska strukturer kan innebära att undersöka på 

vilka sätt kvantiteter (eller talen i en ekvation) förhåller sig till 

varandra (Davydov, 1975a, 1975b, 1986/2008; Polotskaia, 2014, 

2017).  

Baserat på El’konin-Davydov-programmet inleds matematikunder-

visningen med utgångspunkt i mätandets idé där relationer mellan ej 

uppmätta kontinuerliga kvantiteter som exempelvis längder, areor el-

ler volymer analyseras (Carraher & Schliemann, 2018; Davydov, 
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1975b, 1986/2008; Dougherty, 2003, 2008). Eleverna försätts i situat-

ioner som inbegriper teoretiskt arbete där de bland annat analyserar re-

lationer mellan kvantiteter och för teoretiska resonemang (Dougherty, 

2008; Eriksson & Eriksson, 2016; Eriksson & Polotskaia, 2017; Eriks-

son & Tabachnikova, 2022). Kieran (2018) framhåller att när elever 

analyserar ej uppmätta kvantiteter fokuserar de inte huvudsakligen på 

beräkningar för att finna numeriska svar. Att främst fokusera på be-

räkningar är ett område som tidigare forskning lyfter fram som proble-

matisk, vilket nämnts tidigare. När undervisningen utgår från ej upp-

mätta kvantiteter kan den begreppsmässiga grunden byggas upp för att 

senare möjliggöra för att bemästra ekvationer med specifika tal (Da-

vydov, 1986/2008; El’konin & Davydov, 1975). Ett exempel på 

undervisning där kvantiteter analyseras är när elever utforskar två 

kvantiteter som inte är ekvivalenta och resonerar och reflekterar om på 

vilka olika sätt kvantiteterna kan bli ekvivalenta. Genom att addera el-

ler subtrahera kvantiteter kan de två ursprungliga kvantiteterna bli två 

ekvivalenta kvantiteter (Davydov, 1975b, 1986/2008; Dougherty, 

2004; Minskaya, 1975).  

Undervisning baserat på mätandets idé där eleverna jämför och re-

sonerar om kontinuerliga kvantiteter som area och volym, formulerade 

med generella symboler, kan möjliggöra för elever att utveckla alge-

braiskt tänkande samt att utveckla begrepp kopplat till algebra (Ve-

nenciano & Heck, 2016). Det kan vara en fördel att kvantiteter ut-

trycks med generella symboler innan specifika tal och värden används 

i avsikt att fokusera på och analysera relationer (Davydov, 1990). I 

likhet med Davydov påpekar Polotskaia (2014, 2017) att generella 

symboler, som ett alternativ till numeriska värden, kan möjliggöra för 

elever att fokusera på det relationella. Även unga elever kan lösa upp-

gifter med generella symboler (Dougherty & Slovin, 2004). När gene-

rella symboler används handlar matematiken om en mer abstrakt och 

teoretisk matematik (Davydov, 1986/2008; Mellone & Tortora, 2017; 

Polotskaia, 2017; Schmittau, 2011). När elever utforskar generella 

matematiska strukturer utifrån generella symboler kan det också möj-

liggöra för dem att abstrahera och utveckla en förmåga att reflektera 

(Zuckerman, 2004). Eleverna kan således utveckla såväl algebraiskt 

som teoretiskt tänkande (Davydov, 1986/2008; Kieran, 2018).  

Relationer mellan kvantiteter (och mellan tal i ekvationer) kan ut-

forskas som en del-helhetsstruktur (t.ex. Davydov, 1986/2008; Sch-

mittau, 2005). Relationer baserat på en del-helhetsstruktur och en ad-

ditiv struktur kan formuleras som exempelvis a = b + c; a = c + b; b = 

a – c; c = a – b (Davydov, 1975a, 1975b, 1986/2008; Schmittau, 2004; 
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Schmittau & Morris, 2004; Slovin & Venenciano, 2008). I exemplet 

ovan bildar delarna b och c helheten a. Det kan också beskrivas som 

att differensen mellan en helhet (a) och den ena delen (b) är den del 

som återstår (c) när delen (b) tagits bort (Carpenter & Moser, 1982; 

Davydov, 1986/2008; Ng & Lee, 2009; Schmittau, 2003, 2005). När 

en del-helhetsstruktur formuleras på fyra olika sätt enligt ovan, fram-

träder en additiv struktur samt på vilka sätt addition och subtraktion 

förhåller sig till varandra (Vergnaud, 1979, 1982). Således kan det in-

versa förhållandet mellan addition och subtraktion synliggöras (Greer, 

2012). De två räknesätten behöver därmed inte uppfattas som två se-

parata räknesätt (Schmittau, 2003). Greer betonar att inverser är en 

grundläggande komponent och viktig aspekt förenat med matematiska 

strukturer. Vergnaud myntade begreppet additiv struktur i avsikt att 

beskriva arbetet inom det matematiska fältet ”konceptuella strukturer” 

(Mulligan & Vergnaud, 2006; Vergnaud, 1982, 1992). Vergnaud 

(1992) beskriver strukturer på flera sätt, bland annat som ”Addition 

and subtraction problems require such concepts as measure, number 

and sum ( … ), part and whole, ( … ) relationship, natural and directed 

number” (s. 289). Vidare understryker Vergnaud (1979) vikten av att 

analysera relationer mellan kvantiteter för att urskilja en additiv struk-

tur. 

2.4.3 Ekvationer  

Ibland beräknas ekvationer baserat på regler och procedurer genom att 

följa olika steg för att finna korrekt svar och inte utifrån underliggande 

matematiska idéer och strukturer bortom regler och procedurer (Car-

penter, m.fl., 2005; Kilpatrick, m.fl., 2001). Att endast utgå från regler 

och procedurer kräver att eleverna minns de regler och procedurer de 

lärt sig (Chevallard, 2015). Detta beskrivs, som nämnts ovan, i tidi-

gare forskning som en faktor som kan utgöra problem. Även om ele-

ver kan lösa ekvationer och finna det obekanta talet är det inte säkert 

att de förstår varför deras sätt att lösa ekvationer fungerar (Röj-Lind-

berg & Partanen, 2019). En anledning kan förknippas med elevers 

uppfattning av likhet, vilket kan förknippas med förståelse för likhets-

tecknets innebörd och användning (Falkner m.fl., 1999). Att beräkna 

ekvationer baserat på regler och procedurer utan kunnande om under-

liggande matematiska idéer och strukturer kan utgöra ett hinder när 

elever möter ekvationer i nya situationer (Hiebert & Lefevre, 1986).  

Undervisning angående ekvationer där det strukturella är i förgrun-

den kan härledas till teoretiskt tänkande. Venenciano med flera (2021) 
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beskriver det som att ”gå utanför” det perceptuella och bortom talen i 

en ekvation för att i stället identifiera en matematisk struktur för att 

därefter lösa ekvationen. Ett sådant tillvägagångssätt kan underlätta 

för elevers lärande angående såväl aritmetik som algebra (Dougherty 

& Slovin, 2004; Schmittau, 2003, 2005). Att utgå från det generella 

för att därefter arbeta med det specifika beskriver Davydov 

(1986/2008) som ”the principle of the ascent of thought from the 

abstract to the concrete” (s. 147). I citatet kan det konkreta kopplas 

samman med det empiriska och perceptuella, och det abstrakta med 

teoretiskt tänkande. 

Angående strukturella aspekter och likheter utmanas unga elever 

sällan avseende likhetstecknets innebörd (och användning), det vill 

säga, som en relationell symbol för ekvivalens (Li m.fl., 2008; Wetter-

gren m.fl., 2021; se även Madej, 2021). För att lösa en ekvation som 

exempelvis 5 + 6 + 7 = x + 11 behöver elever urskilja att likhetsteck-

net: inte är en symbol som kommer sist i en ekvation, anger ett ekvi-

valensförhållande mellan vänster respektive höger led om likhetsteck-

net samt att värdet på de två sidorna om likhetstecknet ska anta samma 

värde (McNeil, 2007). Som redan nämnts kan likhetstecknet uppfattas 

som en signal att utföra en beräkning av det som finns vid vänster led 

om tecknet (Carpenter m.fl., 2005; Karp, 2014; Kieran, 1981, 2004). 

Kieran (1981) fann i sin studie att de flesta av eleverna 12–13 år 

gamla beskrev likhetstecknet som ”svaret” och exemplifierade det 

med operationer som löstes från vänster led med ”svaret” på höger led 

om likhetstecknet. Även Madej (2021) och McAuliffe med flera 

(2020) fann i sina studier att elever refererar till likhetstecknet med in-

nebörden ”detsamma som” och ”svaret”. Elever uttrycker också att 

likhetstecknets innebörd är ”det totala” (McNeil & Alibali, 2005). Ta-

len fokuseras i dessa fall utifrån en funktion som operander (Kieran, 

1981; Kilpatrick m.fl., 2001; Lins & Kaput, 2004; Schmittau, 2003). 

Denna uppfattning av likhetstecknet kan även komma till uttryck i al-

gebraiska uppgifter (Carpenter m.fl., 2005; Kieran, 1981, 2004). 

McAuliffe med flera (2020) hävdar att elever behöver urskilja likhets-

tecknet utifrån en relationell aspekt för att bemästra mer komplicerade 

ekvationer som exempelvis a + __ = c + d. Om elever i de tidigare års-

kurserna huvudsakligen möter ”traditionella ekvationer” som exem-

pelvis b + c = __ kan det påverka elevers uppfattningar av matematisk 

ekvivalens (McAuliffe, 2020; Wettergren m.fl., 2021). Även Stacey 

och MacGregor (2000) betonar att det kan vara mer gynnsamt att be-

räkna ekvationer där en relationell innebörd av likhetstecknet fokuse-
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ras och således förstå ekvationer som en ekvivalensstruktur. Matema-

tisk ekvivalens är en grundläggande komponent för algebraiskt tän-

kande. Att urskilja matematisk ekvivalens är avgörande för att lyckas 

med matematik på alla nivåer (McAuliffe m.fl., 2020; McNeil, 2014). 

Wettergren med flera (2021) lyfter fram att det finns få studier där in-

tresset riktas mot vad elever, som uppfattar likhetstecknet som en pro-

cessymbol, behöver urskilja för att utveckla en relationell förståelse 

angående likhetstecknet. Baserat på en variationsteoretisk grund (se 

Kapitel 3) handlar det då om vilka kritiska aspekter som elever behö-

ver urskilja (t.ex. Marton, 2015; Pang & Ki, 2016).  

När elever har urskilt matematiska relationer och strukturer kan 

detta kunnande nyttjas för att förenkla en ekvation eller en uppgift. 

Greer (2012) beskriver det som ”a good mathematician has an acute 

sense of structure in mathematical relationships and a disposition to 

exploit such structure to simplify a mathematical task where possible” 

(s. 430). Även Cai med flera (2011), Carpenter och Moser (1982) samt 

Vergnaud (1982) framhåller möjligheten att omformulera en till synes 

komplicerad ekvation när relationer och strukturer urskiljs. I linje med 

Greer (2012) påpekar Peters med flera (2012) att även om elever påvi-

sar kunnande att lösa aritmetiska ekvationer som exempelvis 11 – 7 = 

x som addition, det vill säga, att utgå från subtrahenden och utföra op-

erationen 7 + 4 = 11, är det inte säkert att de urskiljer det inversa för-

hållandet mellan addition och subtraktion som en del-helhetsstruktur. 

Av den anledningen kan det vara av vikt att elever urskiljer att en del-

helhetsstruktur även refererar till en additiv struktur samt att addition 

och subtraktion är inverser för att kunna göra lämpliga val för att lösa 

ekvationer (Peters m.fl., 2012). Även Marton med flera (2004) fram-

håller att när elever identifierar en del-helhetsstruktur (i en additiv 

struktur) samt på vilka sätt delar och helhet förhåller sig till varandra 

blir uppgiften inte så komplicerad att beräkna. Ett kunnande om det 

inversa förhållandet mellan addition och subtraktion möjliggör också 

för att kontrollera att svaret är korrekt (Greer, 2012). Därtill underlät-

tar ett kunnande om inversa förhållanden när negativa tal är involve-

rade i ekvationer (Bruno & Martinón, 1999). 

Med utgångspunkt i ett variationsteoretiskt perspektiv behöver ele-

ver exempelvis ges möjlighet att urskilja strukturen och dess samman-

sättning (delar och helhet) i ekvationer. Det kan beskrivas som en kri-

tisk aspekt som behöver lyftas fram i undervisningen (Olteanu & Olte-

anu, 2013).  
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2.4.4 Negativa tal 

Det är ovanligt att elever i de tidiga årskurserna möter undervisning 

där negativa tal inkluderas i ekvationer (Kullberg, 2010). Likväl påvi-

sar forskning att det är möjligt (Bishop m.fl., 2014). Kilhamn (2011) 

betonar att undervisning om negativa tal i grundskolans tidiga årskur-

ser kan bidra till att en god taluppfattning utvecklas om naturliga tal 

och negativa tal framhålls som ”delmängder” av heltal. Då framträder 

inte negativa tal som tal vid sidan av ”vanliga” tal. Peled och Carraher 

(2008) framhåller att om negativa tal introduceras redan för unga ele-

ver kan de utveckla kunnande om algebraiska begrepp som ekviva-

lens. Kilhamn (2011) framhåller att det är vanligt att en operationell 

innebörd införs långt före en strukturell aspekt. När den strukturella 

aspekten fokuseras kan exempelvis ekvivalens synliggöras.  

När additions- och subtraktionssituationer utvidgas att omfatta alla 

heltal krävs det att ej generaliserbara metoder, strategier och termino-

logi undviks i den inledande undervisningen (Fuson, 1992). Uttalan-

den som inte är ändamålsenliga bör undvikas eftersom det kan leda till 

uppfattningar som inte är generaliserbara. Ett exempel på ett sådant 

uttalande är: det går inte att subtrahera ett tal med högre värde från ett 

tal med lägre värde (Ball m.fl., 2005; Karp, m.fl., 2014; Ma, 

1999/2010). En ekvation som 4 – 11 = x är möjlig att beräkna och 

äldre elever möter sådana ekvationer i undervisningen. När negativa 

tal inbegrips i undervisningen kan flera utmaningar förekomma. Ex-

empelvis är det inte möjligt att konkretisera negativa värden som 

kvantiteter (exempelvis areor) (Schubring, 2005). Schubring framhål-

ler att begreppet kvantiteter inte kan länkas till negativa kvantiteter 

medan begreppet tal är ett mer generellt begrepp som kan länkas till 

negativa tal. Även om konkreta objekt ibland används för att åskådlig-

göra och gestalta negativa tal är det värt att uppmärksamma att kon-

kreta och diskreta objekt kan leda till att elever inte urskiljer matema-

tiska strukturer som exempelvis del-helhetsstruktur (Coles & Sinclair, 

2019).  

Som nämnts tidigare används ofta regeln minus och minus är plus i 

samband med undervisning om negativa tal (Kilhamn, 2011). Regeln 

bygger inte på förståelse och den kräver att elever minns regeln (Che-

vallard, 2015). När elever inte minns regeln händer det att de överge-

neraliserar regeln och använder den felaktigt (Kullberg, 2010, se även 

Karp m.fl., 2014). I anslutning till undervisning om negativa tal an-

vänds även metaforer som exempelvis hissar och termometrar. Dessa 

metaforer möjliggör inte för att generalisera och elever behöver få 

kännedom om metaforers begränsningar (Kilhamn, 2011; Kullberg; 
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2010; Sfard, 2007). Bruno och Martinón (1999) samt Kilhamn (2011) 

diskuterar att metaforer snarare kan bidra till svårigheter än att under-

lätta för elever när de ska operera med negativa tal (se även Peled & 

Carraher, 2008). Ekvationer som inkluderar negativa tal kan utmana 

en uppfattning att subtraktion alltid leder till en differens med ett lägre 

värde än minuenden, och det motsatta, att addition alltid leder till en 

summa med ett högre värde än respektive addend (Bishop m.fl., 2014; 

Karp, m.fl., 2014).  

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till i undervisningen angående 

negativa tal kan utgöras av minustecknets olika innebörder (Altipar-

mak & Özdoğan, 2010; Kilhamn, 2011; Sfard, 2007; Vlassis, 2004, 

2008). Om en ekvation skrivs som –11 – –7 = och dessutom utläses 

som ”minus elva minus minus sju” framkommer ingen språklig och 

symbolisk skillnad för minustecknets olika innebörder, vilket kan leda 

till att elever inte urskiljer de negativa talen och vad som ska subtrahe-

ras. Att teckna ekvationen som -11 – (-7) = och utläsa den som ”nega-

tiv elva subtraherat med negativ sju” kan möjliggöra för elever att ur-

skilja skillnaden mellan minustecknets olika innebörder (se Kilhamn, 

2011). Även Bofferding (2010, 2014) framhåller att redan unga elever 

behöver urskilja minustecknets olika innebörder och beskriver teck-

nets innebörder som unärt och binärt. Att urskilja minustecknet som 

unärt innebär att urskilja minustecknet som ett signum för ett negativt 

tal (-11). Att urskilja minustecknet som binärt handlar om att urskilja 

minustecknet som subtraktion 11 – 7. Lamb med flera (2012) samt 

Vlassis (2004, 2008) understryker att det är viktigt att förstå minus-

tecknets olika innebörder när algebraiska uttryck beräknas. På vilka 

sätt elever uppfattar negativa tal påverkar när de ska beräkna ekvat-

ioner med negativa tal (Kilhamn, 2011). Elever behöver ges möjlighet 

att urskilja att när minuenden subtraheras med ett negativt värde kom-

mer differensen att anta ett högre värde än minuenden (Bruno & 

Martinón, 1999).  

Elever behöver också ges möjlighet att urskilja talsystemets inne-

börd, vilket bland annat handlar om att tal utgörs av såväl magnitud 

(storlek) som riktning (värde). Magnitud kan definieras som ett tals 

avstånd till talet 0 (origo) och kan även definieras som liktydigt med 

begreppet absolutbelopp (Kilhamn, 2011). Såväl naturliga som nega-

tiva tal har en magnitud, exempelvis har båda talen 7 och -7 magnitu-

den 7. Det som skiljer de två talen åt är värdet – riktningen (Kilhamn, 

2011). Riktningen för negativa tal anges med ett minustecken medan 

naturliga tal inte har någon synlig symbol för riktningen (Ball, 1993; 

Kilhamn, 2011). Bishop med flera (2014) framhåller att negativa tal 
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kan betraktas och uppfattas som kardinalitet (mängd), ordinalitet (tals 

förhållanden till varandra) eller formell matematik. Bishop med flera 

beskriver formell matematik enligt: 

as a formal entity, students approach numbers in an algebraic way, general-

izing from what they already know to be true about whole numbers and op-

erations on them. In this view, numbers can be treated abstractly, as objects 

that obey rules and relationships. (s. 41) 

I citatet beskriver Bishop med flera att när elever uppfattar tal som 

formell matematik ges de möjlighet att generalisera kunskap om na-

turliga tal för att arbeta med heltal på en abstrakt nivå. I likhet med 

Bishop med flera framhåller Kilhamn (2011) att ”Negativa tal är ett 

område som förutsätter en övergång från intuitiv till formell matema-

tik” (s. 267).  

Sammanfattningsvis framträder, med utgångspunkt i tidigare forsk-

ning, behovet av studier som prövar alternativa uppgifter och tillväga-

gångssätt såsom att utforska relationella strukturer och redskap som 

exempelvis lärandemodeller (se 3.2) i matematikundervisningen angå-

ende aritmetik. Att ytterligare undersöka vad som kan möjliggöra för 

elever att utveckla ett kunnande angående relationella strukturer som 

en del-helhetsstruktur kan bidra till att eleverna kan generalisera och 

lösa ”nya” ekvationer i nya situationer. Förutom detta framträder ett 

motiv att ytterligare undersöka undervisningen angående negativa tal i 

avsikt att eleverna ska utveckla en fördjupad och varaktig förståelse 

för att beräkna ekvationer med negativa tal inkluderade. Sammantaget 

kan detta möjliggöra för elever att utveckla såväl algebraiskt som teo-

retiskt tänkande. En utgångspunkt kan vara att ta hänsyn till redan 

identifierade kritiska aspekter, vilka då kan fungera som tentativa kri-

tiska aspekter. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som utgjorde en 

grund för forskningsprojektet. För att besvara Forskningsfråga 1 i Ar-

tikel 1 Vilka skilda sätt att erfara fenomenet relationer mellan kvanti-

teter kan urskiljas i elevintervjuer? användes fenomenografi som ana-

lysverktyg och lärandeverksamhet som designverktyg. För att besvara 

Forskningsfråga 2 i Artikel 2 Vad behöver elever urskilja för att be-

mästra ekvationer baserat på relationer mellan talen? användes läran-

deverksamhet och variationsteori som design- och analysverktyg. 

3.1 Fenomenografi och variationsteori 

I detta avsnitt beskrivs ansatsen fenomenografi och lärandeteorin vari-

ationsteori.  

3.1.1 Fenomenografi 

Inom fenomenografi är erfara ett centralt begrepp (Marton, 1981). 

Ibland används begreppet uppfattningar (conceptions) synonymt med 

begreppet erfara (ways of experiencing) (se Marton, 1981). Forsk-

ningsintresset inom fenomenografi är att fånga på vilka kvalitativt 

skilda sätt individer erfar ett specifikt fenomen (Marton, 2015). Det är 

dock inte enskilda individers sätt att erfara ett fenomen som är av in-

tresse utan ett kollektivs kvalitativa skilda sätt att erfara ett och samma 

fenomen (Marton & Booth, 1997). Ett fundamentalt antagande inom 

fenomenografi är att det finns ett begränsat antal sätt att erfara ett och 

samma fenomen (Marton, 1981, 1995, 2015). Därtill kan en och 

samma individ erfara ett fenomen på flera kvalitativt skilda sätt (Hol-

mqvist & Selin, 2019; Larsson, 1986). I föreliggande forskningspro-

jekt var avsikten att analysera och tolka på vilka kvalitativt skilda sätt 

elever erfar fenomenet relationer mellan kvantiteter. På vilka sätt ett 

fenomen erfars återspeglas av individers tidigare erfarenheter, vilket 

kan handla om vilka verksamheter de tidigare har deltagit i (Marton, 

2015). För att fånga individers erfarande av ett specifikt fenomen är 
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semistrukturerade intervjuer en vanlig metod (Marton, 2015), vilken 

var metoden i Artikel 1. Det som kan observeras eller uttalas beskrivs 

som första ordningens perspektiv (Marton & Booth, 1997). I en feno-

menografisk analys är det inte vad individer uttrycker som är av in-

tresse utan ett försök att klargöra vad det som kan observeras och 

kommer till uttryck kan grundas i (Eriksson, 1999). Med utgångspunkt 

i fenomenografi benämns det som andra ordningens perspektiv. I en 

fenomenografisk analys beskrivs kvalitativt skilda sätt att erfara ett 

och samma fenomen som olika kategorier, vilka ofta förhåller sig hie-

rarkiskt till varandra. Kategorierna utgör ett utfallsrum där möjliga sätt 

att erfara ett specifikt fenomen åskådliggörs (Marton, 1995). Utfalls-

rummet som framkom i analysen i Artikel 1 beskrivs i sin helhet i arti-

keln. Mellan hierarkiskt skilda kategorier framträder vad som kvalita-

tivt skiljer mellan dem, vilket beskrivs som kritiska aspekter. Den kri-

tiska aspekt som framkom i analysen i Artikel 1 utgjorde en tentativ 

kritisk aspekt inför Artikel 2. När kritiska aspekter urskiljs möjliggör 

det för ett mer kvalificerat erfarande av ett specifikt fenomen (Marton, 

2015; Marton & Booth, 1997; Pang, 2003). Pang (2003) beskriver 

dessa kritiska aspekter som fenomenets kritiska aspekter. För en mer 

fördjupad förståelse av ett fenomen behöver individer dessutom ur-

skilja på vilka sätt varje kritisk aspekt relaterarar till varandra samt till 

helheten och ett sammanhang (Lo & Pong, 2012; Marton & Booth, 

1997).  

