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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att visa hur pragmatiska didaktiska modeller, framförallt analys av praktiska 

epistemologier (PEA) och organiserande syften, kan användas för att komplettera learning study i lärares 

arbete för att utveckla matematikundervisningen. Därmed försöker studien svara på forskningsfrågan: Hur 

kan pragmatiska perspektiv stödja lärares användning av learning study för att utveckla en undervisning 

där eleverna når målen bättre? Denna fråga besvaras genom att svara på följande frågor: 1. Kan man visa 

att eleverna lär sig bättre efter ändringarna i de tre cyklerna? 2. Kan man visa hur lärarnas analys med 

hjälp av learning study och pragmatiska perspektiv har varit ett stöd i att eleverna lär sig bättre? För att 

undersöka detta används ett case som handlar om lösning av enkla ekvationer i åk 1 på gymnasiet. 

Den forskningsmetoden som används i denna studie är learning study, där tre cykler genomförs i tre olika 

klasser i åk 1. För att bättre få syn på de kritiska aspekterna i elevernas lärande och för att öka 

tillförlitligheten i studien används ett flertal datainsamlingsmetoder. Det analyserade materialet består av 

98 elevtester, cirka 50 elevintervjuer, åtta skriftligt dokumenterade planeringstillfällen om vardera 60 

minuter, sex ljudinspelade lektioner samt två video- och ljudinspelade lektioner. Ett pragmatiskt 

perspektiv på lärande används som teoretiskt ramverk för att planera, analysera och utveckla 

undervisningen kring ekvationslösning. 

Elevernas kunskaper inom ekvationslösning förbättrades under studiens gång. Följaktligen har studien 

visat att eleverna lär sig bättre efter ändringarna i de tre cyklerna. Studiens resultat synliggör också att vad 

eleverna erbjuds att lära sig är beroende av om läraren skapar kontinuitet mellan närliggande syften och 

det övergripande syftet. I och med det visar studien att learning study, analys av praktiska epistemologier) 

och organiserande syften kan fungera som effektiva verktyg för att planera, analysera och utvärdera 

undervisningen. Alltså, lärarnas analys har med hjälp av learning study och pragmatiska perspektiv varit 

ett stöd i att eleverna lär sig bättre. Utifrån vad som nämnts ovan har studiens syfte uppfyllt. 
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Förord 

Under mitt arbete som gymnasielärare i matematik märkte jag att många elever har svårt för 

algebra. Därför kommer min studie att handla om ett algebraiskt moment, lösning av enkla 

(linjära) ekvationer. Vad jag menar med uttrycket enkla ekvationer följer nedan under avsnittet 

Lärandeobjekt. 

Ett stort och varmt tack riktas till min handledare, Per-Olof Wickman, för de goda råden och de 

kloka synpunkterna du givit mig i samband med uppsatsarbetet. Du har varit ett enormt stöd för 

mig under hela studien. Du har varit en otroligt betydelsefull handledare. Tack för ditt tålamod 

och uppmuntran. Tack för allt P-O. 

Ett stort och varmt tack riktas till de modiga gymnasielärare (Yvonne Söderqvist, Gitte Timan, 

Faiza Saleh, Karin Norling, Majid Hindosh och Mattias Söderman) som deltog i denna studie 

och som öppnade upp sina klassrum för mig, och på så sätt möjliggjorde detta värdefulla (för 

mig) och användbara resultat. Ni ska veta att jag lärde mig mycket genom att samarbeta med er. 

Utan er hade det inte blivit någon masteruppsats. Tack från hjärtat. 

Jag vill även rikta ett stort och varmt tack till de modiga elever som deltagit i min studie. Med er 

hjälp har min syn på lärande förändrats. 

Ett stort tack riktas till min jättefina son, mina söta döttrar samt mina arbetskollegor Annika 

Bokvist Bergkvist och Linda Anisjtjenko för den hjälp jag fick av er med det svenska språket. 