3.1.2 Variationsteori 

Variationsteori utvecklades med utgångspunkt i fenomenografi och är 

en teori om lärande (Lo, 2012; Lo & Chik, 2016; Marton, 2015; Mar-

ton & Booth, 1997). Såväl kritiska aspekter som lärandeobjekt är cen-

trala begrepp inom teorin (Marton, 2015; Marton & Booth, 1997). 

Med utgångspunkt i variationsteori handlar kritiska aspekter om att ur-

skilja någonting nytt, vilket i sin tur innebär att ett djupare kunnande 

kan utvecklas (Marton, 2015). Pang och Marton (2017) framställer 

kritiska aspekter som ”keys for learning” (s. 341). Kritiska aspekter är 

relationella, vilket innebär att lärare behöver ta hänsyn till på vilka sätt 

berörd elevgrupp erfar det som ska läras (lärandeobjektet) (Pang & Ki, 

2016; Runesson & Gustafsson, 2012). Mot bakgrund av att kritiska 

aspekter är relationella behöver ett lärandeobjekt utforskas empiriskt i 

undervisningspraktiken (Lo, 2012; Pang & Marton, 2017), vilket var 

gällande i föreliggande forskningsprojekt. Kritiska aspekter kan inte 

urskiljas genom att de förklaras utan eleverna måste ges möjlighet att 
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själva urskilja dem för att lära någonting nytt (Marton, 2015). Som 

nämnts tidigare var avsikten i detta forskningsprojekt främst att identi-

fiera kritiska aspekter angående relationella strukturer även om elever-

nas lärande inte var oväsentligt. Lärandeobjekt handlar om ett speci-

fikt kunskapsinnehåll och en specifik förmåga som ska utvecklas 

(Marton, 2015). Ett exempel på ett lärandeobjekt är förmågan att teo-

retiskt resonera om relationer mellan talen i en ekvation med additiv 

struktur där heltal inkluderas (se Artikel 2). Det handlar om vad som 

ska läras och hur detta vad ska utföras (Marton, 2015; Marton & 

Booth, 1997; Runesson, 2017). Ett lärandeobjekt tar vanligen utgångs-

punkt i någonting som upplevs som problematiskt angående relationen 

elever, lärande och undervisning (Bulterman-Bos, 2008; Carlgren, 

2012, 2017).  

Variationsteori kan fungera som redskap för att planera undervis-

ning och konstruera möjligheter till lärande samt vid analys av vad 

som gjorts möjligt att lära (Lo, 2012; Marton, 2015; Marton & Booth, 

1997; Runesson, 2005, 2017). I föreliggande forskningsprojekt ut-

gjorde variationsteori en guidande princip när kartläggningar och 

forskningslektioner designades och analyserades.  

För att lära någonting nytt krävs att aspekter erfars som en dimens-

ion av variation, det vill säga, aspekter måste variera (Elliot, 2012; 

Marton, 2015; Marton & Booth, 1997; Marton & Pong, 2005; Pang & 

Lo, 2012; Runesson, 2017). Det är det som varierar som urskiljs, vil-

ket kan beskrivas som att den aspekt som ska urskiljas behöver 

komma i förgrunden (Marton m.fl., 2004; Runesson & Mok, 2004). 

Det som inte ska urskiljas behöver hållas invariant och komma i bak-

grunden. Den variation som avses handlar inte om en variation av ex-

empelvis metoder eller organisation. Det är den innehållsliga aspekten 

som är i fokus när ett innehåll och en undervisningssituation designas 

(Marton, 2015). När det är flera kritiska aspekter som behöver urskil-

jas avseende ett lärandeobjekt kan det vara en fördel att urskilja dem 

en i taget för att i ett senare skede urskilja dem simultant (Marton 

m.fl., 2004). Elever kan också behöva urskilja hur olika kritiska 

aspekter förhåller sig till varandra (Tsui, 2004). För att åstadkomma 

en variation så att elever urskiljer det intentionella (avsedda) avseende 

ett lärandeobjekt används ett medvetet designat variationsmönster 

(Marton & Runesson, 2015). Marton (2015) beskriver en sekvens av 

variationsmönster för lärande som kontrast, generalisering och fusion. 

Nedan beskrivs de tre variationsmönstren och i kapitlet Metod besk-

rivs på vilka sätt de kom till uttryck under forskningslektionerna. Kon-
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trast innebär att det som ska urskiljas kontrasteras med ett ”motexem-

pel”, vilket Runesson och Gustafsson (2012) uttrycker ”In order to 

know what something is you must know what it is not” (s. 247). Cita-

tet klargör att det inte handlar om att fler exempel av samma innehåll 

ska åskådliggöras. Generalisering bör föregås av kontrast (Kullberg 

m.fl., 2017) och genom generalisering separeras nödvändiga aspekter 

och icke nödvändiga aspekter (Marton, 2015). För att elever ska er-

hålla en fördjupad förståelse av ett lärandeobjekt behöver samtliga kri-

tiska aspekter urskiljas simultant (Lo & Chik, 2016; Lo & Pong, 2006; 

Marton & Booth, 1997; Pang & Lo, 2012; Runesson & Gustafsson, 

2012). När flera kritiska aspekter varieras, för att urskiljas simultant, 

iscensätts variationsmönstret fusion (t.ex. Lo & Chik, 2016; Marton, 

2015).  

3.2 Lärandeverksamhet  

Lärandeverksamhet kan beskrivas som en didaktisk inriktning (se Er-

iksson, 2017) med utgångspunkt i ett kulturhistoriskt perspektiv 

(Vygotskij, 1934/1999) och verksamhetsteori (Leontiev, 1978). Läran-

deverksamhet som teoretiskt perspektiv utvecklades av Davydov och 

El’konin i avsikt att utveckla elevers teoretiska tänkande och kun-

nande samt deras förmåga att reflektera (Davydov, 1975a, 1975b, 

1986/2008; Zuckerman, 2003, 2004). Davydov (1986/2008) beskriver 

teoretiskt kunnande som “the development character of learning activ-

ity, ( … ) is related to the fact that the content of learning activity is 

theoretical knowledge” (s. 120). Zuckerman (2003) ”kompletterar” ci-

tatet och framställer att lärandeverksamhet gör det möjligt att utveckla 

elever till oberoende, kritiska och lärande individer. Eleverna ska ges 

möjlighet att lära sig lära, vilket även unga elever kan när det görs 

möjligt (Zuckerman, 2003).  

Lärandeverksamhet tar utgångspunkt i Vygotskijs idé avseende lä-

rande (Zuckerman, 2004) där lärande beskrivs som förändrade hand-

lingar (Davydov, 1986/2008). Vygotskij beskriver det som att när en 

individ deltar i sociala sammanhang (internalisering) framträder en 

möjlighet att lära. Likväl behöver individen appropriera det som ska 

läras, det vill säga, göra det som ska läras till ”sitt eget”. Radford 

(2015) formulerar det som “knowledge is not something that someone 

else can construct and pass on to you. Doing, knowing and learning 

are conflated. What you know is exactly what you have learned and 

done by yourself” (s. 5). Radford framhåller därmed att handlingar, 



29 

kunnande och lärande är sammanflätade och att den enskilde indivi-

den måste ha erfarit dessa aspekter. Repkin (2003) påpekar detsamma 

genom att framhålla att när elever är agenter möjliggörs att kunnande 

utvecklas. Däremot om elever är objekt möjliggörs inte att kunnande 

utvecklas. Elever kan beskrivas som agenter när de ges möjlighet att ta 

initiativ till att bidra med eget kunnande och driva resonemang samt 

reflektera över andras kunnande (Eriksson, 2021). I föreliggande 

forskningsprojekt utgjorde lärandeverksamhet en guidande princip när 

bland annat forskningslektionerna designades. En intention var att ele-

verna skulle försättas i ett teoretiskt arbete där de exempelvis skulle få 

rollen som agenter när de resonerade på en teoretisk nivå och drev ar-

gument för värdet på ett obekant tal i ekvationer med stöd av en läran-

demodell. 

Ett antagande inom lärandeverksamhet är på vilka sätt undervis-

ningen innehållsligt och metodiskt kan organiseras för att elever ska 

ges möjlighet att utveckla ett kunnande genom att arbeta tillsammans i 

den proximala utvecklingszonen (Chaiklin, 2003; Vygotskij, 

1934/1999). För att utveckla ett kunnande kan individer behöva delta i 

praktiker (lärandeverksamheter) med stöd av specifika medierande 

redskap (artefakter) (Leontiev, 1978). Repkin (2003) beskriver en 

sådan lärandeverksamhet som “the goal of learning activity, the learn-

ing task, is mastery not simply of modes of action but of the theoreti-

cal foundations that underlie modes of action – that is, mastery of the 

principles of action” (s. 23). Repkin beskriver således att lärandeverk-

samhet inte består av vilka handlingar som helst utan av handlingar 

med underliggande och grundläggande strukturer. En lärandeverksam-

het inleds och iscensätts genom att lärare utgår från det abstrakta och 

teoretiska för att därefter gå till det konkreta och specifika (Davydov, 

1986/2008; Kinard & Kozulin, 2008/2012; Repkin, 2003). Roth och 

Hwang (2006) påpekar dock att det abstrakta och generella samt det 

empiriska och specifika inte är separerade från varandra utan det är en 

interaktion mellan dem i processer. Med utgångspunkt i lärandeverk-

samhet formulerar och konstruerar lärare lärandeuppgifter som skapar 

behov av ett kunnande. För att möjliggöra det skapas situationer och 

problem där eleverna upplever att deras redskap och kunskap inte 

räcker till för att lösa en uppgift och på så sätt skapas ett behov som 

kan leda till målinriktade handlingar (Schmittau, 2004, 2005). Repkin 

(2003) uttrycker det som ”A task is a goal under the concrete condi-

tions of its attainment. For this reason, any activity is a process of 

solving tasks” (s. 22). Läraren presenterar lärandeuppgiften för ele-
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verna som analyserar och bearbetar uppgiften tillsammans med klass-

kamrater (Davydov, 1986/2008; Kinard & Kozulin, 2008/2012; Rad-

ford, 2015; Repkin, 2003; Roth & Radford, 2011).  

För att en verksamhet (i detta fall undervisning) ska vara dynamisk 

är det väsentligt att den innehåller motsättningar (contradictions), 

vilka har utvecklats kulturellt och historiskt och kan framställas som 

”drivkraften för transformationer” (Engeström & Sannino, 2010; Er-

iksson, 2017). Engeström och Sannino samt Eriksson uttrycker att när 

individer hanterar en situation utifrån en motsättning genom att ut-

veckla nya lösningar eller nya modeller kan dessa handlingar observe-

ras. Inom lärandeverksamhet förekommer även begreppet hakar 

(hooks), vilka kan beskrivas som att läraren utmanar elevernas idéer så 

att de behöver analysera ett problem för att pröva och ompröva sina 

idéer (Eriksson, 2017). Under forskningslektionerna var intentionen 

att åstadkomma hakar i avsikt att utmana eleverna med att de exem-

pelvis skulle pröva om relationer mellan helhet och delar gäller även 

när negativa tal är inkluderade i ekvationer. 

Med utgångspunkt i ett kulturhistoriskt perspektiv och Vygotskij 

(1934/1999) samt lärandeverksamhet är vetenskapliga begrepp viktiga 

i undervisningen för att utveckla ett djupare kunnande. När elever ut-

vecklar begrepp baserat på empirisk i stället för teoretisk grund kom-

mer det att medföra olika konsekvenser för deras kunnande (Davydov, 

1986/2008). Om elever huvudsakligen får tillgång till det empiriska 

möjliggör det inte för att utveckla teoretiskt kunnande, det vill säga, 

abstraktion, generalisering och teoretiska (vetenskapliga) begrepp. 

Begrepp definieras inte som ord utan som handlingar, vilka aktivt ska 

konstrueras av eleven själv (Davydov, 1986/2008; Kinard & Kozulin, 

2008/2012; Radford, 2015). Avsikten med att elever utforskar och lär 

sig teoretiska begrepp är att möjliggöra för ett fortsatt lärande (Da-

vydov, 1986/2008). Teoretiska och vetenskapliga begrepp blir till-

gängliga för elever med hjälp av medierande handlingar och artefakter 

(Davydov, 1986/2008; Kinard & Kozulin, 2008/2012; Radford, 2015). 

När elever främst utforskar begrepp empiriskt kan det få till följd att 

innebörden av begreppen behöver memoreras (Stetsenko & Arievitch, 

2002). I föreliggande forskningsprojekt kan exempelvis abstrakta 

strukturer och negativa tal beskrivas som teoretiska begrepp, vilka ut-

forskades i ett teoretiskt arbete med stöd av en modell och generella 

symboler som medierande artefakter. 

Inom lärandeverksamhet betraktas matematik som en teoretisk ve-

tenskap och ett matematiskt kunnande utvecklas, som nämnts tidigare, 
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genom redskapsmedierande handlingar (Vygotskij, 1934/1999). Lä-

rande i den matematiska undervisningspraktiken handlar således om 

att tillägna sig artefakter, metoder, begreppsliga principer och veten-

skapliga begrepp (vilka består av olika kunnande) (Kinard & Kozulin, 

2008/2012). När elever utforskar och teoretiskt resonerar om exempel-

vis strukturer och relationer kan lärandemodeller utgöra en funktion 

som medierande artefakter. Det i sin tur innebär att lärandemodeller 

kan övergå till att utgöra ”inre” tankeredskap (Davydov, 1986/2008; 

Eriksson, 2017; Gorbov & Chudinova, 2000; Mellone & Tortora, 

2017; Polotskaia, 2017). Lärandemodeller fungerar metaforiskt som 

en bro mellan individer och ett fenomen eller objekt (Davydov, 

1986/2008) samt mellan det empiriska och det abstrakta såväl som det 

teoretiska (t.ex. Davydov, 1982; Mellone & Ramploud, 2015). En lä-

randemodell som visualiserar en del-helhetsstruktur är modellen i Fi-

gur 1, konstruerad av Davydov (1986/2008). 

Figur 1 

En lärandemodell som visualiserar en del-helhetsstruktur 

 

 

 

 

 

Lärandemodellen i Figur 1 visualiserar en del-helhetsstruktur och där-

med på vilka sätt helheten a och delarna b och c förhåller sig till 

varandra. Med stöd av lärandemodellen kan elever även urskilja att en 

och samma struktur mellan helheten och delarna kan formuleras på 

fyra olika sätt som a – b = c; a – c = b; b + c = a; c + b = a. Lärande-

modellen möjliggör således att urskilja en additiv struktur samt addit-

ion och subtraktion som inverser (se Davydov, 1986/2008; Schmittau, 

2004; Schmittau & Morris, 2004). I föreliggande forskningsprojekt 

hade lärandemodeller en central roll för att bland annat synliggöra ab-

strakta egenskaper som relationer i en del-helhetsstruktur. En ytterli-

gare intention var att lärandemodellerna skulle anta funktionen av 

kommunikativa redskap för att senare övergå till att vara ett ”inre” 

tankeredskap (se Davydov, 1986/2008; Eriksson, 2017; Gorbov & 

Chudinova, 2000).  

För att en lärandemodell ska få funktionen att visualisera abstrakta 

egenskaper och utgöra ett stöd behöver elever urskilja det relationella 

som lärandemodellen åskådliggör (Andersson & Tuominen, 2022). 

Ibland erfar elever artefakter som delar av ett matematiskt innehåll i 
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stället för som medierande artefakter. För att utveckla ett fördjupat 

matematiskt tänkande behöver artefakter som modeller erfaras som en 

samverkan mellan det matematiska innehållet och inre funktioner samt 

det matematiska arbetet för att förståelse ska utvecklas. Först när ele-

ver har approprierat (gjort det som ska läras till ”sitt eget”) modellers 

funktioner och övergår till att vara deras inre tankeredskap kan mate-

matikarbetet underlättas (Kinard & Kozulin, 2008/2012).  
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4. Metod och genomförande 

I kapitlet presenteras metod kopplat till dataproduktion och analys. In-

ledningsvis återges en övergripande beskrivning av forskningsansat-

sen learning study.  

4.1 Övergripande beskrivning av forskningsansatsen 

Forskningsprojektet genomfördes med utgångspunkt i forskningsan-

satsen learning study, vilken kan beskrivas som en hybrid mellan de-

sign experiment (Brown, 1992; Cobb m.fl., 2003) och lesson study 

(Fernandez & Yoshida, 2004; Stigler & Hiebert, 1999). Learning 

study genomförs i undervisningspraktiken för att producera och ut-

veckla kunskap (Marton & Pang, 2006; Pang & Marton, 2003). Kun-

skapen ska vara central och relevant för lärarprofessionen (Bulterman-

Bos, 2008; Carlgren, 2012, 2017). Learning study är även lämplig för 

att studera ett specifikt lärandeobjekt och innebörden av det (Marton, 

2015; Marton & Booth, 1997). I detta forskningsprojekt var det läran-

deobjektet förmågan att teoretiskt resonera om relationen mellan ta-

len i en ekvation med additiv struktur där heltal inkluderas som stude-

rades, vilket innebär en alternativ utgångspunkt i undervisningen. Kil-

hamn och Säljö (2019) betonar att en förändrad matematikundervis-

ning kan kräva samarbete mellan forskare och lärare i empiriska 

klassrumsstudier. Learning study genomförs som en intervenerande 

studie där forskare och lärare arbetar kollaborativt (van den Akker, 

1999). Det är således inte forskare som forskar om eller på lärare och 

undervisning utan det är forskare som forskar tillsammans med och för 

lärare. Det innebär att forskningen antar ett ”inifrån-perspektiv” (Carl-

gren, 2012; Carlgren m.fl., 2017), vilket överensstämmer med detta 

forskningsprojekt. Forskningen behöver fokusera på undervisning och 

lärande ur ett lärarperspektiv för att skapa förutsättningar för elevers 

lärande (Carlgren, 2011). Eftersom varje undervisningspraktik och de 

som deltar (elever och lärare) i den är unika behövs lärarnas erfaren-

heter och kunnande angående undervisning (Carlgren, 2017). I och 
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med att learning study genomförs som ett kollaborativt arbete med 

forskare och lärare kan gapet mellan teori (som ”avskild” forskning) 

och praktik (undervisningen) minskas eller överbryggas (Bulterman-

Bos, 2008; Carlgren, 2017). När förhållandet mellan undervisning och 

lärande kan beskrivas möjliggörs det för att kunskap kan generaliseras 

för professionell kunskap, vilket är en avsikt med learning study (Pang 

& Lo, 2012; Pang & Marton, 2003). Som framgår under rubriken 

Syfte och forskningsfrågor är syftet med licentiatuppsatsen att bidra 

med kunskap om vilka aspekter som kan vara nödvändiga för elever 

att urskilja för att identifiera och analysera en del-helhetsstruktur och i 

förlängningen bemästra ekvationer. Med andra ord är intentionen att 

resultatet ska utgöra ett bidrag till undervisningspraktiken. Vanligtvis 

används variationsteori, en teori om lärande, vid planerings- och ana-

lysarbetet i en learning study (Marton, 2015; Marton & Booth, 1997; 

Runesson, 2005, 2017), men andra alternativa eller kompletterande lä-

randeteoretiska redskap kan användas (Eriksson, 2017). Det viktiga är 

att lärandeteorin är funktionell (Marton, 2015).  

4.1.1 Learning study som forskningsansats för dataproduktion 

Som nämnts ovan utgjorde learning study forskningsansats för data-

produktion. Motivet till valet av ansatsen var att learning study iscen-

sätts som en intervenerande studie med iterativa processer där plane-

ring, genomförande, analys och revideringar utgör en del. Därmed kan 

forskning utifrån ansatsen beskrivas anta en systematisk struktur. Den 

systematik som learning study erbjuder möjliggjorde att studera läran-

deobjektet på detaljnivå. Data producerades genom två empiriska 

delstudier, benämnda som Delstudie 1 och Delstudie 2 i uppsatsen. 

Delstudie 1, vilken är grunden för Artikel 1, genomfördes som kvalita-

tiva och semistrukturerade intervjuer i avsikt att fånga elevers kvalita-

tivt skilda sätt att erfara fenomenet relationer mellan kvantiteter. 

Delstudie 1 var betydelsefull inför Delstudie 2 (och därmed Artikel 2) 

för att inte ta någonting för givet angående elevernas kunnande att ur-

skilja och resonera om generella matematiska strukturer. I Delstudie 2 

var avsikten att studera vilka kritiska aspekter som är signifikanta i 

förhållande till relationer mellan tal i ekvationer.   

4.1.2 Processen i forskningsprojektet  

Processen i forskningsprojektet bestod av flera delmoment. Vi, sju 

medforskande lärare samt två forskare, benämns i licentiatuppsatsen 
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som forskargruppen. De moment som återges som kursiverade i Figur 

2 genomfördes främst av oss forskare och i övriga moment deltog hela 

forskargruppen.  

Figur 2 

Delmoment i forskningsprojektet 

Forskargruppen träffades under hela läsåret 2016–2017 i tre olika 

grupperingar. Respektive grupp träffades cirka två timmar varannan 

vecka. Vi forskare deltog i de tre grupperingarna medan lärarna deltog 

i en grupp beroende på var i kommunen de arbetade samt i vilken års-

kurs de undervisade. En av grupperna bestod av två lärare som under-

visade i årskurs 3 och arbetade i samma skola. En annan grupp bestod 

av tre lärare som undervisade elever i årskurs 8 och arbetade i två 

olika skolor, men geografiskt nära varandra. En tredje grupp bestod av 

två lärare som undervisade i årskurs 9 och arbetade i samma skola. In-

ledningsvis bestod den andra gruppen av fyra högstadielärare och den 

tredje gruppen av tre lärare. De två lärare som valde att lämna forsk-

ningsprojektet gjorde det i relativt tidigt skede och ingår därför inte i 

antalet medforskande lärare som nämns i forskargruppen.  

De tre grupperna tog del av varandras resultat under forskningspro-

cessens gång, som en följd av att vi forskare deltog i de tre gruppe-

ringarna och därmed nyttjades resultat från såväl de semistrukturerade 

intervjuerna som från olika forskningslektioner. Vid de första till-

fällena när forskargruppen träffades i respektive grupp höll vi forskare 

sammanfattande seminarier om ramverket lärandeverksamhet (se Da-

vydov, 1986/2008) och på vilka sätt undervisning utifrån ramverket 

kan iscensättas. De flesta av de medforskande lärarna hade tidigare er-

farenhet av att genomföra learning study som en undervisningsutveck-

lande metod och även erfarenhet av variationsteori. För de lärare som 

inte hade denna erfarenhet hölls relevanta introduktioner.  

Som nämnts i Prolog fanns ett behov hos oss forskare att vidare un-

dersöka undervisning angående subtraktion och negativa tal. Innan lä-

rare som önskade delta som medforskande lärare fanns tillgängliga 

formulerades ett syfte med forskningsprojektet samt forskningsfrågor. 

När lärarna kom med i projektet formulerade forskargruppen ett tenta-

tivt lärandeobjekt som förmågan att identifiera del-helhet. Lärarna ut-

tryckte även de ett behov av att undersöka undervisning angående sub-
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traktion och negativa tal, eftersom de i likhet med oss forskare, upp-

levt utmaningar i undervisningen angående dessa matematiska områ-

den. Lärandeobjektet omformulerades ett flertal gånger och formulera-

des slutligen som förmågan att teoretiskt resonera om relationen mel-

lan talen i en ekvation med additiv struktur där heltal inkluderas. In-

för Delstudie 2 genomförde forskargruppen en analys kopplat till 

lärandeobjektet. Analysen utgick från forskargruppens erfarenheter 

och kunnande av matematikundervisning angående ekvationer, additiv 

struktur, subtraktion och negativa tal. Forskargruppen tog även del av 

tidigare forskning av de matematiska områdena. Under analysen dis-

kuterades lärandeobjektet utifrån frågeställningar som Vad kan elever 

när de urskiljer talen i en ekvation som en relation? Vad kan elever 

när de urskiljer att en och samma relation kan beskrivas och formule-

ras på flera sätt? Genom att ta del av tidigare forskning identifierades 

även potentiella nödvändiga aspekter, så kallade, tentativa kritiska 

aspekter. Ytterligare analyserades på vilka sätt de kritiska aspekterna 

förhåller sig till varandra. Lärarnas erfarenhet och kunnande var bety-

delsefullt under den iterativa processen, även om de inte hade erfaren-

het av att undervisa om relationer mellan kvantiteter och relationer 

mellan tal. Innan Delstudie 1 genomfördes, utprövades intervjuguiden 

i en pilotstudie.  

I Figur 3 (till vänster) illustreras den inledande fasen där ett tenta-

tivt lärandeobjekt formulerades samt där en analys, en pilotstudie och 

Delstudie 1 genomfördes. I Figur 3 illustreras också de iterativa pro-

cesser som ägde rum i Delstudie 2. I samtliga iterationer genomfördes 

analys, lektionsplanering, forskningslektion och kartläggningar.  
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I Figur 3 illustreras även ”Dokumentation, databearbetning & analys”. 

De kontinuerliga momenten var viktiga under hela forskningspro-

jektet. Det producerade datamaterialet från Delstudie 1 bearbetades, 

analyserades och tolkades för att besvara Forskningsfråga 1: Vilka 

skilda sätt att erfara fenomenet relationer mellan kvantiteter kan ur-

skiljas i elevintervjuer? Resultatet från Delstudie 1 utgjorde en ut-

gångspunkt när forskningslektionerna i Delstudie 2 planerades, desig-

nades och genomfördes. Efter analys av respektive forskningslektion 

utfördes revideringar inför kommande lektion med ”nya” elever. 

Dessa faser utgjorde de iterativa processerna (Figur 3 till höger). Det 

producerade datamaterialet i Delstudie 2 bearbetades, analyserades 

och tolkades för att besvara Forskningsfråga 2: Vilka aspekter behöver 

elever urskilja för att därefter bemästra ekvationer utifrån relationer 

mellan talen? Delmomenten Databearbetning och analys efter samt-

liga iterationer i Delstudie 2 genomfördes av oss forskare, men stund-

tals tillsammans med lärarna. När de inte hade möjlighet att delta hade 

de möjlighet att ta del av resultatet och bedöma om resultatet var tro-

värdigt. Skrivprocesser och presentationer genomfördes enbart av oss 

forskare. 
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4.2 Urval och roller 

Urvalet av medforskande lärare samt elever var direkt och målstyrt 

och således inte ett slumpmässigt urval (se Bryman, 2002/2018). Mo-

tivet till ett direkt och målstyrt urval grundades i att finna lärare som 

var intresserade av att pröva en undervisning med en annan infallsvin-

kel än den undervisning som lärarna vanligtvis genomförde. Lärarna 

valdes även utifrån behörighet att undervisa i matematik för grundsko-

lans årskurser 1–3 respektive 7–9 samt deras intresse av att undersöka 

lärandeobjektet i deras undervisningspraktik. En ytterligare avgörande 

faktor för urval av lärare och elever utgjordes av våra (forskarnas) tidi-

gare erfarenheter av att undervisa berörda stadier. En av oss forskare 

har tidigare erfarenhet av, och behörighet, att undervisa i årskurserna 

1–3 och en av oss har tidigare erfarenhet av, och behörighet, att under-

visa årskurserna 7–9 i matematik. Ingen i forskargruppen hade erfa-

renhet av att undervisa utifrån relationer mellan kvantiteter och relat-

ioner mellan tal i ekvationer. Likväl var lärarna genuint intresserade 

av att pröva och studera ett alternativt tillvägagångssätt för undervis-

ning av ekvationer med en additiv struktur där negativa tal inkludera-

des samt att syftet med hela forskningsprojektet skulle uppnås.  

Det var också viktigt att finna intresserade skolledare samt elever i 

åldrar som var relevanta för syftet med forskningsprojektet. Med an-

ledning av tidsramen för forskningsprojektet och att forskningen ägde 

rum tillsammans med lärare och elever i undervisningspraktiken togs 

hänsyn till att lärarna och eleverna fanns geografiskt nära oss forskare. 

Med utgångspunkt i syftet och forskningsfrågorna var undervisnings-

praktiken avgörande för dataproduktionen.  

I de två delstudierna var det ämnesdidaktiska aspekter som fokuse-

rades och därför var elevernas roll viktig i avsikt att identifiera vilka 

kritiska aspekter elever behöver urskilja avseende relationer mellan 

kvantiteter och relationer mellan tal. Elevernas roll var också av vikt 

för att pröva på vilka sätt lektioner behöver designas för att de kritiska 

aspekterna ska urskiljas. För elevernas del innebar det inga större för-

ändringar än att delta i den ordinarie undervisningen. Lärarna var de 

som kände till sin undervisningspraktik och bidrog därmed med sina 

gemensamma erfarenheter och kunnande om vad som kan utgöra ut-

maningar angående ämnesdidaktiska perspektiv (se Carlgren, 2012; 

Carlgren m.fl., 2017; Rönnerman, 2011). 

En aspekt att ta hänsyn till var att erhålla ett relevant antal elever 

och lärare på grund av eventuellt bortfall. Beträffande att det endast 

var två lärare i årskurs 3 som deltog som medforskande lärare hade ett 
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eventuellt bortfall inneburit att ytterligare lärare hade behövt till-

komma. Något bortfall av lärare för årskurs 3 inträffade inte, men där-

emot fanns det bortfall av en lärare för årskurs 8 och en lärare för års-

kurs 9. Bedömningen är att bortfallet inte påverkade resultatet av den 

anledning att de två lärarna inte hade några klasser som deltog i forsk-

ningsprojektet. I årskurs 3 deltog 45 elever från två klasser i en och 

samma skola, i årskurs 8 deltog 64 elever från tre olika klasser i två 

olika skolor och i årskurs 9 deltog 40 elever från tre olika klasser i en 

och samma skola. Denna learning study ägde rum i, för eleverna, väl-

kända klassrum och lokaler. Varje enskild elev deltog under endast en 

forskningslektion. Intentionen med att eleverna enbart medverkade i 

en lektion var att forskargruppen undersökte på vilka sätt innehållet 

uppfattades av eleverna när de första gången mötte undervisning med 

ett annorlunda angreppssätt än de var vana vid. Intentionen var inte att 

en och samma elev skulle delta under flera forskningslektioner med 

relativt liknande innehåll. Enligt de medforskande lärarna hade de 

medverkande eleverna ingen tidigare erfarenhet av undervisning, i lä-

rarnas respektive undervisning, om relationer mellan kvantiteter eller 

relationer mellan tal i ekvationer. Eleverna i årskurs 3 hade ingen erfa-

renhet av formell undervisning angående ekvationer med generella 

symboler, men de hade erfarenhet av öppna utsagor där ett obekant tal 

efterfrågas. Eleverna var vana vid den undervisning som kan beskrivas 

som en aritmetisk undervisning (se van Oers, 2001) och inte en under-

visning som kan beskrivas som en algebraisk undervisning (se Da-

vydov, 1986/2008). Hälften av eleverna i årskurs 3 hade mött negativa 

tal som punkter på en tallinje, men ingen av eleverna i årskurs 3 hade 

någon erfarenhet av operationer med negativa tal inkluderade.  

I Prolog framkommer det att jag och forskarkollegan hade ett ge-

mensamt huvudansvar för att bidra med teorier och analysmetoder i 

learning study-processen. Vi hade även ett gemensamt huvudansvar 

för att söka relevant ämnesdidaktisk forskning för att bidra med kun-

skap om generella matematiska strukturer. Det var vårt gemensamma 

ansvar att designa och konstruera Delstudie 1, dock i samråd med de 

medforskande lärarna. Det övergripande huvudansvaret kopplat till 

årskurs 3 var helt och hållet mitt. Huvudansvaret för årskurs 3 hand-

lade bland annat om förvaring av data, att formulera och tillhandahålla 

informations- och samtyckesbrev samt att tillhandahålla teknisk ut-

rustning. Delstudie 1, berörande årskurs 3, genomfördes av mig och 

datamaterialet transkriberades och bearbetades av mig. De medfors-

kande lärarna och forskarkollegan deltog i analysen av resultatet för 

Delstudie 1, även om huvudansvaret för analysen var mitt. Mitt ansvar 
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var även att transkribera och bearbeta de videoinspelade forsknings-

lektionerna som ägde rum i årskurs 3 inför det gemensamma analysar-

betet mellan respektive lektion. Forskarkollegan hade motsvarande 

uppdrag och ansvar i relation till årskurserna 8 och 9. En skriftlig 

överenskommelse (Bilaga 1) mellan de medverkande i forskargruppen 

undertecknades för att undvika att olika roller i forskargruppen skulle 

leda till oklarheter och spänningar (Adamson & Walker, 2011; Ru-

nesson, 1999; Vetenskapsrådet, 2017). Enligt överenskommelsen för-

delades uppdragen att undervisa, videofilma och observera forsknings-

lektionerna. Motivet var att samtliga i forskargruppen uttalade en öns-

kan om att anta olika roller. Samtliga var delaktiga i moment som ex-

empelvis att planera, designa, hålla forskningslektioner samt att delta 

vid analyser som ägde rum mellan forskningslektionerna i varje iterat-

ion. I intervenerande och kollaborativa forskningsstudier där avsikten 

är att bidra med kunskap för undervisningspraktiken kan forskaren 

och läraren vara densamma (se Eriksson, 2021; Fred, 2019). I denna 

learning study höll vi forskare en lektion var, men vi var inte de ordi-

narie lärarna för de deltagande eleverna. I årskurs 3 var det tre olika 

undervisande lärare av vilken jag var en av dem och i årskurserna 8 

och 9 var det sex olika undervisande lärare av vilken forskarkollegan 

var en av dem. Lärarrollen kunde varieras med anledning av att den 

inte var i fokus under forskningslektionerna utan det var matematikin-

nehållets behandling som var i fokus.  

En tidsplan (Bilaga 2) upprättades, vilken reviderades ett flertal 

gånger under processens gång. Efter att learning study-processen av-

slutades vid läsårets slut deltog inte de medforskande lärarna längre 

och vår roll som forskare var att genomföra databearbetningar och yt-

terligare fördjupande analyser utifrån det datamaterial och resultat 

som producerades under hela learning study-processen. Lärarna tog 

dock del av resultatet och hade därmed möjlighet att påverka resultatet 

som skrevs fram.  

4.3 Metod i Delstudie 1 

Med utgångspunkt i ansatsen fenomenografi var intentionen i Delstu-

die 1 att fånga elevers kvalitativt skilda sätt att erfara fenomenet relat-

ioner mellan kvantiteter. Det handlade med andra ord om att ta reda på 

elevers föreställningar om generella matematiska strukturer. Mot bak-

grund av det bedömdes kvalitativa och semistrukturerade intervjuer 

vara en lämplig metod där öppna frågor, men med en riktning, ställdes 
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för att erhålla fylliga och detaljerade resonemang. Intervjuerna ljudin-

spelades med en diktafon och en videokamera. Motivet till två ljudkäl-

lor var att säkerställa att det eleverna uttryckte muntligt under inter-

vjuerna dokumenterades. Anledningen till att en videokamera använ-

des var att även dokumentera vad eleverna uttryckte skriftligt med ma-

tematiska symboler eller genom att rita. Videokameran riktades endast 

mot elevernas händer och det som de ritade eller skrev. Avsikten var 

att det kunde vara relevant för analysarbetet. De ljudinspelade inter-

vjuerna transkriberades ord för ord. I detta avsnitt återges komplette-

rande detaljer av design och genomförande av intervjuerna i förhål-

lande till det som återges i Artikel 1.  

4.3.1 Design av Delstudie 1  

Utgångspunkten för designen av Delstudie 1 var att konstruera en in-

tervjuguide, illustrationer och uppgifter (Bilaga 4) i avsikt att fånga 

elevers kvalitativt skilda sätt att erfara fenomenet relationer mellan 

kvantiteter.4 En intention var att illustrationerna och uppgifterna skulle 

möjliggöra för eleverna att resonera om relationer mellan ej uppmätta 

kontinuerliga kvantiteter (volymer i cylindrar eller tillbringare). En yt-

terligare intention var att intervjuguiden, illustrationerna och uppgif-

terna skulle göra det möjligt att tolka och analysera vad som kom till 

uttryck under intervjuerna. En specifik illustration designades för ele-

verna i årskurs 3 (Figur 4, Figur 2 i Artikel 1) medan en annan illust-

ration låg till grund för eleverna i årskurserna 8 och 9 (Figur 5).  

Figur 4 (Figur 2 i Artikel 1) 

Illustration av två tillbringare med olika kontinuerliga kvantiteter 

 

 
 

De två kvantiteterna var en utgångspunkt under intervjuerna med ele-

ver i årskurs 3. När intervjuguiden, uppgifterna och illustrationerna 

(Bilaga 4) designades hämtades inspiration från Davydov (1986/2008) 

                                                      
4 Intervjuguiden bestod av två delar, Del A och Del B. I licentiatuppsatsen beskrivs endast Del 

A med anledning av att endast innehållet i Del A relaterar till syftet och Forskningsfråga 1. 
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och ramverket lärandeverksamhet. Illustrationen i Figur 5 samt inspi-

ration till Figur 4 hämtades från en lärobok av Davydov med flera 

(2012). 

Figur 5  

Illustration av tre cylindrar med olika kontinuerliga kvantiteter  

 

 

 

 

 

 

 

De tre kvantiteterna i Figur 5 var även benämnda med generella sym-

boler och var en utgångspunkt under intervjuerna med elever i årskur-

serna 8 och 9. Ovanför de tre cylindrarna syns en del-helhetsmodell i 

form av en sträcka som en kontinuerlig kvantitet, vilken har marke-

ringar benämnda med samma generella symboler som anges under cy-

lindrarna. Motivet till att eleverna i de olika stadierna mötte olika il-

lustrationer var en bedömning att illustrationen i Figur 5 kunde vara 

för avancerad för de yngre eleverna och det motsatta för eleverna i 

årskurserna 8 och 9 angående illustrationen i Figur 4. 

4.3.2 Genomförande av en pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes innan Delstudie 1 påbörjades. Avsikten 

med pilotstudien var att validera intervjuguiden för att eventuellt revi-

dera och precisera frågeställningar och uppgifter. Vidare gavs möjlig-

het att träna på intervjusituationer med öppna frågeställningar riktade 

mot ett specifikt fenomen (se Kvale & Brinkman, 1997/2014; Starrin 

& Renck, 1996). Ett tredje motiv till att genomföra en pilotstudie var 

att pröva tidsåtgången för respektive intervju. Efter pilotstudiens ge-

nomförande reviderades några formuleringar i intervjuguiden. I pilot-

studien deltog två elever från lågstadiet respektive högstadiet, dock ej 

samma elever som deltog i Delstudie 1 och Delstudie 2. Innan inter-

vjuguiden prövades med elever, prövades den med två vuxna i avsikt 

att undersöka på vilka sätt frågorna i guiden kunde uppfattas.  
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4.3.3 Genomförande av Delstudie 1 

Delstudie 1 genomfördes hösten 2016 och i intervjuerna utgick vi 

forskare från den gemensamma intervjuguiden (Bilaga 4). Åtta elev-

par i årskurs 3 och sju elevpar från årskurserna 8 och 9 intervjuades 

mellan cirka 30–60 minuter. Respektive elevpar kände varandra väl 

och deras ordinarie lärare parade ihop dem utifrån deras påvisade för-

mågor och kunnande att lösa matematikuppgifter av karaktären där en 

obekant sökes. Olika elever hade tidigare påvisat förmågor att lösa 

matematikuppgifter som relativt okomplicerat, med ansträngning eller 

mellan de två nämnda ”kategorierna”. Avsikten med dessa tre katego-

rier var att få en bredare och därmed mer utförlig beskrivning av ele-

vers erfarande av relationer mellan kvantiteter. I respektive elevpar 

deltog såväl en elev som påvisat att den enkelt eller relativt enkelt tidi-

gare löst ekvationer där en obekant sökes som en elev som påvisat att 

den tidigare fått kämpa med sådana ekvationer. Samtliga berörda ele-

ver fick muntlig information i god tid, inför och inledningsvis i re-

spektive intervju, vad uppdraget bestod av. Under intervjuerna var il-

lustrationerna i Figur 4 och Figur 5 utgångspunkter för att lyssna in 

vad eleverna uttryckte. Även om illustrationerna av kvantiteter skilde 

mellan årskurserna var intervjuguiderna med uppgifter och frågeställ-

ningar likartade. Under intervjuerna i årskurs 3 fick eleverna uppdra-

get att det skulle vara samma mängd (kvantitet) i de två tillbringarna. 

Intervjuaren sa exempelvis: Så mycket som det är här [intervjuaren 

pekade på en av kvantiteterna], så mycket ska det vara där [intervjua-

ren pekade på den andra kvantiteten]. Under intervjuerna i årskurserna 

8 och 9 fick eleverna uppdraget att resonera om förändringar mellan 

kvantiteterna i cylindrarna baserat på del-helhetsmodellen (sträckan) 

(se Figur 5). Samtliga elever, oavsett årskurs, uppmuntrades att besk-

riva förändringar matematiskt, såväl muntligt som skriftligt med mate-

matiska symboler. Intentionen var att undersöka om, och i sådant fall, 

i vilken utsträckning eleverna beskrev och formulerade en matematisk 

struktur på ett eller flera sätt (exempelvis en del-helhetsstruktur eller 

en additiv struktur). Dessutom var en intention att undersöka i vilken 

utsträckning eleverna använde matematiska symboler, som specifika 

värden eller generella symboler som bokstäver, eller en kombination 

av de båda, samt matematiska tecken när de beskrev en eller flera re-

lationer mellan kvantiteter. Dessa femton elevpar medverkade även i 

kommande forskningslektioner och då tillsammans med fler elever.  
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4.4 Metod i Delstudie 2 

Delstudie 2 genomfördes som en intervenerande studie med utgångs-

punkt i ramverket lärandeverksamhet och forskningsansatsen learning 

study. Delstudien bestod av inledande kartläggningar, forskningslekt-

ioner samt efterföljande kartläggningar. Metoden bedömdes som 

lämplig för att empiriskt i undervisningspraktiken, och på detaljnivå, 

studera vilka aspekter elever behöver urskilja för att bemästra ekvat-

ioner med utgångspunkt i relationer mellan talen. I detta avsnitt åter-

ges en sammanfattning av delar i Artikel 2, men också kompletterande 

beskrivningar avseende designen av forskningslektioner, genomfö-

rande av dem och analyserna mellan dem. Kartläggningarna beskrivs 

mer detaljerat i detta avsnitt än i Artikel 2.  

4.4.1 Inledande kartläggning 

Variationsteori användes som redskap (se Marton, 2015; Marton & 

Booth, 1997) när den inledande skriftliga kartläggningen designades. 

Exempelvis användes teorin när tal i ekvationer valdes och hur de pla-

cerades i ekvationerna (se exempelvis Bilaga 5, Uppgift C). Våren 

2017 genomfördes inledande kartläggningar innan den första forsk-

ningslektionen i respektive årskurs ägde rum. Ett exempel på en upp-

gift i kartläggningen var att eleverna skulle kombinera talen 3, 5 och 8 

tillsammans med tecknen +, – och =. Avsikten med kartläggningar in-

nan den första forskningslektionen var att identifiera om den kritiska 

aspekten som identifierades i Delstudie 1 (samt de tentativa kritiska 

aspekter som identifierades under analysen av det matematiska inne-

hållet) var kritiska eller inte i relation till berörda elevgrupper och det 

utvalda lärandeobjektet. Därutöver fanns det möjlighet att identifiera 

ytterligare kritiska aspekter i den inledande kartläggningen.  

Eleverna i årskurs 3 deltog i den inledande kartläggningen vid ett 

och samma tillfälle. Efter den inledande kartläggningen genomfördes 

uppföljande intervjuer med ett avgränsat antal elever i årskurs 3. Inter-

vjuerna pågick cirka tio minuter för att lyssna in på vilka sätt eleverna 

hade löst respektive uppgift. Under intervjuerna kunde uppföljande 

frågor ställas för att ytterligare identifiera eventuella kritiska aspekter. 

De uppföljande intervjuerna ljudinspelades med diktafon och genom-

lyssnades vid ett flertal tillfällen, men inga transkriberingar utfördes 

baserat på bedömningen att ingen ny information framkom. Eleverna i 

årskurserna 8 och 9 genomförde en identisk inledande kartläggning 

med undantag av några uppgifter, vilket handlade om att talområdet 
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skilde och att de äldre eleverna mötte ”klassiska ekvationer”. Ett ex-

empel på en ekvation som ingick i de äldre elevernas, men inte i de 

yngre elevernas, kartläggning är 15 – (-7) = x. Kartläggningen i års-

kurserna 8 och 9 genomfördes vid olika tillfällen, men ändå nära i tid, 

till följd av att eleverna kom från olika skolor. Eleverna i årskurserna 

8 och 9 deltog inte i uppföljande intervjuer på grund av schematek-

niska anledningar. Efter att kartläggningarna hade rättats och resultatet 

analyserats delades eleverna i årskurs 3 in i tre grupper så att det i re-

spektive grupp återfanns elever med såväl få som flera korrekta svar. 