Dessutom vill jag tacka min underbara fru för att du stått ut med mig under den tid mitt 

påfrestande arbete pågått.  
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1. Inledning 

När jag började fundera på vad denna studie skulle handla om föll det sig att fokusera på något 

inom matematik som är problematiskt men samtidigt viktigt för eleverna. Löwing och Kilborn 

(2002: 147) säger: ”Ett av de moment man ofta hoppar över för lägre presterande elever är 

ekvationslösning, eftersom det anses vara alltför svårt för vissa elever”. Alltså, linjära 

ekvationer tillhör ett av de svåra begreppen i algebra. Att lösa linjära ekvationer är både abstrakt 

och svårt att förstå och många elever tycks tappa motivationen att lära. Olteanu (2007:71) 

skriver i sin avhandling Vad skulle x kunna vara att: ”en avgörande faktor för att göra 

generaliseringar i algebra och funktionslära är strukturen i exempelvis begreppen funktion och 

ekvation”. Det vill säga, ekvationslösning krävs för att utveckla färdigheter och kunskaper inom 

många områden, bland annat inom funktionslära. Persson (2010:2) säger med stöd i MacGregor 

(2004) att ”Algebra ger en effektiv väg till att lösa vissa typer av problem”. Således är begreppet 

ekvation ett kraftfullt verktyg vid problemlösning och en viktig del av algebra, men samtidigt 

problematiskt för eleverna. Skolverket betonar i Gy 11, kursplan i matematik 1a på gymnasiet 

att undervisningen i kursen ska behandla: ”Hantering av algebraiska uttryck och för 

karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa (linjära) ekvationer” (Skolverket 

2011:92). Jag tolkar detta citat som att eleverna ska kunna lösa linjära ekvationer. Under min 

egen undervisning har jag upplevt elevers svårigheter vid lösning av enkla ekvationer. Detta har 

gjort intryck på mig. Ambitionen är därför att göra lösning av enkla (linjära) ekvationer 

tillgängligt för eleverna på ett bättre sätt, det vill säga förbättra undervisningen kring lösning av 

enkla (linjära) ekvationer så att fler elever ska få möjlighet att lära sig grundläggande regler för 

att kunna lösa dem. Således studerar jag här hur man kan förbättra undervisningen kring hur 

man löser enkla (linjära) ekvationer i åk 1 på gymnasiet. 

Skolan förändras och utvecklas hela tiden. Behovet av skolutveckling uppstår när en förändring 

sker i skolan. Den nya läroplanen för gymnasiet (Gy 11) har redan börjat gälla. Det är lärares 

uppdrag att omsätta den i praktiken. Att lärarna har god insikt i läroplanen är avgörande för att 

den ska få effekt i klassrummet. Detta kräver ibland en tolkning av läroplanens formuleringar. I 

den nya läroplanen står det att: ”Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Skolverket 2011:8). En tolkning av ordet 

”utvecklas” kan vara en förändring som har en bestämd riktning, det vill säga, som strävar mot 

ett visst mål, alltså inte vilken förändring som helst. I läroplanen står det också att: 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt att olika 

metoder prövas, utvecklas och utvärderas (Skolverket 2011:8). 

Detta citat visar att fokus inte endast ska vara på elevers lärande utan också att undervisningen 

ska utvecklas. En tolkning av ”att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas” kan vara att: 

För att nå målen ska vi pröva och utveckla olika forsknings- och undervisningsmodeller som har 

visat sig vara användbara i klassrummet. Wernberg (2009:18) framhåller med stöd i Marton 

(2005) att ”En modell som används för att utveckla undervisningen och elevers lärande är 

learning study”. I linje med detta gav regeringen, mellan åren 2009 och 2011, Skolverket i 

uppdrag att stödja skolor och kommuner i deras arbete med att höja kvaliteten i 
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matematikundervisningen i grundskolan
1
. Learning study-modellen belystes då som en av 

arbetsmetoderna inom Matematiksatsningen. Alltså, learning study är en modell för 

skolutveckling. Jag anser inte att det finns ett facit till bra undervisning. Men det har visat sig att 

ett angreppssätt för att både förbättra undervisningen och skapa självförtroende för lärarna är att 

använda sig av den så kallade learning study-modellen. Tanken med learning study är att lärarna 

gemensamt i arbetslaget ska planera och utvärdera sin undervisning (Holmqvist, 2006). Arbetet 

i en learning study sker i cykler. 