Grupperna var därmed relativt ekvivalenta angående kunnande om ge-

nerella matematiska strukturer. De medforskande lärarna fördelade 

eleverna, eftersom de kände eleverna och visste hur de kunde indelas 

på ett lämpligt sätt. Eleverna i de två klasserna kände varandra väl och 

hade sina ”hemklassrum” bredvid varandra. Eleverna i årskurserna 8 

och 9 delades inte in i grupper utan behölls i sina respektive klasser på 

grund av schematekniska anledningar. I respektive klass återfanns ele-

ver med varierat resultat från kartläggningen och klasserna kom på så 

vis att vara relativt ekvivalenta angående påvisat kunnande om gene-

rella matematiska strukturer. 

4.4.2 Design av forskningslektioner 

Designen av forskningslektionerna inspirerades av ramverket lärande-

verksamhet genom att ramverket utgjorde en guidande princip när 

uppgifter och forskningslektioner designades samt metodiskt genom-

fördes. Designen av forskningslektioner kan beskrivas anta en ut-

gångspunkt i en undervisning med fokus på främst strukturer (se Da-

vydov, 1986/2008; Kieran, 2018; van Oers, 2001) och inte i en under-

visning där fokus främst riktas mot aritmetiska operationer (se van 

Oers, 2001). Således försattes eleverna i en undervisningssituation de 

inte var vana vid. De var vana vid en undervisning som kan beskrivas 

som aritmetisk (se van Oers, 2001) och inte på det sätt som forsk-

ningslektionerna designades. Intentionen med forskningslektionerna 

var att eleverna skulle engageras i ett kollektivt och teoretiskt arbete 

och med stöd av en lärandemodell utforska kvantiteter och ekvationer 

för att urskilja relationer mellan kvantiteterna och därefter mellan ta-

len i ekvationer (se Davydov, 1986/2008). Designen av forsknings-

lektionerna var densamma, oavsett årskurs. Det som skilde årskurs 3 

och årskurserna 8 och 9 åt var, som nämnts tidigare, talområdet såsom 

val av värden på såväl positiva som negativa tal samt antal negativa tal 

i ekvationerna. 
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Vid designen av forskningslektionerna var tentativa kritiska 

aspekter en utgångspunkt i avsikt att identifiera nödvändiga aspekter. 

Mot bakgrund av det var variationsteori en guidande princip när forsk-

ningslektionerna designades (se Runesson, 2017). Exempelvis ut-

gjorde variationsteori en utgångspunkt när tal i ekvationer valdes. Ek-

vationer som fanns med under forskningslektionerna när eleverna 

skulle identifiera helheten var bland andra 6 – x = -2; -6 + 2 = x; x + 6 

= 2. Dessa ekvationer var desamma för samtliga elever. Ekvationerna 

bestod av såväl specifika tal som av en obekant (x). Ett exempel på 

hur de kritiska aspekter som identifierades under forskningslektioner 

var en utgångspunkt vid design av ekvationer utgjordes av att variera 

var helhet och delar placerades. När generella symboler användes i ek-

vationerna hölls de invarianta samtidigt som placeringen av helhet och 

delar varierade. Variationsteori utgjorde således en guidande princip 

för att lyfta fram vad helhet är och vad det inte är, vilket handlar om 

variationsmönstret kontrast. Avsikten var att variationsmönstret gene-

ralisering skulle användas när eleverna exempelvis utforskade om 

strukturen i en ekvation var densamma oavsett om addition eller subtr-

aktion var det initiala räknesättet eller om del-helhetsstrukturen var 

giltig när negativa tal inkluderades i ekvationer. Ett ytterligare exem-

pel på generalisering är i ekvationerna 3 + x = 2 och 2 = 3 + x där hel-

heten är 2 i de båda ekvationerna. Likhetstecknet antar olika platser 

och helheten 2 återges i den första ekvationen i höger led och i den 

andra ekvationen i vänster led. Negativa tal inkluderades i ekvation-

erna som en hake för att bland annat utmana föreställningen att en hel-

het måste ha ett högre värde än dess delar. Detta kan härledas till lä-

randeverksamhet och hakar (eller motsättningar). Avsikten var att va-

riationsmönstret fusion skulle användas när flera eller samtliga kritiska 

aspekter som identifierats realiserades simultant.  

Vid designen av forskningslektionerna fanns en intention att läran-

demodeller skulle finnas tillgängliga under samtliga forskningslekt-

ioner när en del-helhetsstruktur utforskades. En intention var att mo-

dellerna skulle synliggöra abstrakta egenskaper struktur, men även 

anta funktionen av ett kommunikativt redskap när de abstrakta egen-

skaperna utforskades. Vid de tillfällen en modell får funktionen av en 

lärandemodell kan den utgöra ett inre tankeredskap (Davydov, 

1986/2008; Eriksson, 2017; Gorbov & Chudinova, 2000). Vid design 

av forskningslektioner användes således variationsteori och ramverket 

lärandeverksamhet som kombinerande och kompletterande lärandeteo-

retiska redskap (se Eriksson, 2017; Eriksson, 2021; Fred, 2019).  
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4.4.3 Genomförande av forskningslektioner 

Totalt genomfördes nio forskningslektioner som pågick mellan 45–60 

minuter. Tre lektioner genomfördes i respektive årskurs. Forsknings-

lektionerna observerades samt video- och ljudinspelades, men även 

diktafoner fanns utplacerade i klassrummen för att säkerställa ljudupp-

tagningar. Samtliga forskningslektioner transkriberades ord för ord. 

De i forskargruppen som inte undervisade placerade sig på olika plat-

ser i klassrummet för att följa och observera lektionen samt föra an-

teckningar utan att störa lektionen. En i forskargruppen skötte video- 

och ljudinspelningen, vilket bestod av en videokamera på stativ. Vide-

okameran placerades längst bak i respektive klassrum för att fånga det 

kollektiva arbetet och vad som dokumenterades framme på tavlan. 

Under de tillfällen eleverna arbetade i grupper förflyttades videokame-

ran för att filma och dokumentera elevers arbeten. Vid dessa tillfällen 

var det elevernas händer och arbeten som dokumenterades. Under 

forskningslektionerna pågick såväl ett forskningsarbete som elevernas 

ordinarie undervisning. Avsikten med forskningslektionerna var att 

pröva och ompröva på vilka sätt de behövde designas och iscensättas 

för att möjliggöra för eleverna att urskilja relationer mellan kvantiteter 

samt mellan tal i ekvationer, vad som utgör helhet respektive delar i 

en del-helhetsstruktur och hur helhet och delar förhåller sig till 

varandra samt för att identifiera ytterligare kritiska aspekter avseende 

detsamma. Ytterligare en avsikt var att möjliggöra för eleverna att 

delta i ett teoretiskt arbete. Till följd av de iterativa processerna kunde 

forskargruppen jämföra olika design och resultat av olika forsknings-

lektioner. Oavsett årskurs inleddes forskningslektionerna på liknande 

sätt som ett teoretiskt och kollektivt arbete där eleverna och läraren re-

sonerade om relationer mellan kvantiteter (areor) utifrån en del-hel-

hetsstruktur (Figur 6, se även Figur 2 i Artikel 2). En och samma del-

helhetsstruktur mellan kvantiteterna formulerades med generella sym-

boler på åtta olika sätt (Figur 6, mitten) och med stöd av en lärande-

modell som konstruerades med hjälp av kvantiteterna (Figur 6, väns-

ter). I det utforskande arbetet kontrasterades helheten med delarna. Ett 

exempel på generalisering är att helheten placerades på olika platser i 

ekvationer (Figur 6, mitten). Senare under lektionerna kom fusion till 

uttryck när flera kritiska aspekter realiserades simultant. Det kunde 

exempelvis komma till uttryck i ekvationerna 3 + x = 2 och 2 = 3 + x. 

När relationer mellan tal i ekvationer utforskades transformerades lä-

randemodellen till en specifik strukturell modell (Figur 6, höger, se 

även Figur 1, s. 225 i Artikel 2).  
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Figur 6 

En och samma del-helhetsstruktur med stöd av generella symboler 

och två lärandemodeller 

 

 

 

 

 

 

 

När modellen (Figur 6, höger) fick funktionen att visualisera det teore-

tiska kunskapsinnehållet och de abstrakta egenskaperna (relationer 

och del-helhetsstruktur) kom modellen att få funktionen av ett medier-

ande redskap och således ett tankeredskap, med andra ord, funktionen 

som en lärandemodell.  

Som nämnts tidigare inkluderades negativa tal av flera anledningar. 

En av dem var att eleverna inte omedelbart skulle se eller veta svaret 

utan i stället fokusera på relationer och inte främst på att någonting 

skulle beräknas, vilket i sin tur kunde möjliggöra för att identifiera kri-

tiska aspekter. Eleverna behövde reflektera, pröva och ompröva om 

del-helhetsstrukturen även var giltig när negativa tal inkluderades. En 

ytterligare intention med negativa tal inkluderade i ekvationerna var 

att i större utsträckning skapa ett behov av, och motiv till, att använda 

den specifika strukturella modellen. När eleverna utforskade relationer 

mellan tal i en ekvation användes inga fysiska eller ”konkreta” och 

diskreta objekt att manipulera med. Eleverna deltog således i ett ab-

strakt och teoretiskt arbete (se Carpenter & Moser, 1982; Coles & Sin-

clair, 2019; Davydov, 1986/2008).  

4.4.4 Efterföljande kartläggning 

I anslutning till respektive forskningslektion deltog samtliga berörda 

elever i en efterföljande kartläggning, identisk med den inledande 

kartläggningen (se Bilaga 5). Även efter den efterföljande kartlägg-

ningen utsågs ett avgränsat antal elever i årskurs 3 för uppföljande in-

tervjuer av samma anledning som efter den inledande kartläggningen. 

De uppföljande intervjuerna ljudinspelades med diktafon och genom-

lyssnades vid ett flertal tillfällen, men inga transkriberingar utfördes 

med samma motiv som för de inledande kartläggningarna. De efterföl-
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jande kartläggningarna rättades och bedömdes och svaren analysera-

des. En intention var att bedöma om tidigare identifierade kritiska 

aspekter var kritiska eller inte i relation till berörda elevgrupper och 

det utsedda lärandeobjektet. Det fanns även möjlighet att identifiera 

eventuella kritiska aspekter i de uppföljande intervjuerna. Ytterligare 

en avsikt var att identifiera på vilka sätt designen av forskningslekt-

ioner möjliggjorde för elever att erfara det intentionella och det iscen-

satta lärandeobjektet och dess kritiska aspekter. De kritiska aspekterna 

var av vikt inför design av påföljande forskningslektioner (se Carl-

gren, 2017; Lo, 2012: Marton, 2015; Marton & Lo, 2007). 

4.5 Databearbetning och analys  

All data som producerades i Delstudie 1 och Delstudie 2 bearbetades 

och analyserades i olika faser och på skilda sätt. I detta avsnitt besk-

rivs en kompletterande text angående databearbetning och analys i för-

hållande till Artikel 1 och Artikel 2. 

4.5.1 Databearbetning i Delstudie 1 och Delstudie 2 

Under databearbetningen genomlyssnades och studerades datamateri-

alet vid ett flertal tillfällen innan transkriberingar ägde rum. Avsikten 

med att lyssna igenom datamaterialet ett flertal tillfällen var att 

”komma så nära” materialet som möjligt. I Delstudie 1 handlade det 

om att tolka vad som kan ligga bakom det som kom till uttryck. I 

Delstudie 2 handlade det om att identifiera indikationer på kritiska 

aspekter och om eleverna deltog i ett teoretiskt arbete. Det data-

material som valdes under bearbetningarna var det som var relevant i 

förhållande till de två forskningsfrågorna och att det skulle leda till att 

syftet uppfylldes. När datamaterialet genomlyssnades noterades exem-

pelvis intonationer och när data studerades noterades till exempel ges-

ter (se Roth & Radford, 2011). I de fall andra uttryck än verbala ut-

tryck, som exempelvis gester eller illustrationer inträffade, transkribe-

rades det med förklarande text inom hakparenteser. Pauser eller ut-

tryck som ”äum” noterades och transkriberades med anledning av att 

det kunde vara av värde i analysen (se Norrby, 2014). Sådana uttryck 

tolkades i analysen vid vissa situationer som att elever exempelvis var 

tveksamma till vad de skulle svara eller uttrycka. Vid de tillfällen som 

det inte var möjligt att höra vad som kom till uttryck återges det som: 

[hör ej]. Samtliga videoinspelade intervjuer och forskningslektioner 
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transkriberades ord för ord till konventionellt skriftspråk med hjälp av 

programmet InqScribe. Talspråket transformerades till skriftspråk, ef-

tersom talspråket inte var i fokus och skriftspråket bedömdes inte för-

ändra innebörden av det som kom till uttryck. Däremot om eleverna 

använde icke korrekta matematiska begrepp, transkriberades elevernas 

begrepp. Ett motiv till det var att analysera vad elever kan ha menat 

med det som uttrycktes. Ett exempel på det är när elever resonerade 

kring ekvationen x + 3 = 2 och en elev uttryckte att värdet på x är ”ett-

minus” [negativ ett] (se Figur 7).  

Figur 7 

I Figur 7 återges ett avsnitt av en transkription i InqScribe 

 

 

 

 

 

I Figur 7 återges ett exempel där en elev uttrycker det negativa talet 1 

(-1) som ”ett-minus”, vilket under såväl lektionen som i analysen tol-

kades som att eleven avsåg negativa tal och inte en subtraktion.  

Alla deltagares namn anonymiserades och intervjuaren betecknades 

som Interviewer i Artikel 1 och lärare som Teacher i Artikel 2 oavsett 

vem intervjuaren och läraren var.  

I Tabell 1 återges en sammanställning av den data som producera-

des och bearbetades och i ett senare skede låg till grund för analyser. 

Det första värdet i de tre kolumnerna Antal, Sidor och Minuter relate-

rar till årkurs 3. Det andra värdet i de nämnda kolumnerna relaterar till 

årskurserna 8 och 9. I de fall endast ett värde anges är det samman-

kopplat till årskurs 3. 

  

[00:14:22.25] Ali: Ett-minus. 

( ... ) 

[00:14:34.20] Ali: Och det [ett-minus] plus tre, det är två. 
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Analys i Delstudie 1
Analys mellan iterationerna 

i Delstudie 2
Analys i Delstudie 2

Tabell 1  

 

Sammanställning av data5 

Data  Åk 3 + Åk 8 & 9 Analysmetod  

 Antal  Sidor  Minuter  Artikel  

Video- och ljud- 

inspelade intervjuer 

8 + 7   305 + 

215  

1 Fenomenografisk ansats 

Transkriptioner av  

videoinspelade  

intervjuer 

8 + 7 194 

+ 

104 

 1 Fenomenografisk ansats 

Inledande  

kartläggningar 

45 + 

110 

  2 Ramverket  

lärandeverksamhet/ 

variationsteori 

Lektionsplaneringar  3 + 6 32 + 

38 

 2 Ramverket  

lärandeverksamhet/ 

variationsteori 

Efterföljande  

kartläggningar 

45 + 

94  

  2 Ramverket  

lärandeverksamhet/ 

variationsteori 

Ljudinspelade  

intervjuer 

7  69 2 Ramverket  

lärandeverksamhet/ 

variationsteori 

Transkriptioner av  

videoinspelade  

forskningslektioner 

3 + 6 59 + 

88 

 2 Ramverket  

lärandeverksamhet/ 

variationsteori 

 

Det bearbetade datamaterialet som återges i Tabell 1 analyserades i 

flera olika faser, vilka återges i Figur 8. 

Figur 8 

Analyser av det bearbetade datamaterialet ägde rum i flera faser 

 

 

 

Analys i Delstudie 1 skedde innan den första forskningslektionen i 

Delstudie 2 planerades. Efter respektive forskningslektion ägde analys 

av desamma rum, i Figur 8, formulerat som Analys mellan iteration-

erna i Delstudie 2. När Delstudie 2 avslutades, analyserades delstu-

dien i sin helhet, formulerat som Analys i Delstudie 2 (Figur 8). 

                                                      
5 När två värden anges i samma kolumn och samma rad är det första värdet kopplat till årskurs 

3. 
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4.5.2 Analys i Delstudie 1 

Det bearbetade datamaterialet i Delstudie 1 analyserades och tolkades 

utifrån ansatsen fenomenografi (Marton, 2015). Analysfrågan: Vad ut-

trycker eleverna avseende relationer mellan kvantiteter och vilka erfa-

renheter kan ligga till grund för deras uttryck? utgjorde en utgångs-

punkt. Avsikten med analysen var att besvara Forskningsfråga 1: Vilka 

skilda sätt att erfara fenomenet relationer mellan kvantiteter kan ur-

skiljas i elevintervjuer? Baserat på en fenomenografisk ansats är in-

tresset att fånga individers erfarande av ett specifikt fenomen och vad 

som kan ligga till grund för det som uttrycks. Det innebär att det som 

kommer till uttryck behöver tolkas. Därför krävdes en komparativ läs-

ning av transkriptionerna inför analysen (se Eriksson, 1999). Intent-

ionen med analysen av vad eleverna uttryckte såväl direkt som indi-

rekt, kopplat till fenomenet relationer mellan kvantiteter, var att ur-

skilja och beskriva kvalitativt skilda kategorier av sätt att erfara feno-

menet (se Eriksson, 1999; Marton, 2015; Marton & Pong, 2005; Pang, 

2003). Handlingar kan betraktas som ”tecken-medierande” (sign-me-

diated) praxis och därför beaktades elevernas muntliga och skriftliga 

tecken vid analysen. På det sätt eleverna använde skilda tecken 

(signs), exempelvis matematiska symboler, illustrationer och muntliga 

uttryck samt artefakter som linjaler, var ett stöd för att identifiera vad 

som möjligen kunde ligga till grund för elevers uttryck (se Radford, 

2000, 2010a, 2010b; Radford m.fl., 2011). I analysen fanns en intent-

ion att skapa ett utfallsrum där kritiska aspekter kunde identifieras 

samt att analysera innebörden av dem. 

4.5.3 Analys i Delstudie 2 

I varje iterativ process analyserades det empiriska materialet som pro-

ducerades under respektive forskningslektion med variationsteori som 

guidande princip. Avsikten var att identifiera kritiska aspekter och för 

att upptäcka om eleverna urskilde kritiska aspekter sammankopplat till 

lärandeobjektet. Det empiriska materialet analyserades även med ram-

verket lärandeverksamhet som en guidande princip i avsikt att identifi-

era indikationer på om eleverna deltog i ett teoretiskt arbete och teore-

tiska resonemang om abstrakta egenskaper som relationer mellan tal i 

ekvationer. En mer detaljerad beskrivning av analysarbetet beskrivs i 

Artikel 2. Utgångspunkter i analyserna kunde bland annat bestå av: 
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• på vilka sätt (lärande)modellen presenterades och nyttjades, 

• på vilka sätt designen av modellen och forskningslektioner 

möjliggjorde för eleverna att urskilja kritiska aspekter, 

• på vilka sätt designen av forskningslektioner möjliggjorde för 

eleverna att främst fokusera på generella matematiska struk-

turer (relationer mellan tal i ekvationer) och inte främst på be-

räkningar, 

• vilka tal i ekvationer (vilka hakar) som möjliggjorde för ele-

verna att främst fokusera på relationer mellan tal och inte 

främst fokusera på beräkningar, 

• på vilka sätt designen av forskningslektioner möjliggjorde för 

eleverna att engageras i ett teoretiskt arbete.  

Den kritiska aspekten två kvantiteter tillsammans (två delar) bildar en 

tredje kvantitet (en helhet) med samma värde som de två delarna till-

sammans (vilken identifierades i Delstudie 1) var en utgångspunkt vid 

varje analys mellan respektive iteration. Dessutom var tentativa kri-

tiska aspekter utifrån analysen av det matematiska innehållet samt kri-

tiska aspekter som identifierades under kartläggningar och forsknings-

lektioner en utgångspunkt vid analys mellan respektive iteration. Ana-

lyser av resultatet från de skilda årskurserna kom påföljande forsk-

ningslektion till del för samtliga medverkande årskurser.  

Efter samtliga iterationer genomfördes en fördjupande analys, återi-

gen med utgångspunkt i variationsteori (Marton, 2015; Marton & 

Booth, 1997) och ramverket lärandeverksamhet (Davydov, 

1986/2008). Analysfrågan Vad är indikationer på kritiska aspekter 

när ekvationer som en del-helhetsstruktur utforskas i ett teoretiskt ar-

bete? utgjorde en utgångspunkt. Avsikten med analysen var att identi-

fiera kritiska aspekter avseende relationer mellan tal i ekvationer. Ett 

exempel på en indikation på en kritisk aspekt är när elever uttryckte 

att en helhet alltid utgörs av det första talet i en subtraktion och av det 

sista talet i en addition, vilket är en ”regel” som inte alltid är korrekt. 

Ett annat exempel är när elever uttryckte att helheten är talet med 

högst värde, vilket inte alltid är giltigt. Den kritiska aspekten som syn-

liggjordes var att elever behöver urskilja vad som utgör en helhet (och 

vad som inte utgör en helhet). 

Ramverket lärandeverksamhet (Davydov, 1986/2008) användes 

som en ”lins” för att identifiera kritiska aspekter i det kollektiva och 

teoretiska arbetet som eleverna var engagerade i. Vad eleverna ut-

tryckte, såväl muntligt som skriftligt under det kollektiva och teore-

tiska arbetet, analyserades. Delstudie 2 möjliggjorde att analysera in-
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nehållet på detaljnivå till följd av de iterationer som learning study er-

bjuder. Avsikten med analysen var att besvara Forskningsfråga 2: 

Vilka aspekter behöver elever urskilja för att därefter bemästra ekvat-

ioner utifrån relationer mellan talen? 

4.6 Forskningsprojektets kvalitet  

Vilken typ av forskning och på vilka sätt den genomförs påverkar en 

studies kvalitet angående tillförlitlighet och trovärdighet (Newton & 

Burgess, 2008). I denna uppsats används begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet och inte begreppen validitet och reliabilitet när forsk-

ningsprojektets kvalitet beskrivs. Motivet är att begreppen tillförlitlig-

het och trovärdighet bedömdes som lämpliga med anledning av att 

forskningsprojektet kan beskrivas som kvalitativ forskning (se Bry-

man, 2002/2018). Forskningsprojektet genomfördes som en kunskaps-

producerande och undervisningsutvecklande studie i klassrumskontex-

ter. Projektet var således av kvalitativ karaktär, vilket ställer krav på 

att olika överväganden, bearbetningar, tolkningar och resultat behöver 

motiveras (Carlgren, 2017; Stiles, 2009). När forskare redogör för sin 

forskning behöver de vara så transparenta som möjligt. Genom att 

vara så transparent som möjligt avseende bland annat genomförande 

och bearbetning av data kan resultatet bedömas om det är tillförlitligt 

och trovärdigt för att kunna utgöra en utgångspunkt för lärare och de-

ras undervisning (Newton & Burgess, 2008). En intention är att i 

denna licentiatuppsats beskriva forskningsprocessen så noggrant och 

transparent som möjligt för att läsaren ska kunna bedöma på vilka sätt 

forskningen genomfördes och därmed hur tillförlitlig och trovärdig 

forskningen framstår (se Stiles, 2009).  

Begränsningar och utmaningar kan uppstå när forskningen äger 

rum i undervisningspraktiken (Walker, 2006). Collins med flera 

(2004) påtalar också begränsningar i faktiska lärandemiljöer som 

klassrumsmiljöer, eftersom de kan vara röriga och många olika variab-

ler kan påverka resultatet i forskningen. Likafullt hävdar Collins med 

flera att möjligheter kan uppstå när forskningen äger rum i undervis-

ningspraktiken med anledning av att en detaljerad och fördjupad kun-

skap kan utvecklas. I likhet med Carlgren (2012) och Stiles (2009) 

framhålls således att den kunskapsproducerande och undervisningsut-

vecklande forskningen kan fördjupas och specificeras inom ett avgrän-

sat och specifikt område. I detta forskningsprojekt studerades ett av-

gränsat och specifikt matematikinnehåll, vilket innebar att flera 
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aspekter inte var i fokus och kom därför i bakgrunden. Exempelvis var 

gruppstorlek eller elevers motivation inte i fokus. Att ett avgränsat och 

specifikt matematikinnehåll var i fokus kan bidra med detaljerad och 

fördjupad kunskap för att utveckla undervisningspraktiken avseende 

på vilka sätt det valda innehållet behöver behandlas (Cobb m.fl., 2003; 

Collins m.fl., 2004). Kunskapsbidraget kan därmed uppfattas som de-

taljerat och fördjupat av det avgränsade innehållet och inte som ett 

kunskapsbidrag avseende ett kontextfritt generaliserbart statiskt resul-

tat (Carlgren, 2012, 2017; van den Akker m.fl., 2006). Likafullt kan 

kunskapsbidraget utgöra ett generaliserbart bidrag med anledning av 

att det kan fungera som en resurs i andra dynamiska, meningsskap-

ande och tolkande kontexter för andra lärares planeringar av undervis-

ning (Carlgren, 2017). Detta kan beskrivas som kontextgeneralisering 

(Larsson, 2009) eftersom resultatet kan användas i klassrumskontex-

ter, vilka användes i detta projekt. Exempelvis kan resultatet angående 

kritiska aspekter vara en utgångspunkt som tentativa aspekter när lä-

rare planerar undervisning (Carlgren, 2017; Runesson & Gustafsson, 

2012) utifrån generella matematiska strukturer. Någonting att beakta 

är att resultatet kan behöva analyseras, tolkas och omkonstrueras till 

den aktuella kontexten och situationen (Carlgren, 2017; Hiebert m.fl., 

2002; Larsson, 2009; Runesson & Gustafsson, 2012; van den Akker, 

1999). Forskningsprojektet och resultatet är ett bidrag till det matema-

tikdidaktiska fältet. Resultatet är även ett kunskapsbidrag till forsk-

ningsvärlden för vidare forskning där resultatet i detta forskningspro-

jekt är en ”pusselbit”.  

Forskningsprojekt relaterat till undervisningsutvecklande och kun-

skapsproducerande forskning beaktar lärarnas frågor när forsknings-

frågor formuleras. I detta forskningsprojekt inbjöds lärarna att vara 

medforskande lärare för att tillsammans i forskningsgruppen, och med 

deltagande elever, undersöka ett specifikt lärandeobjekt och analysera 

forskningslektioner under de iterativa processerna. Även om syftet 

och forskningsfrågorna inledningsvis formulerades av oss forskare, re-

viderades detta under projektets gång i samråd med lärarna (se Carl-

gren, 2012, 2017; Carlgren m.fl., 2017).  

4.7 Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden behandlar flera olika aspekter. Dels 

gäller det etiska krav på forskningens inriktning och genomförande 
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(Vetenskapsrådet, 2017). Forskningsetiska aspekter handlar bland an-

nat om på vilka sätt personer som på något sätt medverkar i forsk-

ningen behandlas så att exempelvis inga kränkningar uppkommer (Ve-

tenskapsrådet, 2017). Alla personuppgifter och datamaterial i detta 

forskningsprojekt behandlas konfidentiellt och i enlighet med Veten-

skapsrådets grundläggande etiska principer för svensk forskning samt 

regler och riktlinjer och forskningsetik utifrån Codex (Codex; Veten-

skapsrådet, 2011, 2017). Det innebär att datamaterial som exempelvis 

elevernas dokumentationer från intervjuer, kartläggningar, fotografier 

och videofilmer förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Med hänsyn till forskningsetiska principer och kravet på skydd 

av de medverkandes identitet (Vetenskapsrådet, 2017) anonymisera-

des elevernas namn och fiktiva namn användes i de två artiklarna. 

Som nämnts tidigare benämns respektive lärare som Teacher i Artikel 

2 oavsett vem läraren var under forskningslektionerna. På samma sätt 

som att elever och lärare anonymiserades och fiktiva namn användes, 

nämns inte skolornas namn där forskningsprojektet ägde rum. I de fall 

bilder (fotografier) från intervjuer eller forskningslektioner publiceras, 

finns inga bilder där någon enskild individ, som inte gett sitt medgi-

vande, kan identifieras. 

När forskningsprojektet inleddes 2016 gällde forskningsetiska 

överväganden enligt Vetenskapsrådet 2011, men övergick under pro-

jektets gång till Vetenskapsrådet 2017. Baserat på Vetenskapsrådet 

(2011) gällde att information och samtycke i god tid innan forskning-

ens genomförande delgetts berörda. Informationen skulle vara såväl 

muntlig som skriftlig. Samtliga skolledare i berörd kommun fick 

muntlig information om forskningsprojektet och en förfrågan om in-

tresserade lärare att vara medforskande i projektet. Tre skolledare på 

fyra olika skolor meddelade att det fanns intresserade lärare och skol-

ledarna gav samtycke till att lärarna deltog i forskningsprojektet och 

att forskningen ägde rum på respektive skolledares skola under ett helt 

läsår. Lärarna gav samtycke till att medverka i forskningsprojektet 

(Bilaga 1) och de informerades om att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några negativa 

konsekvenser. Lärarna och eleverna erhöll såväl muntlig som skriftlig 

information om forskningsprojektet. Eleverna informerades muntligen 

vid en första gemensam information i sina respektive klassrum om av-

sikten med såväl intervjuer som forskningslektioner, om avsikten med 

video- och ljudinspelningar samt på vilket sätt materialet kommer att 

användas och hanteras under och efter forskningsprojektet. De elever 
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som deltog i Delstudie 1 informerades inledningsvis vid respektive in-

tervju om att de hade rätt att avbryta intervjun utan några som helst 

negativa påföljder. Samtliga elever deltog under forskningslektioner, 

eftersom lektionerna ingick i den ordinarie undervisningen. Elevernas 

föräldrar eller vårdnadshavare erhöll skriftlig information och sam-

tyckesbrev (Bilaga 3). Eftersom eleverna som deltog i forskningspro-

jektet var minderåriga, undertecknade föräldrar eller vårdnadshavare 

till samtycke eller till icke samtycke till att deras barn deltog i inter-

vjuer och under forskningslektioner som video- och ljudinspelades. 

Samtliga föräldrar eller vårdnadshavare gav samtycke till att deras 

barn deltog i forskningslektioner. 

Avsikten med forskningsprojektet och därtill inkluderade inter-

vjuer, kartläggningar och forskningslektioner framgick i informations- 

och samtyckesbrevet. I de två breven framgick att hänsyn skulle tas 

till elever som av någon anledning inte fick förekomma på videodoku-

mentation. I informationsbrevet framgick också hur materialet kan 

komma att användas (se Vetenskapsrådet, 2011, 2017).  

Det fanns inga nära relationer mellan oss forskare och de elever 

som tillfrågades att delta i intervjuer. Det fanns inte heller någon nära 

relation mellan oss forskare och medforskande lärare med anledning 

av etiska regler och riktlinjer för forskning (se Vetenskapsrådet, 

2017). Såväl elever som medforskande lärare var välkända för 

varandra när de möttes under forskningslektioner på respektive skola. 

Att elever och medforskande lärare kände varandra väl bidrog till att 

det innehållsliga kunde fokuseras under forskningslektioner. Vi fors-

kare höll en lektion var i ett skede när vi var bekanta för eleverna.  

Forskaretik handlar om forskarens ansvar i förhållande till forsk-

ningen, forskningssamhället och samhället i övrigt. Till dessa aspekter 

hör forskarens uppträdande i olika roller, ansvar vid publiceringar 

samt vetenskaplig oredlighet (Vetenskapsrådet, 2017). Såväl Veten-

skapsrådet som Bryman (2002/2018) lyfter fram vikten av att sprida 

forskningsresultat på forskningskonferenser eller på andra sätt. De 

publiceringar som hittills har gjorts är jag och forskarkollegan ansva-

riga för. Publiceringarna har dock skett i samråd med våra två handle-

dare. Genom att delge resultaten på forskningskonferenser och skriva 

artiklar har kvaliteten på arbetet ökat genom att hänsyn har tagits till 

den respons vi fått. De medforskande lärarna har inte deltagit på kon-

ferenser eller när artiklar skrivits, men de har fått artiklarna och de 

kommer även att få licentiatuppsatsen. Min intention var, och är, att 

förhålla mig till forskaretiska aspekter i olika sammanhang. En aspekt 
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att förhålla sig till är att genom publiceringar på olika sätt kan transpa-

rensen öka, vilket kan medföra att det kan komma i konflikt med de 

medverkandes integritet. Exempelvis kan kollegorna på de medver-

kande lärarnas skolor ha varit medvetna om forskningsprojektet. Det 

ställer krav på mig som forskare att, som nämnts tidigare, alla person-

uppgifter och datamaterial behandlas konfidentiellt i enlighet med Ve-

tenskapsrådets (2017) etiska principer. En annan aspekt att förhålla sig 

till är att inte förråda någon i forskargruppen. Det skulle kunna ske om 

någon i forskargruppen exempelvis har ett särskilt sätt att uttrycka sig 

på. Sådant eventuellt material har inte publicerats med motiv att inte 

röja någon och dess integritet. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet för Artikel 1 och Artikel 2. Artikel 

2 grundas på det resultat som presenteras i Artikel 1.  

5.1 Artikel 1: Relate before calculate: Students’ ways of 

experiencing relationships between quantities 

I Artikel 1 presenteras på vilka kvalitativt skilda sätt elever i årskur-

serna 3, 8 och 9 erfar fenomenet relationer mellan kvantiteter. Den 

delstudie som Artikel 1 grundas på genomfördes baserat på ansatsen 

fenomenografi (se Marton, 1981, 2015). Med utgångspunkt i fenome-

nografi bedömdes kvalitativa och semistrukturerade intervjuer lämp-

liga för dataproduktion. Delstudie 1 genomfördes för att fånga elevers 

erfarande av fenomenet i avsikt att resultatet skulle vara en utgångs-

punkt inför Delstudie 2. Intervjuerna ljud- och videoinspelades och 

därefter transkriberades, bearbetades och analyserades de för att se-

nare tolkas. Forskningsfrågan formulerades som Vilka skilda sätt att 

erfara fenomenet relationer mellan kvantiteter kan urskiljas i elevin-

tervjuer?             

I intervjuerna användes en intervjuguide där illustrationer var en ut-

gångspunkt. När intervjuguiden och illustrationerna valdes hämtades 

inspiration från Davydov (1986/2008), Davydov med flera (2012) 

samt ramverket lärandeverksamhet. Illustrationerna av kvantiteter i Fi-

gur 4 och Figur 5 skilde sig åt mellan stadierna, men intervjuguiden 

med uppgifter och frågeställningar var likartade. Uppföljande frågor 

kunde skilja sig åt under intervjuerna, såväl mellan stadierna som i re-

spektive årskurs, beroende på vad eleverna utryckte. Ett exempel på 

en uppföljande ”fråga” är när elever i årskurs 8 resonerade om de tre 

kvantiteterna A, P och H (se Figur 5) och uttryckte att P utgjorde 100 

% och H utgjorde 75 % och ”fyllde i” de tre cylindrarna enligt Figur 

9. Eleverna uppmuntrades att beskriva vad som behövde göras för att 

kvantiteten P skulle anta en kvantitet lika med H.  
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Figur 9 (Figur 3 i Artikel 1) 

Ett exempel på elevers lösning baserat på resonemang angående illust-

rationen i Figur 5 (Figur 9 är rekonstruerad på grund av originalets 

undermåliga kvalitet) 
 

 

 

 

 

 

 

Några elever i årskurs 8 resonerade om förhållandet mellan kvantite-

terna i de tre cylindrarna genom att benämna värden i procentform. 

Ingen av eleverna i årskurs 3 benämnde kvantiteter med värden i pro-

centform. I analysen framkom att elever erfar fenomenet relationer 

mellan kvantiteter på kvalitativt skilda sätt. De kvalitativt skilda sätten 

redovisas nedan i ett utfallsrum (Figur 10). Utfallsrummet i Figur 10 

är en översättning av utfallsrummet i Artikel 1 (Figur 4, s. 16). Layou-

ten för utfallsrummet är reviderad i Figur 10, jämfört med Figur 4 i 

Artikel 1. De kvalitativt skilda sätt att erfara fenomenet beskrivs som 

kategorier i en mer detaljerad text efter Figur 10. 
 

Figur 10 (Figur 4 i Artikel 1) 

 

Illustration av utfallsrummet med huvudkategorier, underkategorier 

och den kritiska aspekten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I utfallsrummet illustreras kategorierna hierarkiskt där i högre grad 

kvalificerade erfarande återfinns överst med beteckningarna 2, 2A och 

Relationer mellan 
kvantiteter erfars som

2. någonting som ska 
relateras

2A. Identifiera delar och 
helheter

2B. Utforska möjliga 
relationer

Den kritiska aspekten: 
två kvantiteter 

tillsammans (två delar) 
bildar en tredje kvantitet 

(helheten)

1. någonting som ska 
beräknas

1A. Knäcka en kod 

1B. Tillskriva ett värde
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2B. Kategorierna med beteckningarna 1, 1A och 1B bedömdes som 

mindre kvalificerade erfarande. Till huvudkategori 1 (någonting som 

ska beräknas) formulerades två underkategorier. På liknande sätt for-

mulerades två underkategorier till huvudkategori 2 (någonting som 

ska relateras). Det som skiljer de två kvalitativt skilda huvudkategori-

erna är en kritisk aspekt (se den blåfärgade ”rutan”). Med utgångs-

punkt i fenomenografi är en kritisk aspekt vad individer behöver ur-

skilja för att erfara ett specifikt fenomen på ett mer kvalificerat sätt 

(Pang, 2003). Den kritiska aspekten i Artikel 1 formulerades som två 

kvantiteter tillsammans (två delar) bildar en tredje kvantitet (en hel-

het) med samma ”värde” som de två delarna tillsammans. Den kri-

tiska aspekten kan även formuleras som: om en av delarna tas bort 

från helheten, återstår ”den andra delen”.  

Beskrivningen av huvudkategori 1 är att elever indikerade att nu-

meriska svar skulle produceras. Elever tillskrev kvantiteterna specifika 

värden, ibland i kombination med generella symboler i avsikt att ge-

nomföra beräkningar. I analysen tolkades elevernas uttryck som att 

elever erfar fenomenet som någonting som ska beräknas. Underkate-

gorin 1A formulerades som knäcka en kod baserat på att elever till-

skrev generella symboler specifika värden, exempelvis refererade ele-

ver till symbolernas (bokstävernas) placering i alfabetet. Underkatego-

rin 1B formulerades som tillskriva ett värde baserat på att elever ut-

tryckte den aktuella relationen mellan kvantiteterna genom att 

tillskriva värden till specifika tal. Ibland baserades värdet på uppskat-

tade storlekar på de illustrerade kvantiteterna.  

Beskrivningen av huvudkategori 2 är att elever uttryckte en relation 

mellan kvantiteter och mellan tal. Eleverna fokuserade på den mate-

matiska strukturen och uttryckte relationen mellan kvantiteterna med 

specifika värden eller med generella symboler. I analysen tolkades det 

som att elever erfar fenomenet som någonting som ska relateras. 

Även till denna huvudkategori formulerades två underkategorier. 

Dessa underkategorier formulerades som identifiera delar och hel-

heter (2A) samt som utforska möjliga relationer (2B). Ett exempel på 

underkategori 2A är elever som resonerade om relationen mellan två 

olika stora kvantiteter och uttryckte att för att få de två kvantiteterna 

lika stora behöver en kvantitet adderas till den mindre av de ursprung-

liga kvantiteterna. Elever illustrerade detta med exempelvis en helhet 

benämnd som A och två delar B3 och C2 där delarna bildar samma 

storlek som A (se Figur 6, s. 21 i Artikel 1). I underkategori 2B be-

skrev elever en relation mellan kvantiteter eller en relation mellan tal. 

Elever beskrev den specifika relationen på flera olika sätt, både utifrån 
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den aktuella situationen och bortom den aktuella situationen. Elever 

uttryckte en specifik relation med specifika värden, med generella 

symboler eller med en kombination av dem båda.  

När elever främst fokuserar på att uppgifter och ekvationer ska be-

räknas kan det hindra dem från att erfara och urskilja generella mate-

matiska strukturer som exempelvis relationer mellan kvantiteter (Ma-

son m.fl., 2005/2012). Med utgångspunkt i det är en implikation att 

undervisningen kan behöva ändras från att i huvudsak fokusera på be-

räkningar (aritmetisk undervisning) (van Oers, 2001) till att fokusera 

på generella matematiska strukturer (algebraisk undervisning) (Da-

vydov, 1986/2008). 

Ett bidrag utgörs av den kritiska aspekten, två kvantiteter tillsam-

mans (två delar) bildar en tredje kvantitet (en helhet) med samma 

”värde” som de två delarna tillsammans, vilken kan utgöra en ut-

gångspunkt när lärare planerar undervisning angående uppgifter och 

ekvationer med en additiv struktur. Baserat på resultatet som presente-

ras i utfallsrummet föreslås att relationer mellan kvantiteter utforskas 

och analyseras utifrån en del-helhetsstruktur. Ytterligare föreslås att 

generella symboler används för att resonera om relationer mellan 

kvantiteter i avsikt att skapa gynnsammare förutsättningar för elever 

att inte främst fokusera på beräkningar. Detta kan då möjliggöra för 

elever att erfara relationer mellan kvantiteter på ett mer kvalificerat 

sätt än som ”någonting som ska beräknas”.  

En slutsats är att det kan vara gynnsamt att introducera matematik-

undervisning baserat på relationer mellan kvantiteter redan i den inle-

dande undervisningen i grundskolans tidiga år. Argumentet utgår från 

såväl tidigare forskning (t.ex. Kinard & Kozulin, 2008/2012; Lins & 

Kaput, 2004) som från resultatet som presenteras i Artikel 1. I artikeln 

fokuseras relationer mellan kvantiteter, men även relationer mellan tal 

i ekvationer kan utforskas. 
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5.2 Artikel 2: Critical aspects of equations when 

explored as a part-whole structure 

I Artikel 2 presenteras kritiska aspekter som identifierades när elever 

utforskade relationer mellan tal i ekvationer med negativa tal inklude-

rade. Ekvationerna utgjordes av en additiv struktur och relationer mel-

lan tal utforskades som en del-helhetsstruktur i ett teoretiskt arbete. 

Artikel 2 grundas på forskningslektioner med utgångspunkt i forsk-

ningsansatsen learning study (se Marton, 2015), vilket innebar att det 

var en intervenerande studie tillsammans med lärare och elever i års-

kurserna 3, 8 och 9. Forskningslektionerna designades och utvärdera-

des systematiskt i iterativa processer. Nio forskningslektioner designa-

des och analyserades med utgångspunkt i ramverket lärandeverksam-

het (se Davydov, 1986/2008) och lärandeteorin variationsteori (se 

Marton, 2015). Lektionerna ljud- och videoinspelades för att därefter 

transkriberas, bearbetas, analyseras och tolkas. Ytterligare bestod da-

tamaterialet av elevers uttryck i kartläggningar, ljudinspelade inter-

vjuer samt skriftliga underlag från forskningslektioner, vilket också 

analyserades. Lärandeverksamhet bedömdes vara relevant som en teo-

retisk guidande princip med tanke på att ramverket adresserar utveckl-

ing av algebraiskt och teoretiskt tänkande avseende teoretisk kunskap. 

När forskningslektionerna analyserades mellan iterationerna var avsik-

ten bland annat att identifiera om eleverna engagerades i ett teoretiskt 

arbete. I avsikt att visualisera abstrakta strukturer i det teoretiska arbe-

tet användes en specifik strukturell modell (Figur 11) i det teoretiska 

arbetet.  

Figur 11 (Figur 1 i Artikel 2) 

En specifik strukturell modell 

 

 

 

 

 

En lärandemodell, konstruerad av Davydov (1986/2008) (se Figur 1), 

utgjorde inspiration när den specifika strukturella modellen i Figur 11 

konstruerades. Skillnaden är att modellen i Figur 11 har markerade 

platser för helhet och delar med cirklar.  

Variationsteori var relevant som en guidande princip avseende be-

greppet kritiska aspekter, vid val av tal i ekvationer samt angående 
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vilket variationsmönster som skulle realiseras. Variationsteori ut-

gjorde en guidande princip mellan varje iteration för att bland annat 

identifiera kritiska aspekter. 

Forskningsfrågan i Artikel 2 formulerades som Vilka aspekter be-

höver elever urskilja i avsikt att bemästra ekvationer utifrån relat-

ioner mellan tal? För att identifiera kritiska aspekter avseende relat-

ioner mellan tal i ekvationer, formulerades analysfrågan Vad är indi-

kationer på kritiska aspekter när ekvationer utforskas som en del-hel-

hetsstruktur i ett teoretiskt arbete? De fem kritiska aspekterna som 

identifierades i analysen presenteras nedan: 

1. Det är en relation mellan alla tal i en ekvation 

Den kritiska aspekten det är en relation mellan alla tal i en ekvation 

manifesterades på olika sätt. Ett exempel när den kritiska aspekten 

identifierades i analysen var att elever, oavsett årskurs, inte gav ut-

tryck för att det finns en relation mellan alla tal i en ekvation. Snarare 

fokuserade eleverna på tal kopplat till matematiska symboler eller till 

tals olika positioner i en ekvation utan hänsyn till de andra talen i ek-

vationen. 