I en learning study väljer lärarna (lärargruppen) enligt Holmqvist (2006) tillsammans något de 

vill att eleverna ska kunna. Detta kallas för lärandeobjektet, som är både viktigt och svårt för 

eleverna. För att bedöma elevernas kunskapsnivå gör man förtester på dem. Sedan diskuterar 

lärargruppen hur de ska angripa undervisningen. Vilka är de kritiska aspekterna? Vad kan bli 

krångligt? Och vad krävs för att eleverna ska förstå innehållet? Det vill säga lärare anstränger 

sig för att hitta de kritiska aspekterna för elevers lärande. Utifrån dessa aspekter planerar 

lärargruppen den första lektionen (eller lektioner som ska genomföras i elevgrupp 1). En lärare 

genomför därefter den planerade lektionen/lektioner (som videofilmas), där fokus ligger på hur 

läraren presenterar innehållet, det vill säga, hur läraren presenterar de kritiska aspekterna i 

undervisningen. Eftertester genomförs på eleverna efter lektionen/lektioner. Sedan analyserar 

lärarna resultatet av testen och den videofilmade lektionen/lektioner (cykel 1). Utifrån analysen 

av den första lektionen/lektioner planerar lärargruppen den andra lektionen (eller lektioner som 

ska genomföras i elevgrupp 2). En ny lärare undervisar en ny grupp elever (vars förkunskaper 

också har testats), och nya eftertester genomförs. Resultaten utvärderas återigen (cykel 2). 

Processen upprepas (cykel 3) i enlighet med vad som framkommit (Holmqvist, 2006).  

I denna studie använder jag tillsammans med mina arbetskollegor learning study-modellen för 

att studera vad eleverna i åk 1 på en gymnasieskola erbjuds att lära under två/tre 

matematiklektioner. Vi kommer att identifiera det som är avgörande i lektionerna för att 

utveckla elevernas förmåga att lösa enkla (linjära) ekvationer. I fortsättningen används termen 

ekvation/ekvationer som beteckning för linjär ekvation/linjära ekvationer. 

Det är värt att nämna att det tar tid och kraft att planera och genomföra en learning study, men 

jag väljer att göra det eftersom denna studie utgår från en vetenskaplig grund. Holmqvist 

(2006:11) anser att: ”För att kunna genomföra en learning study krävs goda kunskaper i ämnet 

du avser att studera, det krävs goda kunskaper i didaktik och det krävs goda kunskaper i 

vetenskapliga perspektiv på lärande”. I Sverige brukar man utgå från variationsteorin när man 

arbetar med learning study-modellen. Holmqvist (2006:18) skriver att:  

Learning study som metod är således flexibel avseende genomförandet och även avseende det 

teoretiska perspektiv man väljer att utgå ifrån. Vi har inte genomfört någon learning study 

utifrån något annat teoretiskt perspektiv än det variationsteoretiska, och anledningen till detta 

är främst att huvudsyftet med projektet ”Lärandets pedagogik” är just att utveckla 

variationsteorin. 