2. Två delar tillsammans är ekvivalenta med en helhet med 

samma värde 

Den kritiska aspekten två delar tillsammans är ekvivalenta med en 

helhet med samma värde baseras på den kritiska aspekten som identi-

fierades i Artikel 1: två kvantiteter tillsammans (två delar) bildar en 

tredje kvantitet (en helhet) med samma ”värde” som de två delarna 

tillsammans. Ett exempel på när den kritiska aspekten identifierades i 

analysen av videodata var när en lärare och elever i årskurs 3 utfors-

kade relationer mellan kvantiteter (areor) och betecknade helheten 

som a och delarna som c och ö. Den kritiska aspekten identifierades 

baserat på att en del elever urskilde relationer mellan helheten och de 

två delarna medan andra elever inte urskilde någon skillnad på de två 

delarna c och ö och likställde dem, vilket ledde till att delarna inte an-

tog samma värde som helheten.  

3.   Vad som utgör en helhet respektive delar 

Den kritiska aspekten vad som utgör en helhet respektive delar identi-

fierades i analysen när exempelvis elever i årskurs 8 uppmuntrades i 

ett eftertest att markera helheten i fyra olika ekvationer där elever mar-

kerade ”svaret” som helhet. I analysen tolkades det som att eleverna 

inte urskilde en helhet utifrån en del-helhetsstruktur. Även om hel-

heten är svaret (summan) i en addition gäller det inte för subtraktion. 
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4. Samma relation kan formuleras på fyra olika sätt 

En ytterligare kritisk aspekt är samma relation kan formuleras på fyra 

olika sätt och identifierades i analysen när elever i årskurs 3 utfors-

kade relationen mellan talen 2, 3 och x i ekvationerna x + 3 = 2 och 2 

– x = 3 med hjälp av den specifika strukturella modellen (Figur 11). 

Läraren skrev de två ekvationerna, vilka visar en och samma del-hel-

hetsstruktur. Eleverna uppmuntrades att identifiera helheten och de-

larna och därefter formulera strukturen på fyra olika sätt. I analysen 

framkom att elever inte såg något samband mellan de två ekvationerna 

och inte urskilde att det är samma helhet och delar i de två ekvation-

erna, det vill säga, inte urskilde att det handlade om samma struktur. 

5. Helheten kan anta ett lägre värde än delarna 

Slutligen presenteras den kritiska aspekten helheten kan anta ett lägre 

värde än delarna. Den kritiska aspekten är giltig när negativa tal är in-

kluderade i ekvationer. I analysen tolkades det som att elever, oavsett 

årskurs, uppfattade att addition alltid leder till att summan har ett 

högre värde än addenderna. I analysen framkom också att elever ur-

skilde den kritiska aspekten. 

I artikeln diskuteras att fem kritiska aspekter kan anses som många 

för relationer mellan tal i ekvationer. Eleverna, oavsett årskurs, hade 

ingen tidigare erfarenhet av undervisning där relationer mellan kvanti-

teter och mellan tal fokuseras. Hälften av eleverna i årskurs 3 hade 

inte tidigare mött negativa tal i undervisningen och hälften av eleverna 

i årskurs 3 hade mött negativa tal som punkter på en tallinje. Ingen av 

eleverna i årskurs 3 hade någon erfarenhet av att operera med negativa 

tal. Med anledning av detta kan fem kritiska aspekter vara möjliga och 

berättigade. En slutsats som diskuteras i artikeln är att val av vilka tal 

som väljs i ekvationer är viktigt. I detta projekt var det betydelsefullt 

att negativa tal inkluderades i ekvationer, bland annat för att utmana 

uppfattningen att addition alltid innebär att summan utgörs av ett 

högre värde än addenderna och det motsatta – att differensen alltid ut-

görs av ett lägre värde än minuenden i subtraktionsuppgifter (Bishop 

m.fl., 2014). En annan anledning att inkludera negativa tal i ekvationer 

var att eleverna inte bara skulle se eller veta svaren. Genom att utmana 

dessa antaganden var intentionen att flytta fokus från att främst be-

räkna ekvationer till att analysera ekvationer och talens förhållande i 

dessa. En ytterligare slutsats som diskuteras i artikeln är att det är värt 

att förändra undervisning från att i huvudsak fokusera på beräkningar 

baserat på regler och procedurer till undervisning utifrån generella ma-

tematiska strukturer. Slutsatsen grundas på att eleverna i årskurserna 8 
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och 9 i huvudsak fokuserade på beräkningar baserat på regler och pro-

cedurer. Slutsatsen grundas också på att elever i årskurs 3 löste ekvat-

ioner som exempelvis x + 3 = 2 och 2 – x = 3 med stöd av den speci-

fika strukturella modellen (Figur 11) i ett teoretiskt arbete. Modellen 

kom i dessa fall att få funktionen av en lärandemodell och visualisera 

abstrakta strukturer som relationer mellan tal.  

Även om kritiska aspekter är relationella (Pang & Ki, 2016) kan re-

sultatet i forskningsprojektet användas som en utgångspunkt när lärare 

planerar undervisning avseende relationer mellan tal i ekvationer. De 

kritiska aspekterna kan då utgöra tentativa kritiska aspekter. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion med utgångspunkt i syftet, vilket är 

att bidra med kunskap om vilka aspekter som kan vara nödvändiga för 

elever att urskilja för att identifiera och analysera en del-helhetsstruk-

tur och i förlängningen bemästra ekvationer. Resultatet diskuteras i 

förhållande till forskningsfrågorna (1) Vilka skilda sätt att erfara feno-

menet relationer mellan kvantiteter kan urskiljas i elevintervjuer? och 

(2) Vilka aspekter behöver elever urskilja i avsikt att bemästra ekvat-

ioner utifrån relationer mellan talen? samt i förhållande till tidigare 

forskning. Vidare diskuteras teoretiska utgångspunkter samt metod 

och genomförande. Avslutningsvis diskuteras bidraget, begränsningar 

och fortsatt möjlig forskning. 

6.1 Relationer mellan kvantiteter och mellan tal i 

ekvationer 

I såväl Artikel 1 som i Artikel 2 var intresset att studera på vilka sätt 

elever erfar och urskiljer relationer mellan kvantiteter samt mellan tal i 

ekvationer. I artiklarna uttrycks att en och samma relation kan formul-

eras på fyra olika sätt, som exempelvis a = b + c; a = c + b; a – b = c; 

a – c = b (Schmittau, 2004). I denna sammanläggande licentiatuppsats 

uttrycks dock att exemplen med a, b och c ovan handlar om fyra relat-

ioner och en del-helhetsstruktur. Begreppen relation och struktur an-

vänds på varierande sätt av forskare. I en och samma text kan begrep-

pen användas på olika sätt. Exempelvis skriver Polotskaia (2017) 

”These diagrams represent the relationships between quantities” och 

något senare i samma stycke ”thus enabling a more and deeper under-

standing of the relationship between the elements” (s. 168, se även 

Schmittau, 2004). Detta kan vara en indikation på att begreppen relat-

ion, relationer, struktur och strukturer behöver undersökas ytterligare i 

forskningsstudier. Det finns också forskare som uttrycker att relation-

erna mellan a, b och c kan formuleras på tre sätt och inte på fyra sätt 

(se Schmittau, 2004). De två additionerna skrivs då endast på ett sätt, 
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vilket kan innebära att det tas för givet att elever urskiljer kommutati-

viteten i additition.  

I båda artiklarna handlar resultatet om kritiska aspekter. I den feno-

menografiska analysen (Marton, 2015; Pang, 2003) i Artikel 1 fram-

kom den kritiska aspekten två kvantiteter tillsammans (två delar) bil-

dar en tredje kvantitet (en helhet) med samma ”värde” som de två de-

larna tillsammans. Enligt Holmqvist och Selin (2019) kan kritiska 

aspekter som identifieras i studier med utgångspunkt i fenomenografi 

undersökas i undervisningspraktiken med variationsteori som design- 

och analysredskap, vilket var gällande i detta forskningsprojekt. Den 

kritiska aspekten som identifierades i Artikel 1 kom således att vara en 

tentativ kritisk aspekt (se Pang & Ki, 2016) inför forskningslektion-

erna. I Artikel 2 identifierades fem kritiska aspekter i analysen, varav 

en av dem var densamma som i Artikel 1, men omformulerades som 

två delar tillsammans är ekvivalenta med en helhet med samma värde. 

De fem kritiska aspekterna var gällande i förhållande till eleverna och 

lärandeobjektet (se Pang & Ki, 2016). Att ett och samma lärandeob-

jekt och de fem kritiska aspekterna var giltiga för såväl elever i års-

kurs 3 som elever i årskurserna 8 och 9 kan anses vara besynnerligt. I 

analysen tolkades det som att fokusera på relationella strukturer var 

någonting nytt för samtliga elever, oavsett årskurs, vilket mynnade ut i 

samma kritiska aspekter och lärandeobjekt.  

Att elever behöver få tillgång till ett teoretiskt arbete för att ut-

veckla ett teoretiskt kunnande som exempelvis abstraktion och genera-

lisering (Davydov, 1986/2008) var en utgångspunkt inför de semi-

strukturerade intervjuerna där eleverna hade en illustration av kvanti-

teter (volymer) och inte några konkreta och diskreta objekt att mani-

pulera med. Intentionen var att möjliggöra för eleverna att fokusera på 

en abstrakt struktur som relationer mellan kvantiteter och att föra teo-

retiska resonemang (t.ex. Davydov, 1986/2008; Eriksson & Tabachni-

kova, 2022). Även om eleverna resonerade om kvantiteter utan några 

specifika värden tillskrev flertalet elever, oavsett årskurs, de olika 

kvantiteterna specifika värden och ibland i kombination med generella 

symboler (bokstäver). En framträdande skillnad mellan de två stadi-

erna är att ingen av eleverna i årskurs 3 uttryckte specifika värden i 

procentform. Ett exempel när elever uttryckte sig specifikt är när en 

elev i årskurs 3 mätte med sina fingrar på tillbringaren för att ange en 

specifik volym som behövde tillsättas och nämnde differensen i decili-

ter. En förklaring till att eleverna tillskrev kvantiteterna specifika vär-

den och uttryckte differensen mellan kvantiteterna med numeriska 

värden kan vara att de tidigare inte mött undervisning där teoretiska 
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resonemang förs om relationer med generella symboler utan att 

någonting ska beräknas. Brown med flera (1988) framhåller att även 

när elever löser algebraiska uppgifter är det inte säkert att bakomlig-

gande matematiska strukturer urskiljs. Detta kan därför vara en aspekt 

för lärare att vara uppmärksamma på när matematiska strukturer foku-

seras i undervisningen.  

Ibland används konkreta objekt i undervisningen, men Carpenter 

och Moser (1982) samt Coles och Sinclair (2019) framhåller att det 

inte behöver vara en fördel att använda konkreta objekt och att det 

dessutom kan leda till att strukturer inte urskiljs. Förknippat med tidi-

gare forskning om konkreta objekt fanns en farhåga att eleverna skulle 

fokusera på handlingar som att ”hälla vätskor” och att det skulle 

komma i förgrunden, att relationer inte skulle urskiljas samt att teore-

tiska resonemang inte skulle förekomma. Trots att eleverna resonerade 

om kvantiteter utan några konkreta och diskreta objekt att manipulera 

med tycktes tillbringarna ha påverkat elever i årskurs 3 att ändå foku-

sera på konkreta handlingar som att ”hälla”. Exempelvis uttryckte en 

elev ”Man häller upp lite där [eleven pekar på den högra tillbringaren] 

och så kollar man lite då och då” (Elev, årskurs 3). Förvisso behövde 

den högra kvantiteten (se Figur 4 och Figur 2, s. 11 i Artikel 1) ”ökas 

på” (eller den vänstra, minskas), men citatet tolkades i analysen som 

att eleven inte uttryckte sig generellt på en teoretisk nivå utan ut-

tryckte en handling baserad på erfarenheter från vardagen. De illustre-

rade volymerna i cylindrar och tillbringare kan ha påverkat elevernas 

möjlighet att inte fokusera på innehållet – kvantiteter. Däremot fram-

kom ingenting i analysen som visade att eleverna i årskurs 3 funde-

rade över att kvantiteten i den vänstra tillbringaren inte fyller hela till-

bringaren. Möjligen hade areor, där endast kvantiteter illustreras, varit 

ett mer lämpligt val än volymer i cylindrar och tillbringare. Detta togs 

i beaktande när forskningslektionerna designades för att nå syftet med 

forskningsprojektet. Mot bakgrund av resultatet i Artikel 1 användes 

areor i form av papper i forskningslektionerna för att exemplifiera re-

lationer mellan kvantiteter.  

Även om eleverna inte var vana att resonera om relationer mellan 

kvantiteter var det elever som uttryckte det relationella och därmed er-

far relationer mellan kvantiteter som någonting som kan relateras. 

Under intervjuerna förekom ingen undervisning, men resultatet indi-

kerar vikten av att elever redan i den allra första matematikundervis-

ningen ges möjlighet att urskilja bakomliggande matematiska struk-

turer för att gå bortom det specifika. Det i sin tur kan bidra till att ele-
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ver kan bemästra att generalisera när de möter andra uppgifter i nya si-

tuationer (t.ex. Hiebert & Lefevre, 1986; Mason m.fl., 2005/2012). 

Under forskningslektionerna försattes eleverna i en undervisning med 

ett tillvägagångssätt de inte var vana vid där relationer mellan kvanti-

teter samt mellan tal i ekvationer fokuserades. Den undervisningssitu-

ation som iscensattes kan sammankopplas till undervisning med ut-

gångspunkt i early algebra (se Kieran, 2018) samt lärandeverksamhet 

och algebraisk undervisning (se Davydov, 1986/2008). Eleverna i års-

kurs 3 hade tidigare enbart deltagit i vad van Oers (2001) benämner 

som aritmetisk undervisning där enskilda begrepp och aritmetiska op-

erationer utifrån numeriska exempel utförs. Även om eleverna i års-

kurserna 8 och 9 tidigare hade medverkat i undervisning där algebra 

och obekanta tal förekommit kan undervisningen ändå beskrivas som 

en aritmetisk undervisning. Enligt lärarna var eleverna vana med en 

undervisning där fokus främst är att beräkna uppgifter för att finna ett 

svar. I analysen framkom flera indikationer på att det är värt att intro-

ducera en undervisning med utgångspunkt i early algebra och lärande-

verksamhet där bland annat relationella strukturer, teoretiska resone-

mang och lärandemodeller förekommer. Ett exempel på det är när en 

elev i årskurs 3 på en teoretisk nivå med stöd av lärandemodellen (Fi-

gur 11) resonerade om och drev argument för att värdet på x i ekvat-

ionen x + 3 = 2 måste vara ”ett-minus” [negativ ett] (Figur 7). Eleven 

hade tillsammans med klasskamrater omformulerat ekvationen på yt-

terligare tre sätt och bevisade att x måste vara värt -1, baserat på ek-

vationen 2 – 3 = x och med hjälp av en tallinje, genom att utgå från ta-

let 2 och förflytta sig tre ”steg” till vänster på tallinjen. I analysen 

framkom att ingen av eleverna i årskurs 3 angav ”1” som differens 

(som endast magnitud) för ekvationen, liknande det eleven som nämns 

i Prolog, som uttryckte ”Men skillnaden mellan fem och åtta är ju 

tre…”. I avsnittet 2.4.4 definieras magnitud som ett tals avstånd till ta-

let 0 (origo). I likhet med exemplet ovan kan en magnitud även identi-

fieras mellan två andra tal, som i detta fall, mellan talen fem och åtta. 

En reflektion angående att ingen av eleverna i årskurs 3 uttryckte sig 

på detta sätt är att eleverna uppmanades att börja med att analysera 

och identifiera relationer mellan talen för att i ett senare skede be-

räkna ekvationerna. Ett exempel från årskurserna 8 och 9 är när ele-

verna resonerade om ekvationer som x – (-15) = (-14) där de med stöd 

av lärandemodellen prövade och omprövade relationer mellan talen. 

Eleverna omformulerade därefter ekvationen och valde en, för dem, 

”enklare” ekvation för att beräkna den. Dessa två exempel kan ses 

som indikationer på att eleverna engagerades i en undervisning där de 
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gavs möjlighet att vara agenter och bland annat driva resonemang (se 

Repkin, 2003). Att förändra en undervisning från att i huvudsak foku-

sera på beräkningar till att fokusera på att analysera och reflektera an-

gående relationer, där möjlighet att utveckla förmågor som algebraiskt 

och teoretiskt tänkande, stöds av tidigare forskning (t.ex. Cai & 

Knuth, 2011; Davydov, 1986/2008; Kieran, 2018; Mason m.fl., 

2005/2012; Radford, 2018; Yackel & Cobb, 1996).  

Den kritiska aspekten (1) det är en relation mellan alla tal kan 

tyckas vara påvisad i tidigare forskning. Exempelvis påvisar Olteanu 

och Olteanu (2012) att elever behöver urskilja relationen mellan delar 

samt relationen mellan helheten och en del angående subtraktionsupp-

gifter. Resultatet i Artikel 2 påvisar vikten av att elever urskiljer relat-

ionen mellan alla tal i en ekvation. Det kan inte tas för givet att elever 

likställer en relation mellan tal i en ekvation och en relation mellan 

alla tal i en ekvation. Jag menar att formuleringen i Artikel 2 kan tyd-

liggöra att relationen gäller mellan samtliga tal i en ekvation och inte 

bara en relation mellan talen i vänster eller höger led om likhetsteck-

net (se t.ex. Carpenter m.fl., 2003; Wettergren m.fl., 2021). Mot bak-

grund av den diskussion som förs ovan kan detta förhållande formule-

ras som relationer mellan alla tal och inte som relationen mellan alla 

tal. När elever fokuserar på talen i exempelvis vänster led om likhets-

tecknet uppfattas det som en ”separator” och en signal för att någon-

ting ska beräknas, någonting som exempelvis Carpenter med flera 

(2005) samt Kieran (1981, 2004) framhåller. Förvisso ska en ekvation 

beräknas, men först kan den behöva analyseras. Lins och Kaput 

(2004) framhåller att i matematikundervisning baserad på early alge-

bra urskiljs det relationella först och att det finns flera fördelar med 

det. Exempelvis kan elever utveckla en förståelse av likhetstecknet 

som en relationell förståelse. I tidigare forskning påvisas problematik 

när det relationella inte är i fokus. Exempelvis betonar Mason med 

flera (2005/2012) att ett för starkt fokus på beräkningar och svar base-

rat på regler och procedurer kan hindra elever att urskilja matematiska 

idéer bakom regler och procedurer. Ytterligare påpekar Chevallard 

(2015) att elever behöver minnas de regler och procedurer de lärt sig. 

Under forskningslektionerna efterfrågade ett flertal elever i årskur-

serna 8 och 9 en regel som de inte kom ihåg hur den skulle användas. 

Eleverna diskuterade vad som gällde angående regeln minus och mi-

nus är plus för att beräkna ekvationer med negativa tal. Med utgångs-

punkt i regeln fanns det elever som omformulerade ekvationer som x – 

(-10) = -7 till x + 10 = -7. x antar samma värde i de två ekvationerna, 
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men del-helhetsstrukturen skiljer sig åt (se även Andersson & Tuomi-

nen, 2022). Under analysen i Artikel 2 framkom att de äldre eleverna, 

i större omfattning än de yngre, fokuserade på beräkningar och inte på 

det relationella. Det tolkades som att de äldre eleverna hade längre er-

farenhet av undervisning utifrån aritmetisk undervisning (se van Oers, 

2001), vilket möjligen påverkade att det relationella inte fokuserades. 

Även Cai och Knuth (2011) samt Kieran (2007) betonar vikten av att 

fokusera på det relationella. Hiebert och Lefevre (1986) påpekar att ett 

kunnande om vad som ligger bakom regler och procedurer kan leda 

till förmågan att generalisera och att lösa nya ekvationer i nya situat-

ioner.  

De två kritiska aspekterna (2) två delar tillsammans är ekvivalenta 

med en helhet med samma värde och (3) vad som utgör en helhet re-

spektive delar kan upplevas likartade med den kritiska aspekten (1). 

Jag hävdar dock att det är en skillnad mellan de tre. Utifrån en del-hel-

hetsstruktur behöver elever först urskilja vad som utgör delar respek-

tive helhet (3) för att därefter urskilja att två delar är ekvivalenta med 

en helhet med samma värde (2). Därefter behöver elever urskilja relat-

ioner mellan alla tal. 

Relationer utifrån en del-helhetsstruktur kan formuleras som exem-

pelvis a = b + c; a = c + b; b = a – c; c = a – b (Davydov, 1975a, 

1975b, 1986/2008; Schmittau, 2004; Schmittau & Morris, 2004; Slo-

vin & Venenciano, 2008). Baserat på analysen i Artikel 2 framkom en 

kritisk aspekt (4) som kan sammankopplas till detta, vilken formulera-

des som samma relation kan formuleras på fyra olika sätt. En fördel 

med att urskilja att en och samma del-helhetsstruktur kan formuleras 

på fyra olika sätt är, som nämnts tidigare, att elever kan välja en av de 

fyra formuleringarna som de upplever som en lättare ekvation att be-

räkna. Det som framkom i samband med denna kritiska aspekt är att 

elever, ofta med stöd av lärandemodellen, simultant urskilde addition 

och subtraktion som inverser, vilket såväl Vergnaud (1979, 1982) som 

Greer (2012) lyfter fram som viktigt kunnande. Under resonemanget 

om fyra formuleringar av en och samma del-helhetsstruktur urskilde 

elever också att den kommutativa lagen inte är giltig för subtraktion. 

Det kom bland annat till uttryck när en elev i årskurs 3 påpekade att 

”benen” i de två lärandemodellerna i Figur 6 såg ut som ett likhets-

tecken och gav exemplet att ö och c tillsammans blir a. Lite senare ut-

trycker en annan elev att ”man kan lägga minus mellan a och c” (Elev, 

årskurs 3). Därefter uttryckte den elev som såg ”benen” som ett lik-

hetstecken ”a minus ö” (Elev, årskurs 3). Samtliga fyra formuleringar 
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lyftes fram av eleverna, men ingen elev gav under detta tillfälle för-

slag på en formulering som exempelvis c – a =, det vill säga, ett för-

slag på att den kommutativa lagen även gäller för subtraktion. 

När talområdet endast omfattas av naturliga tal i ekvationer kan be-

gränsningar förekomma. Bishop med flera (2014) framhåller att det 

exempelvis kan handla om att elever uppfattar att addition alltid leder 

till en summa med högre värde än respektive addend och att subtrakt-

ion alltid leder till att differensen har ett lägre värde än minuenden. 

Den kritiska aspekten (5) som framkom i analysen formulerades som 

helheten kan anta ett lägre värde än delarna. Bruno och Martinón 

(1999) betonar att elever behöver urskilja att när minuenden subtrahe-

ras med ett negativt värde kommer differensen att anta ett högre värde 

än minuenden. Även om elever kan operera med negativa tal och har 

kunskap om att differensen kan anta ett högre värde än minuenden har 

de möjligen inte fokuserat på relationer mellan tal och inte heller base-

rat på en del-helhetsstruktur. När elever urskiljer den kritiska aspekten 

(5) kan det utmana den begränsning som Bishop med flera (2014) 

framhåller och stödjas av det kunnande som Bruno och Martinón 

(1999) betonar. En fördel med att urskilja den kritiska aspekten (5) 

som en del-helhetsstruktur är att elever kan använda det kunnande 

som framkommer i den kritiska aspekten (4) även när negativa tal är 

inkluderade i ekvationer, det vill säga, omformulera en ekvation till en 

lättare ekvation. De flesta elever i årskurs 3 valde exempelvis att be-

räkna ekvationen 2 – 3 = x och inte x + 3 = 2. I årskurserna 8 och 9 

valde de flesta elever att beräkna (-15) + (-14) = x och inte x – (-15) = 

(-14). 

När eleverna skulle identifiera en del-helhetsstruktur mellan talen i 

en ekvation var talen inledningsvis för triviala (exempelvis 12 – 7 = x) 

för att eleverna skulle fokusera på strukturen. Det i sin tur, möjlig-

gjorde inte för att kritiska aspekter kunde identifieras och likaså bjöds 

eleverna inte in till ett teoretiskt arbete med stöd av en lärandemodell. 

Däremot när negativa tal inkluderades i ekvationerna fokuserade ele-

verna på strukturen och relationer i större omfattning och teoretiska 

resonemang fördes. I analysen tolkades det som att ekvationer med 

negativa tal inkluderade inte var helt enkla att beräkna och därför fo-

kuserade eleverna i större utsträckning på det intentionella, det vill 

säga, relationer mellan tal. I analysen tolkades det som att i dessa situ-

ationer skapades ett behov av den specifika strukturella modellen, som 

därmed fick funktionen av en lärandemodell, ett tankeredskap, och på 

så sätt kunde de abstrakta egenskaperna visualiseras (se Davydov, 



74 

1986/2008; Eriksson, 2017; Gorbov & Chudinova, 2000; Mellone & 

Tortora, 2017; Polotskaia, 2017).  

Inte vid något tillfälle i forskningsprojektet användes konkreta och 

diskreta objekt att manipulera med, ett och ett, för att därefter övergå 

till en mer abstrakt nivå. Särskilt den kritiska aspekten (5) hade varit 

komplicerad att utforska med konkreta och diskreta objekt (se Carpen-

ter & Moser, 1982; Coles & Sinclair, 2019; Schubring, 2005). I tidi-

gare forskning av bland andra Carpenter och Moser (1982), Davydov 

(1986/2008), Ng och Lee (2009) samt Schmittau (2003, 2005) lyfts en 

del-helhetsstruktur med additiv struktur fram angående naturliga tal, 

men inte angående negativa tal. Vad jag har funnit fram till nu har den 

kritiska aspekten (5) inte undersökts och formulerats utifrån en del-

helhetsstruktur i tidigare forskning och likaså inte med stöd av den 

specifika strukturella modellen.  

Att relationer uttrycks med generella symboler innan specifika tal 

och värden används kan möjliggöra för elever att främst fokusera på 

det relationella (Davydov,1990). När det var kvantiteter (areor) med 

generella symboler som utforskades under forskningslektionerna var 

det mer okomplicerat för eleverna att fokusera på relationer mellan de-

lar och helhet. Det fanns på det sättet ingenting som skulle beräknas. 

Likväl identifierades kritiska aspekter i analysen, som exempelvis an-

gående vad som utgör en helhet och vad som utgör delar. I dessa situ-

ationer utmanades eleverna med var en helhet (och delar) kan vara 

placerad i en ekvation.  

Den främsta avsikten med forskningsprojektet var inte att fokusera 

på enskilda elevers lärande. Baserat på resultatet påvisas att såväl 

yngre som äldre elever kan delta i en undervisning med fokus på gene-

rella matematiska strukturer. Resultatet visar även att yngre och äldre 

elever analyserade relationer mellan tal i ekvationer med stöd av en lä-

randemodell och förde teoretiska resonemang, uttryckte relationer 

med generella symboler samt fann värdet på obekanta tal i ekvationer, 

även när ett obekant tal utgjordes av ett negativt tal. Det i sin tur indi-

kerar ett framväxande algebraiskt tänkande och teoretiskt tänkande. 

Bedömningen är att forskningslektionerna möjliggjorde för eleverna 

att på gruppnivå delta i ett teoretiskt arbete för att identifiera och ana-

lysera relationer mellan kvantiteter samt mellan tal i ekvationer. Detta 

är en indikation på att det är värt att förändra undervisningen till att 

fokusera på matematiska strukturer i avsikt att bemästra ekvationer. 

Med utgångspunkt i resultatet kan det fastställas att forskningsfrå-

gorna besvarades i respektive artikel och således uppnåddes syftet 

med forskningsprojektet.  



75 

6.2 Diskussion avseende teoretiska utgångspunkter och 

metod 

I Artikel 1 utgjorde fenomenografi analysverktyg och lärandeverk-

samhet utgjorde designverktyg. I Artikel 2 hade variationsteori och lä-

randeverksamhet funktionen av design- och analysverktyg. Således 

användes tre olika ramverk, vilket kan bedömas som många för ett 

forskningsprojekt av en omfattning som detta. De tre ramverken hade 

emellertid olika funktioner i de två artiklarna. En intention i forsk-

ningsprojektet var att identifiera kritiska aspekter angående relationer 

mellan kvantiteter samt mellan tal i ekvationer. För att inte ta någon-

ting för givet inför forskningslektionerna var avsikten att lyssna in ele-

vers erfarande av relationella strukturer. Med tanke på att intentionen 

var att fånga elevers kvalitativt skilda sätt att erfara ett specifikt feno-

men bedömdes fenomenografi som en relevant ansats, eftersom det är 

forskningsintresset inom ansatsen. Semistrukturerade intervjuer är en 

vanlig metod inom fenomenografi, vilket möjliggjorde att på ett för-

djupat sätt fånga vad som kunde ligga bakom det som kom till uttryck 

(se Eriksson, 1999). Ramverket lärandeverksamhet utgjorde inspirat-

ion när uppgifter till intervjuerna designades (se Davydov, 1986/2008; 

Davydov, m.fl., 2012).  

Avsikten med forskningslektionerna var att identifiera kritiska 

aspekter i förhållande till eleverna och lärandeobjektet (se Pang & Ki, 

2016). Variationsteori (Marton, 2015) utgjorde en guidande princip 

när delar kontrasterades med en helhet och var delar och en helhet kan 

placeras i en ekvation samt när tal i ekvationer valdes. Variationsteori 

var även en guidande princip vid analysen, främst mellan varje iterat-

ion för att identifiera kritiska aspekter inför påföljande lektion. Läran-

deverksamhet (Davydov, 1986/2008) bedömdes som ett relevant ram-

verk med anledning av innehållsliga infallsvinklar i förhållande till lä-

randeobjektet och lektionsdesignen. Det innehållsliga, relationer mel-

lan kvantiteter samt mellan tal i ekvationer, handlar om abstrakta 

strukturer och motiverar därmed lärandeverksamhet som ett guidande 

redskap när forskningslektionerna designades och genomfördes. Lä-

randeverksamhet var även en guidande princip vid analysen, bland an-

nat för att analysera och tolka om eleverna var agenter där de exem-

pelvis gavs möjlighet att ta initiativ och driva resonemang och reflek-

tera över klasskamraters kunnande i ett kollektivt och teoretiskt arbete 

(se Repkin, 2003, se även Eriksson, 2021). I analysen framkom bland 

annat att inget teoretiskt arbete realiserades när talen i ekvationer var 

för enkla. En utgångspunkt under analysen var bland annat ”På vilka 
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sätt designen av modellen och forskningslektioner möjliggjorde för 

eleverna att urskilja kritiska aspekter”. Kritiska aspekter fokuseras inte 

inom lärandeverksamhet, men begreppet kan relateras till variations-

teori. Vid design och analys av lektionerna användes således lärande-

verksamhet och variationsteori som kompletterande ramverk, vilket är 

möjligt (se Eriksson, 2017). Marton (2015) påpekar att det viktiga är 

att en teori är funktionell, vilket bedömdes vara situationen i detta pro-

jekt. 

I förhållande till forskningsprojektet kunde andra teorier ha utgjort 

möjliga val. Några exempel på andra möjliga teorier med didaktik 

som fokus är sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996), teori 

om didaktiska situationer i matematik (Brousseau, 1997) eller antro-

pologiska tillvägagångssätt i matematikundervisning (Chevallard, 

1989, 2015). Dessa tre nämnda teorier hade kunnat vara ett alternativ 

till ramverket lärandeverksamhet. Om forskningsintresset hade varit 

att studera elevers matematiska förklaringar och vad som räknas som 

acceptabla matematiska förklaringar hade ramverket sociomatema-

tiska normer (Yackel & Cobb, 1996) varit relevant. Om forskningsin-

tresset hade varit att låta eleverna upptäcka matematik genom spel 

hade Brousseaus (1997) teori om didaktiska situationer i matematik 

varit relevant. Om forskningsintresset hade varit att studera olika di-

daktiska paradigm hade didaktikens antropologiska teori varit relevant 

(se Chevallard, 1989, 2015). Motivet till att lärandeverksamhet valdes 

för forskningsprojektet var att ramverket erbjuder såväl yngre som 

äldre elever att delta i teoretiska arbeten med algebraiska strukturer – 

en undervisning som fokuserar på, och som möjliggör, att utveckla så-

väl algebraiskt som teoretiskt tänkande (se t.ex. Davydov, 1986/2008; 

Eriksson & Tabachnikova, 2022). Centralt inom lärandeverksamhet är 

att lärandemodeller utgör en del när elever försätts i situationer där de 

utforskar ett problem för att lösa det. Eleverna deltar i ett kollektivt 

och teoretiskt arbete där de kontinuerligt utmanas med hakar eller 

motsättningar. Under forskningslektionerna utforskade eleverna en 

del-helhetsstruktur med stöd av en lärandemodell. Eleverna deltog så-

ledes i ett kollektivt och teoretiskt arbete där exempelvis negativa tal 

utgjorde hakar. En sådan undervisningspraktik kan, i likhet med vad 

Davydov (1986/2008), Repkin (2003) samt Zuckerman (2003, 2004) 

framhåller, möjliggöra för elever att bland annat utveckla förmågorna 

att resonera och reflektera. Det i sin tur kan möjliggöra för elever att 

”lära sig lära”. Som nämnts tidigare kan teoretiska och vetenskapliga 

begrepp tillgängliggöras med stöd av medierande artefakter (Davydov, 

1986/2008; Kinard & Kozulin, 2008/2012; Radford, 2015), vilket kan 
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möjliggöra för ett fortsatt lärande (Davydov, 1986/2008). I detta 

forskningsprojekt kan abstrakta strukturer och negativa tal beskrivas 

som teoretiska begrepp, vilka utforskades som ett teoretiskt arbete. De 

två begreppen är komplicerade att utforska empiriskt och då kan be-

greppen behöva memoreras (Stetsenko & Arievitch, 2002).  

Lärandeverksamhet har likartat forskningsintresse som inom det 

matematikdidaktiska forskningsfältet early algebra, vilket hade rele-

vans i detta forskningsprojekt. En utmaning med att utgå från early al-

gebra och lärandeverksamhet var att ingen av oss i forskargruppen 

hade tidigare erfarenhet av att undervisa med utgångspunkt i generella 

matematiska strukturer. Det i sin tur kan ha påverkat resultatet. Exem-

pelvis hade eleverna kunnat engageras i en verksamhet (undervisning) 

där vi redan från början introducerade dem i en problemsituation där 

de utmanades till ett teoretiskt arbete för att utforska abstrakta och teo-

retiska begrepp, som strukturer, genom aktiva handlingar (se Da-

vydov, 1986/2008; Kinard & Kozulin, 2008/2012; Radford, 2015). Yt-

terligare hade ett behov av lärandemodeller kunnat skapas i ett tidigare 

skede under forskningslektionerna genom att välja ekvationer och tal i 

dem som skapade ett behov av en lärandemodell. Det hade kunnat 

leda till tydligare indikationer på algebraiskt och teoretiskt tänkande 

samt att eleverna analyserade ekvationerna i högre grad för att därefter 

beräkna dem. 

Learning study genomförs i undervisningspraktiken, vilken är kom-

plex och Collins med flera (2004) påpekar att det därmed är många 

variabler som kan påverka forskningen. Likafullt är min bedömning 

att forskningsansatsen möjliggjorde att, på ett fördjupat sätt, identifi-

era kritiska aspekter avseende lärandeobjektet och således besvara 

Forskningsfråga 2. Ett motiv till det är att forskningen genomfördes 

som ett kollaborativt och intervenerande arbete med iterativa proces-

ser. De medforskande lärarna och vi forskare arbetade tillsammans för 

att pröva en alternativ undervisning där lärarnas erfarenheter och kun-

nande var av vikt, eftersom det på så vis kom att vara, vad Carlgren 

(2012) beskriver som, ett inifrån-perspektiv. Kilhamn och Säljö 

(2019) framhåller att en förändrad undervisning kan kräva att forskare 

och lärare samarbetar i empiriska studier som genomförs i undervis-

ningspraktiken. Såväl Bulterman-Bos (2008) som Carlgren (2017) 

framhåller att när forskare och lärare arbetar tillsammans i undervis-

ningspraktiken kan gapet mellan teori och praktik minskas eller över-

bryggas. I detta projekt bedöms gapet ha minskats snarare än helt 

överbryggats med anledning av att lärarna inte var med inledningsvis 

när syfte och forskningsfrågor formulerades. Ett motiv till det är att vi 



78 

forskare avsåg att pröva ett alternativt tillvägagångssätt än vanligt fö-

rekommande i en svensk undervisningskontext. Med andra ord var det 

inte lärarna som initierade tillvägagångssättet, men mellan iteration-

erna genomfördes revideringar som lärarna var med och påverkade. 

Som nämnts tidigare var lärarna även med och omformulerade läran-

deobjektet. I forskningsprojektet var en intention att undvika oklar-

heter och spänningar mellan oss forskare och de medforskande lärarna 

och därför formulerades en överenskommelse inledningsvis (se 

Adamson & Walker, 2011). 

6.3 Begränsningar  

Att begränsningar och utmaningar kan uppstå när forskning äger rum i 

undervisningspraktiken är någonting Walker (2006) betonar och Coll-

lins med flera (2004) beskriver forskning i undervisningspraktiken 

som en ”rörig” forskningsmiljö. Som nämnts tidigare undersöks dess-

utom ett avgränsat och specifikt innehåll i en learning study. Bulter-

man-Bos (2008) och Carlgren (2012, 2017) lyfter fram att i en le-

arning study undersöks någonting som lärare upplever som en utma-

ning i undervisningen. Som också nämnts tidigare, och som är värt att 

diskutera, är att även om lärarna var medforskande i forskningspro-

jektet var syftet och forskningsfrågorna inledningsvis formulerade av 

oss forskare. Emellertid har vi båda bakgrund i flerårig undervisning 

och kunskap om vad som kan vara utmaningar i undervisningsprakti-

ken.  

Medverkande elever utgjordes av ett avgränsat antal och varje en-

skild elev deltog under endast en forskningslektion. I likhet med vad 

Hiebert med flera (2002), Larsson (2009) samt van den Akker (1999) 

framhåller angående generaliserbarhet kan resultatet behöva analyse-

ras, tolkas och omkonstrueras till den aktuella kontexten och situat-

ionen, vilket kan uppfattas som en begränsning i detta projekt. Av den 

anledningen kan resultatet kopplas till vad Larsson (2009) beskriver 

som kontextgeneralisering. Avsikten var inte att respektive elev skulle 

delta i en serie av lektioner för att utveckla ett kunnande angående lä-

randeobjektet. Ändamålet var förvisso inte att bortse från elevers lä-

rande, men fokus var att forskningen skulle besvara forskningsfrå-

gorna och leda till syftet med projektet. Om en och samma elev hade 

deltagit under flera forskningslektioner hade det inte med samma sä-

kerhet kunnat fastställas vad som gjorde skillnad i det innehållsliga. 

Att pröva en matematikundervisning med ett tillvägagångssätt som 
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eleverna aldrig mött tidigare kan diskuteras. Eleverna förväntades 

delta i ett abstrakt och teoretiskt arbete där en specifik strukturell mo-

dell förekom. Emellertid ställde sig eleverna positiva till, och accepte-

rade, att delta i forskningen. Intentionen var att studera det innehålls-

liga i ett teoretiskt arbete och att identifiera kritiska aspekter angående 

relationer mellan kvantiteter och mellan tal i ekvationer. Om en läran-

deverksamhet utifrån El’konin-Davydov-programmet med specifika 

handlingar (Davydov, 1975b, 1986/2008) iscensattes kan ifrågasättas. 

Att en lärandeverksamhet i sin helhet åstadkoms kan inte hävdas, men 

det finns indikationer på delar av en sådan verksamhet. Exempelvis 

utforskade och analyserade elever ekvationer och förde teoretiska re-

sonemang om relationer samt bedömde om lärandemodellen (i de fall 

modellen fick funktionen av en lärandemodell) var hållbar och funkt-

ionell för flera ekvationer. 

Den producerade kunskapen ska vara central och relevant för lärare 

(Bulterman-Bos, 2008; Carlgren, 2012, 2017). Avseende resultatet i 

detta forskningsprojekt kan de kritiska aspekterna uppfattas som en 

begränsning angående generalisering och de behöver prövas i speci-

fika kontexter med berörda elever, likväl kan de utgöra tentativa kri-

tiska aspekter (Pang & Ki, 2016). Med hänseende till algebraiskt och 

teoretiskt tänkande kan det vara komplicerat att uttala sig om huruvida 

eleverna gavs möjlighet att utveckla förmågan under en enda forsk-

ningslektion. Det som kan påvisas är indikationer på ett framväxande 

algebraiskt och teoretiskt tänkande, exempelvis när elever i årskurs 3 

resonerade och reflekterade angående ekvationen x + 3 = 2 med hjälp 

av lärandemodellen (Figur 11) och kom fram till att x måste anta vär-

det -1.  

6.4 Bidrag 

När ett avgränsat och specifikt matematikinnehåll fokuseras kan en 

detaljerad och fördjupad kunskap utgöra ett resultat i sådana studier 

(Collins m.fl., 2004). Cobb med flera (2003) framhåller detsamma. I 

forskningsprojektet var det ett avgränsat matematikinnehåll som foku-

serades och flera variabler kom i bakgrunden, vilket på samma sätt 

som vad Cobb med flera samt Collins med flera understryker, möjlig-

gjorde för en fördjupad och detaljerad kunskap.  

Som nämnts tidigare kom forskningsprojektet att anta ett inifrån-

perspektiv till följd av att lärare och elever medverkade i projektet (se 

Carlgren 2012; Carlgren m.fl., 2017). Det var således forskare som 
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forskade tillsammans med och för lärare och undervisningspraktiken. 

Den kunskap som produceras ska vara central och relevant för såväl 

lärarprofessionen som undervisningen (Bulterman-Bos, 2008; Carl-

gren, 2012; Carlgren m.fl., 2017). Syftet med licentiatuppsatsen är att 

bidra med kunskap om vilka aspekter som kan vara nödvändiga för 

elever att urskilja för att identifiera och analysera en del-helhetsstruk-

tur och i förlängningen bemästra ekvationer. En förhoppning är att lä-

rare kan använda denna kunskap för att utveckla matematikundervis-

ningen. Resultatet bedöms således som relevant för andra lärare som 

undervisar i matematik (se Bulterman-Bos, 2008; Carlgren, 2012, 

2017; Carlgren m.fl., 2017, se även Pang & Lo, 2012; Pang & Marton, 

2003). Carlgren (2017) framhåller att undervisningspraktiker är unika 

och därför är lärare viktiga när forskning genomförs, vilket även var 

situationen i detta forskningsprojekt. Utan lärarnas kunskap och erfa-

renheter av undervisning och elevernas deltagande hade inte forsk-

ningsintresset uppfyllts. Även om eleverna deltog under forsknings-

lektioner ska det uppfattas som att de medverkade i sin vanliga under-

visningspraktik. Genom att lektioner genomfördes i iterativa processer 

där varje cykel analyserades kunde påföljande lektion revideras bero-

ende på om kritiska aspekter framkom i analysen eller inte. Revide-

ringar handlade exempelvis om val av tal i ekvationer.  

Ett forskningsetiskt krav för kvalitativ forskning är att reflektera om 

kunskapsbidraget kan bedömas som generaliserbart eller inte. I en le-

arning study är urval av deltagare begränsat och det är endast en lekt-

ion som revideras och förfinas. Emellertid var det en styrka angående 

generaliserbarhet att det som undersöktes begränsades och därmed 

vilka faktorer som påverkade undervisningspraktiken och resultatet, 

men som nämnts tidigare handlar generaliserbarheten om kontextge-

neralisering (Larsson, 2009). En ytterligare styrka kan vara att vi var 

en forskargrupp som analyserade och tolkade resultaten. Därtill kan en 

styrka vara att vi två forskare i ett senare skede och på ett fördjupat 

sätt analyserade och tolkade resultaten, inledningsvis var och en för 

sig, för att därefter diskutera och tänka tillsammans. Emellertid bör det 

beaktas att bias kan uppstå i sådana situationer. Ett sätt att undvika 

bias kan vara att presentera forskningen på forskningskonferenser och 

i tidskrifter där texter blir ”peer-reviewed”. Detta har skett vid ett fler-

tal tillfällen och därutöver befann vi oss i ett sammanhang där vi hade 

forskarkollegor och professorer som läste och kommenterade vår 

forskning. 
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Kritiska aspekter är relationella (Pang & Ki, 2016), likväl kan kun-

skapsbidraget fungera som en resurs när andra lärare planerar under-

visning (Carlgren, 2017) angående relationer mellan kvantiteter samt 

mellan tal i ekvationer. Kunskapsbidraget kan också utgöras av vad 

det kan innebära när elever i grundskolan deltar i ett teoretiskt arbete 

och vad det kan leda till. Som nämnts ovan ska kunskapsbidraget inte 

uppfattas som ett kontextfritt och generaliserbart statiskt resultat (se 

Carlgren, 2012, 2017; van den Akker m.fl., 2006). 