Min tolkning av detta citat är att man kan utgå från ett annat teoretiskt perspektiv än det 

variationsteoretiska. Genom att läsa kursen Pragmatiska perspektiv på lärande inspirerades jag 

med nya aspekter om elevers lärande. Därför har jag blivit intresserad av att undersöka hur man 

                                                      

1 http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/analyser-och-utvarderingar/2.1871/utvarderingar-

av-matematiksatsningen-1.170608  
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kan förbättra planering av undervisning kring lösning av enkla ekvationer i åk 1 på gymnasiet 

med hjälp av en pragmatisk learning study.  Med en pragmatisk learning study menar jag en 

learning study med utgångspunkt i pragmatism. Följaktligen strävar jag i denna studie efter att 

visa hur pragmatiska didaktiska modeller kan användas för att komplettera learning study i 

lärares arbete för att utveckla matematikundervisningen. Min ambition med att utgå från det 

pragmatiska perspektivet är på motsvarande sätt ett försök att bidra till en vidareutveckling av 

pragmatismen. Eftersom jag inte har funnit en learning study med utgångspunkt i pragmatism, 

blir denna studie intressant, spännande och utmanande. 
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2. Tidigare forskning 

2.1. Tidigare forskning i linje med denna 

studie 

I denna studie är ambitionen att visa hur pragmatiska didaktiska modeller, framförallt analys av 

praktiska epistemologier (PEA, practical epistemology analysis) och organiserande syften, kan 

användas av lärare för att utveckla matematikundervisningen. Detta görs med hjälp av en 

pragmatisk learning study, där jag har en vetenskaplig grund för att eleverna i åk 1 på en 

gymnasieskola kan lära sig principen för hur de kan lösa enkla ekvationer. Alltså, jag vill ta reda 

på hur jag på bästa sätt kan lära mig själv och eleverna att lära sig på ett meningsfullt sätt, det 

vill säga jag vill utveckla teoretisk kunskap om hur eleverna kan utveckla kunnande inom 

området lösning av enkla ekvationer. Därför kommer jag att lägga stor vikt på hur elevarbetet 

ska utformas för att skapa möjliga förutsättningar att realisera ett lärande på ett meningsfullt 

sätt.   

Som sagts ovan så har jag inte funnit en learning study med utgångspunkt i pragmatism, men 

vid min utredning har jag funnit fyra doktorsavhandlingar som tangerar min studie. Deras 

huvudsakliga syfte har inte varit detsamma som mitt, men jag ser dem som relevanta för min 

studie och presenterar därför dem. Den första studien, som utkom 2010, är Räkna med bokstäver 

av Per-Eskil Persson. Den andra avhandlingen är Erfarenhet och sociokulturella resurser av 

Malena Lidar. Denna studie utkom 2010. Den tredje studien, som utkom 2009, är Lärandets 

objekt av Anna Wernberg. Den sista avhandlingen, som utkom 2012, är Undersökande 

arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser av Annie-Maj Johansson.  

Det övergripande syftet med första avhandlingen Räkna med bokstäver är att bidra till en 

förbättrad matematikundervisning, särskilt inom algebra och algebraiskt tänkande (Persson, 

2010:1). Avhandlingen tar också upp hur olika typer av tekniska hjälpmedel såsom räknare och 

datorer används i undervisningen och hur de påverkar förståelsen för algebra.  

En del elever har svårt att skilja mellan konstanttermen och variabeltermen i ett algebraiskt 

uttryck såsom uttrycket 3x + 4. I detta uttryck är konstanttermen 4 och variabeltermen 3x. ”Om 

t.ex. en förenklingsövning ger svaret 3x + 4, vill en del elever gå vidare och utföra additionen, 

trots att den inte är tillåten” (Persson, 2010:84-85). Enligt Persson tillämpar dessa elever kanske 

någon pseudoregel och får svar av typen 7x. Persson (2010:85) skriver vidare att: ”… eleven 

inte kan se uttrycket som ett färdigt algebraiskt objekt, utan bara som en process”. Detta kan 

leda till problem när dessa elever ska lösa ekvationer. Han menar att: ”I den elementära 

ekvationslösningen ställs eleverna inför en betydande kognitiv svårighet” (s. 46). Elever kan 

lösa ekvationer av typen ax + b = c (där a, b och c är konstanter) med rent aritmetiska metoder 

(till exempel baklängesräkning). Däremot kräver ekvationer av typen ax + b = cx + d (där, a, b, 

c och d är konstanter) enligt Persson strukturella och algebraiska metoder (till exempel 

operationer av typen Göra samma sak på båda sidor).  