6.5 Implikationer för undervisning 

Baserat på resultatet kan implikationer för undervisningspraktiken 

framhållas. Eleverna inbjöds till ett teoretiskt arbete, vilket de inte hade 

någon erfarenhet av. Likväl accepterade de uppdraget att utforska relat-

ionella strukturer. Flera av eleverna i årskurs 3 gav uttryck för en del-

helhetsstruktur och identifierade värdet på det obekanta talet i en ekvat-

ion – likaså när det obekanta talet utgjordes av ett negativt värde. Detta 

kan vara en indikation på att, i likhet med vad exempelvis Kieran (2018) 

samt Radford (2018) hävdar, även unga elever kan delta i en algebraisk 

undervisningspraktik. I analysen tolkades det som att eleverna i årskur-

serna 8 och 9 inte hade lika lätt att frångå sina erfarenheter av tidigare 

undervisning där ekvationer främst beräknas baserat på olika regler för 

att delta i en algebraisk undervisning. I en algebraisk undervisning är 

det bland annat algebraiska strukturer som fokuseras. Att urskilja alge-

braiska strukturer inom aritmetik kan vara en fördel inför undervisning 

om algebra (se Blanton, 2015; Kaput, 2008). Att elever kan ha svårt att 

frångå tidigare undervisning, där fokus främst varit att beräkna ekvat-

ioner, när de senare möter algebraiska ekvationer beskriver Kilhamn 

och Säljö (2019) som ”the introduction of algebra seems to be a situat-

ion where students have to learn, unlearn, and relearn” (246). Detta kan 

vara en indikation på att det kan vara en fördel att en algebraisk under-

visningspraktik introduceras tidigare i grundskolan. En implikation är 

då att det kan möjliggöra för elever att fokusera på och urskilja under-

liggande matematiska strukturer (t.ex. Mason m.fl., 2005/2012; Mason 

m.fl., 2009). McAuliffe med flera (2020) samt McNeil (2014) betonar 

att när eleverna urskiljer underliggande matematiska strukturer kan det 

möjliggöra för elever att bemästra matematik på alla nivåer. Detta kan 

inte hävdas baserat på resultatet i detta forskningsprojekt, men däremot 

kan en implikation vara att eleverna i högre grad analyserar ekvationer 
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som en del-helhetsstruktur och därmed kan bemästra ekvationer även i 

framtiden. 

6.6 Fortsatt möjlig forskning 

Som nämnts tidigare är resultatet i detta forskningsprojekt ett bidrag 

till det matematikdidaktiska fältet, men också till forskningsvärlden 

för vidare forskning där resultatet i detta projekt är en ”pusselbit”. 

Fortsatt forskning kan utgöras av att ytterligare undersöka kritiska 

aspekter avseende generella matematiska strukturer. Exempelvis kan 

en sådan forskning genomföras med elever i årskurs 1 för att se om 

samma eller andra kritiska aspekter framkommer. Mer empirisk forsk-

ning kan behövas för att säkerställa att en alternativ undervisning med 

utgångspunkt i early algebra kan vara gynnsam för elevers möjligheter 

att utveckla algebraiskt tänkande (Kieran, 2018; Kilhamn & Säljö, 

2019). Ytterligare kan mer empirisk forskning behövas för att under-

söka vad som kan möjliggöra för elever att utveckla teoretiskt tän-

kande (Davydov, 1986/2008). Det är ovanligt att unga elever möter 

negativa tal i undervisningen (Kullberg, 2010), men baserat på resulta-

tet i föreliggande forskningsprojekt kan det utgöra en utgångspunkt i 

fortsatt forskning där negativa tal prövas med yngre elever. Bishop 

med flera (2014) påvisar att det är möjligt, vilket även framkom i före-

liggande forskningsprojekt. Från och med juli 2022 kommer negativa 

tal att vara ett matematiskt område i kursplanen för matematik i 

Centralt innehåll för elever i årskurserna 4–6 (Skolverket, 2021). Med 

anledning av det kan negativa tal för yngre elever vara ett förslag på 

fortsatt möjlig forskning med utgångspunkt i ramverket lärandeverk-

samhet där behov av negativa tal kan uppkomma. Det kan såväl 

handla om att elever utforskar negativa tal som en delmängd av heltal 

som att de ges möjlighet att utforska ekvationer med utgångspunkt i 

en del-helhetsstruktur där negativa tal är inkluderade. Ett nästa steg 

kan vara att omformulera ekvationerna på fyra olika sätt för att däref-

ter välja, för eleverna, lämpliga operationer och således bemästra dem. 

Ett annat alternativ till fortsatt forskning är att elever deltar i en serie 

av forskningslektioner för att studera på vilka sätt det kan påverka ele-

vernas urskiljande av kritiska aspekter och därmed lärande avseende 

relationer mellan kvantiteter samt mellan tal i ekvationer. En serie 

lektioner kan också vara en utgångspunkt för att identifiera elevers ut-

vecklande av såväl algebraiskt som teoretiskt tänkande.  
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Bilaga 1 – Överenskommelse för lärargruppen  

Denna överenskommelse avser tillstånd för Charlotta Andersson och 

Jane Tuominen att film- och ljuddokumentera planerings- och under-

visningssituationer där vi, tillsammans, medverkar. Medverkandet in-

nebär ett gemensamt ansvar för Learning Study-processen.  

Material, som vi tillsammans konstruerar och material som genere-

ras under forskningsprojektet omfattas, även det, av överenskommel-

sen. Överenskommelsen omfattar därmed även tillstånd för oss alla att 

använda materialet som genereras under forskningsprojektet, på det 

sätt som beskrivs i ett bifogat missivbrev och tillstånd för elever, för-

äldrar och vårdnadshavare. Det innebär att materialet kan användas i 

uppsatser, artiklar och presentationer till konferenser och liknande. 

Alla deltagares namn ska då avidentifieras. Datamaterialet behandlas 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftsla-

gen.  

Vi säger ja till, att vi tillsammans, medverkar och tillåter film- och 

ljuddokumentation av planering och undervisning där vi och elever 

(elever och föräldrar/vårdnadshavare har skrivit under egna överens-

kommelser) är med i fokus. I forskningsprojektet och enligt denna 

överenskommelse deltar (undertecknade nedan): 

 
________________________________________________________ 

Namn, ort och datum 

 
________________________________________________________ 

Namn, ort och datum 

 
________________________________________________________ 

Namn, ort och datum 

 
________________________________________________________ 

Namn, ort och datum 

 
________________________________________________________ 
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Namn, ort och datum 

 
________________________________________________________ 

Namn, ort och datum 

 
________________________________________________________ 

Namn, ort och datum 
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Bilaga 2 – Tidsplan 

 

TIDSPLAN VÅREN 20176 

Datum &  

klockslag 

Innehåll Vem gör vad Kommentarer 

20 februari Färdigställa  

kartläggning 
Samtliga  

 
Behöver  

pilottestas 
21-22 februari Pilottest av  

kartläggning 
Jane  Intervjuer av elever 

21-22 februari  Kompletterande 

undersökning 
Jane  Intervjuer av elever 

Vecka 9 Analys av  

pilottest 
Jane   

13 mars Färdigställa  

kartläggning 
Samtliga   

15 mars Kartläggning  X, Y & Jane Intervjua några ele-

ver. Jane rättar kart-

läggningen. 

27 mars Planering av  

forskningslektion 

1 

Samtliga  Färdigställs  

29 mars, 

klockan  

12:15-13:15 

Forskningslektion 

1  
X, Y, Lotta  & 

Jane  

X håller i lektionen 

30 mars Postkartläggning 

1 
Jane ”Rättning” av  

postkartläggning 1  

3 april Analys av  

forskningslektion 

1 och postkart-

läggning 1 

X, Y, Z, Å, Ä, 

Lotta & Jane  

Påbörja revidering av  

forskningslektion 1 

10 april Färdigställa  

forskningslektion 

2 

X, Y & Jane   

11 april, 

klockan  

12:15-13:15 

Forskningslektion 

2  
X, Y, Lotta & 

Jane  

Jane håller i lektionen 

                                                      
6 Tidsplanen gäller främst forskargruppen för årskurs 3. 
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11 april, 

klockan  

13:45-14:40 

Postkartläggning 

2 
Jane ”Rättning” av  

postkartläggning 2  

24 april Analys av forsk-

ningslektion 2 och  

postkartläggning 

2 

X, Y & Jane Påbörja revidering av  

forskningslektion 3 

8 maj Färdigställa  

forskningslektion 

3 

X, Y & Jane  

11 maj, 

klockan  

12:15-13:15 

Forskningslektion 

3  
X, Y, Lotta & 

Jane 

Y håller i lektionen 

11 maj, klockan 

13:45-14:15 

 

Postkartläggning 

3 
Jane ”Rättning” av 

postkartläggning 3 

22 maj Analys av  

forskningslektion 

3 och postkart-

läggning 3 

 Analys av  

forskningslektion 3 

och postkartläggning 

3 

15 juni Seminarium SU  Se inbjudan 
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Bilaga 3 – Informations- och samtyckesbrev  

Till varje förälder och vårdnadshavare  

  
Bästa förälder/vårdnadshavare  

  

Jag heter Jane Tuominen och arbetar i X kommun som skolutvecklare. 

I min tjänst är jag även doktorand inom Forskarskolan Learning Study 

och jag tillhör Stockholms universitet. I grunden är jag lågstadielärare 

och mycket intresserad av elevers lärande. Under läsåret 2016-2017 

genomför jag ett forskningsprojekt tillsammans med lärare och elever 

i X kommun i syfte att utveckla undervisningen inom matematik. 

Handledare för mitt arbete är Lisa Björklund Boistrup, filosofie doktor 

och universitetslektor samt Inger Eriksson, professor, båda med tillhö-

righet till Stockholms universitet.  

  

På vilket sätt kommer Ditt barn att vara med i projektet?  

Inför ett moment i vårt pågående forskningsprojekt skulle jag och lä-

rarna behöva pröva några uppgifter med andra elever än de som ingår 

i forskningsprojektet. Det är därför jag skriver till Dig, för att vi öns-

kar genomföra denna utprövning av uppgifter i Ditt barns klass.  

Skolledarna är informerade och har gett sitt samtycke och Ditt barns 

lärare har gett sitt samtycke till att samarbeta med denna utprövning 

av uppgifter.  

  

För ditt barn kommer det konkret att innebära att han eller hon svarar 

på ett antal uppgifter, skriftligt under en matematiklektion med sin or-

dinarie lärare. Ditt barn kommer att få beräkna några matematikupp-

gifter.  

  

Resultatet från denna utprövning kommer att nå mig utan att elevernas 

namn finns på respektive papper. Det skriftliga materialet är därmed 

avidentifierat. Inga personuppgifter och andra uppgifter som möjlig-

gör identifiering samlas in. Datamaterialet behandlas konfidentiellt 

och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen. Jag vill 
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särskilt framhålla att mitt fokus riktas på hur uppgifterna kan uppfattas 

av elever. Det är inte enskilda individer eller enskilda elevsvar som är 

i fokus. Ingen dokumentation med film- eller ljudupptagning kommer 

att äga rum. Utprövningen kommer att genomföras så snart vi har fått 

svar angående tillstånd. Vi planerar att genomföra utprövningen i feb-

ruari eller mars.  

  

Vad lovar jag? 

Jag lovar att materialet kommer att hanteras i enlighet med Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer för humanist-samhällsveten-

skaplig forskning enligt Vetenskapsrådets God forskningssed  (Veten-

skapsrådet, 2011). Alla originaldokument (pappersdokument) och ar-

betskopior kommer att förvaras oåtkomliga för obehöriga.  

 

Medverkan i utprövningen är frivillig och deltagarna kan avbryta sin 

medverkan. I övrigt lovar jag att göra allt för att utprövningen ska ske 

med högsta kvalitet och att resultatet ska vara till nytta för framtida 

matematikundervisning.  
 

Jag hoppas att Du ser värdet av denna del i forskningsprojektet och 

ger tillstånd till att Ditt barn deltar.  

Om Du har ytterligare funderingar angående forskningsprojektet eller 

vill ta del av slutresultatet är Du välkommen att kontakta mig, Jane 

Tuominen, via e-post eller telefon. På nästa sida finns en svarsblankett 

för tillstånd som jag ber Dig att skriva på.  

  

Vi önskar Ditt svar senast xdag den 24 februari 2017. Svaret kan 

scannas och mejlas till jane.tuominen@norrtalje.se eller lämnas till 

ditt barns lärare xx  

  

Tack för Ditt svar och vänliga hälsningar  

  

Jane Tuominen  

jane.tuominen@norrtalje.se  

telefonnummer 
 

 

 

 

       

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
mailto:jane.tuominen@norrtalje.se
mailto:jane.tuominen@norrtalje.se
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Samtycke 

Härmed ger jag Jane Tuominen och medverkande lärare tillstånd att 

Mitt barn deltar vid utprövning av uppgifter samt tillstånd att använda 

materialet för det ovan beskrivna forskningsprojektet. Vänligen 

kryssa för ett av nedanstående alternativ och skriv under.  
 

 

Barnets namn: 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 Ja, vi (barn och förälder/vårdnadshavare) samtycker till att barnet del-

tar i utprövningen av uppgifter. 
  

 

 Nej, vi (barn och förälder/vårdnadshavare) samtycker inte till att bar-

net deltar i utprövningen av uppgifter. 
 

 

_________________________________________________ 

Ort och datum 

 
 

 

_________________________________________________ 

(barnets underskrift, frivilligt) 
 

 

 

_________________________________________________ 

(förälders/vårdnadshavares underskrift) 
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Tillstånd 

Härmed ger jag Jane Tuominen (med eventuell medhjälpare) tillstånd 

att film- och ljuddokumentera undervisningssituationer där Mitt barn 

medverkar, samt tillstånd att använda materialet för det ovan beskrivna 

forskningsprojektet. Kryssa för ett av nedanstående alternativ och 

skriv under. 
 

Barnets namn:  
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 Ja, vi (barn och förälder/vårdnadshavare) samtycker till att barnet del-

tar i forskningsprojektet. 
 

 Vi (barn och förälder/vårdnadshavare) tillåter film- och ljuddoku-

mentation av undervisning endast där barnet finns med i bakgrunden. 

Detta innebär även att mitt barn ej medverkar vid intervjuer. 
 

 Nej, vi (barn och förälder/vårdnadshavare) samtycker inte till att barnet 

deltar i forskningsprojektet. 
 

 

_________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

_________________________________________________ 

(barnets underskrift, frivilligt) 

 

 

 

_________________________________________________ 

(förälders/vårdnadshavares underskrift) 
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Bilaga 4 – Intervjuguide för semistrukturerade 

intervjuer 

Senast reviderad 161123 

 

Tack för att du vill medverka i en intervju! 

Jag genomför just nu ett forskningsarbete tillsammans med din lärare 

och andra lärare på skolorna här. Vi är intresserade av att förbättra 

undervisningen och undersöka hur elever på bästa sätt kan få möjlig-

het att utveckla någonting specifikt/särskilt inom matematik. 

Jag kommer att filma och ljuddokumentera vår intervju. Det gör jag 

för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen, för att transkribera 

(förklaras) och sedan analysera vad som sagts under intervjun.  

Du/ni har all rätt att avbryta intervjun när som helst. Du/ni behö-

ver inte berätta varför du/ni vill avbryta.  

Jag har läst om och besökt många skolor för att se hur lärare och ele-

ver arbetar. Till exempel besökte jag nyligen en skola i Ryssland för 

att se hur de arbetade, för de verkar lyckas bra. Nu är jag nyfiken på 

hur svenska elever resonerar om den matematik de ryska eleverna mö-

ter i den här skolan jag var på besök i. Det är därför jag nu intervjuar 

er. 

Jag kommer att visa olika ”exempel” och ställa frågor till dem. Jag 

kommer att fråga om och om igen. Det gör jag för att lyssna in så 

mycket som möjligt ur varje exempel. Det handlar inte om att du/ni 

inte svarat på ett tillfredsställande sätt. Det ligger alltså inte hos dig/er, 

utan är en del av den undersökning som du/ni nu hjälper mig med. Här 

på bordet finns också papper (vita, olinjerade) och pennor som vi kan 

använda om vi känner för det. 
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Syftet med den utforskande kartläggningen:  

• Lyssna in hur informanterna (i en “svensk kontext”) kommuni-

cerar om relationer mellan kontinuerliga kvantiteter (Del A) 

och relationer inom operationer (8 - 5 =; 5 - 8 =) (Del B), 

• Lyssna in hur informanterna uttrycker sig och kommunicerar 

utifrån generella matematiska strukturer, 

• Finna tentativa kritiska aspekter i relation till lärandeobjektet 

och berörda elever inför konstruktion av föreliggande kartlägg-

ning (förtest). 

  

Intervjuerna börjar varannan gång 

med Del A och varannan gång med 

Del B. 
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Del A 

Figur 12 (Figur 2 i Artikel 1) 

Tillbringare ritade av Charlotta Andersson, inspirerade från MATE-

MATИKA 1 

 

 
 

(Bilderna är (inspirerade) från den ryska boken i experimentskolan 

Skola 91.) 

Här är en bild inspirerad från den ryska matematikboken. Det är vat-

ten i de båda tillbringarna, men vad det är för vätska är inte intressant. 

Det här är ett matematikexperiment och handlar inte hur det kan vara 

i verkligheten. 

Här handlar det om att balansera/få lika mycket. 

Om du tittar på den här tillbringaren (pekar på den vänstra) – så 

mycket som det är i den (vänstra) tillbringaren ska det vara i båda till-

bringarna.  

Hur skulle man kunna lösa det? 

Det går att fylla på i tillbringaren (till höger), men vi ska inte göra det 

i verkligheten eftersom det här är ett matematikexperiment. 

Kan man skriva om den ”händelsen” på matematikspråk? 

Vad kan man kalla den mängden (i den vänstra respektive den högra 

tillbringaren)? Vad kan man kalla den mängden som behöver fyllas 

på? 

Om vi skulle sätta ut symboler till mängderna i de två tillbringarna, 

hur skulle det kunna skrivas/tecknas?  

Om vi skulle sätta ut symboler till ”händelsen”/det du har beskrivit, 

hur skulle det kunna skrivas/tecknas?  

Kan det skrivas på andra sätt? (Exempelvis A + B = C; B + A = C; C 

= A + B; C = B + A.) 

(Vilka uppgifter skulle man kunna skriva till bilden?) 
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Om informanten väljer att uttrycka mängderna med 

numerära värden/tal - Utmana då med att poängtera 

att vi faktiskt inte vet hur stora mängderna är. Vad 

kan vi då kalla dem? 

 

Informanterna kan uttrycka sig och resonera kring 

att  

A = B + C, B + C = A eller som att A = B + C uti-

från värde, men att det inte är samma vätska.  

Informanterna kan även (på grund av det) uttrycka 

att  

B + C = K = A… 
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Dessa två ”lappar” med olika sträckor ska vara klippta som kvadrater 

och visas efter samtal om tillbringarna. En ”lapp” i taget visas med 

tillhörande frågor. 

Figur 13 

Sträckor ritade av Charlotta Andersson, inspirerade från MATE-

MATИKA 1 
 

 

 

 

 

 

 

Kan de här sträckorna ha någonting med tillbringarna att göra? 

På vilket sätt kan sträckorna kopplas ihop med tillbringarna? 

Om vi skulle sätta ut beteckningar och symboler i figurerna, hur skulle 

det kunna skrivas/tecknas? (Kan samma symboler återfinnas i såväl 

tillbringarna (mängden vätska) som sträckorna?) 
 

Efter att intervjun har fokuserat sträckorna och tillbringarna går frå-

gorna tillbaka till tillbringarna. Nu med utgångspunkt i den högra till-

bringaren. 

Figur 14 (Figur 2 i Artikel 1) 

Tillbringare ritade av Charlotta Andersson, inspirerade från MATE-

MATИKA 1 

 

 
 

Nu handlar det igen om att balansera/få lika mycket. 
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Om du tittar på den här tillbringaren (pekar på den högra) – så 

mycket som det är i den (högra) tillbringaren ska det vara i båda till-

bringarna.  

Hur skulle man kunna lösa det? 

Det går att hälla ur från tillbringaren (till vänster), men vi ska inte göra 

det i verkligheten eftersom det här är ett matematikexperiment. 

Kan man skriva om den ”händelsen” på matematikspråk? 

Vad kan man kalla den mängden (i den vänstra respektive den högra 

tillbringaren)? Vad kan man kalla den mängden som behöver hällas 

ur? 

Om vi skulle sätta ut symboler till ”händelsen”/det du har beskrivit, 

hur skulle det kunna skrivas/tecknas?  
 

Om vi skulle sätta ut symboler till mängderna i de två tillbringarna, 

hur skulle det kunna skrivas/tecknas?  

Kan det skrivas på andra sätt? (Exempelvis B = A – C; A – C = B.) 

(Vilka uppgifter skulle man kunna skriva till bilden?) 

 

 

 

  

Notera om informanten benämner de olika 

mängderna vätska med andra ”beteckningar” 

än vid förra exemplet med tillbringarna. Oav-

sett – ställ frågor avseende differensen ”C”. 

Uppmuntra informanten att sätta ord på 

huruvida den mängd vi fyllde på med, är 

”samma” eller olika mängd som nu har hällts 

ur. 
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Figur 15 

Sträckor ritade av Charlotta Andersson, inspirerade från MATE-

MATИKA 1 

 

 

 

 

 

 

Kan de här sträckorna ha någonting med tillbringarna att göra? 

På vilket sätt kan sträckorna kopplas ihop med tillbringarna? 

Om vi skulle sätta ut symboler i figurerna, hur skulle det kunna skri-

vas/tecknas? (Kan samma symboler återfinnas i såväl tillbringorna 

som sträckorna?) 

Kan de två bilderna med de olika sträckorna ha någonting med 

varandra att göra? 

Hur skulle man kunna skriva uppgifter till bilderna som har med ad-

dition och subtraktion att göra? 

En elev föreslog att uppgiften handlar om subtraktion. En annan elev 

svarade då att, nej, det handlar snarare om addition. Vad säger ni om 

deras kommentarer? 

Vad har tillbringarnas olika mängder gemensamt med sträckorna? Vad 

skiljer, vad är lika? 

Vilka uppgifter skulle man kunna skriva till bilderna? 

Ytterligare frågor: 
 

Inte på någon av dessa uppgifter i den ryska boken syns några tal eller 

siffror. Bara symboler och bokstäver. Varför har de inga tal med siff-

ror utskrivna tror ni? 

(Om man skulle sätta in specifika tal i stället för bokstäver i någon av 

uppgifterna. Hur skulle det kunna se ut? … Kan det se ut på något an-

nat sätt? … Ytterligare möjligheter?) 
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Bilaga 5 – Kartläggning 

Namn: 

___________________________________________ 

 

Uppgift A  

Du har talen 3 och 5 och 8. 

Talen går att kombinera tillsammans med + och - 

och =  

Fyll i talen 3 och 5 och 8 i rutorna på varje rad så att 

uppgifterna stämmer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv sambandet i Uppgift A. 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

3 
 

5 
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Uppgift B  

 
Om det här gäller: A + B = C 

Hur ska då detta skrivas: B = _________ 

 

 

Uppgift C 

Fyll i det tal som ska stå i rutan. 
 

a) 5 +      = 7 

 

b) 7 +      = 5 

 

c) -5 – 2 =  

 

d) -2 + 7 =  

 

e) -2 + -5 =  

 

f) 5 –      = -2 

 

g) -7 + 7 =  
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Välj en av uppgifterna a-g och skriv den på ett annat 

sätt: 

Jag väljer uppgift __ och skriver den så här: 

___________ 

 

 

Uppgift D  

Ringa in ”helheten” i varje exempel. 

3 + 6 = 9 

-9 + 3 = -6 

3 – 9 = -6 

-6 – 3 = -9 
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