Perssons avhandling visar att algebra bör introduceras betydligt tidigare i skolan, just för att 

långsiktigt öva upp det abstrakta tänkandet (s. 166). Resultaten visar också att tekniska 

hjälpmedel har stor betydelse för förståelsen av algebra, och att svårigheterna med algebra beror 

delvis på att många elever har bristfälliga kunskaper i aritmetik och taluppfattning. Slutligen 
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visar avhandlingen att lärarens roll i klassrummet har en stor betydelse för elevernas kunskaper 

(s. 145). En aktiv lärare som leder lektionen är att föredra framför så kallad enskild räkning där 

risken är stor att elever lär sig fel. Eftersom avhandlingen tar upp hur olika elever löser 

ekvationer på olika sätt blir denna avhandling intressant för mig.   

Lidars avhandling Erfarenhet och sociokulturella resurser handlar om elevers lärandeprocesser 

i den naturvetenskapliga undervisningen och hur de kan studeras. Lidar (2010:9-10) har i tre 

delstudier undersökt vilken roll olika aspekter såsom läraren, fysiska föremål och texter, spelar 

för lärandet, och hur dessa aspekter kan fungera som riktningsgivande i elevers 

lärandeprocesser. Det som är intressant i denna avhandling är de val som lärare gör i 

klassrummet och vilka konsekvenser det får för elevernas lärande. Lidar har analyserat det sätt 

eleverna tar sig vidare på i sin lärandeprocess. Undersökningsmetoderna har bestått av 

intervjuer med lärare, observationer, videoinspelade lektioner och ljudinspelningar.  

Att lära sig naturvetenskap handlar inte bara om att lära sig naturvetenskapliga fakta, utan också 

om att lära sig ett specifikt språkbruk, specifika handlingar och en specifik praktik (Lidar, 

2010). Det handlar till exempel om att lära sig vad som är viktigt att uppmärksamma när man 

utför en laboration. Lidar menar att i laborationer kan elever ofta inte veta vad som är tänkt att 

de ska observera eller upptäcka bara genom att läsa en instruktion. Då fyller läraren en viktig 

funktion genom att ge eleverna riktningsgivare som pekar på vad som är relevant att 

uppmärksamma. Eftersom jag kommer att använda mig av den pragmatiska didaktiska modellen 

analys av praktiska epistemologier i denna studie, blir Lidars avhandling intressant för mig för 

hon använder samma modell.  

Syftet med den tredje avhandlingen Lärandets objekt är:  

… att utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv studera hur lärandeobjektet behandlas under 3 

learning studies. Analys och beskrivning görs utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv på 

lärande och beskrivs i förhållande till det sätt varpå lärandeobjektet gestaltas (Wernberg, 

2009:19).  

Wernberg (2009) har gjort tre learning studies tillsammans med lärare i årskurs tre och fyra. I en 

learning study planerar ett lärarlag tillsammans en lektion med ett specifikt ämnesinnehåll. En 

av lärarna genomför sedan lektionen, och därefter träffas lärarna för att utvärdera och revidera 

lektionen som sedan upprepas i en ny elevgrupp. I denna studie har Wernberg ingående studerat 

lärandets objekt, det vill säga det ämnesinnehåll som eleverna förväntas lära sig under en 

lektion. Hon har tittat på hur innehållet i lektionerna formas och hur elevernas lärande förändras 

under resans gång.  

Algebran i skolan upplevs av många elever som abstrakt och svårbegriplig (Wernberg, 

2009:150). Inom algebran handlar det mycket om användande av bokstavssymboler. Enligt 

Wernberg finns det många studier som behandlar elevers begreppsmässiga svårighet med 

algebra och likhetstecknet (s. 152). ”Dessa studier indikerar att till skillnad från aritmetiken, 

kräver algebraisk färdighet ett något annorlunda tillvägagångssätt” (s. 152). Aritmetik kräver att 

eleverna genomför matematiska procedurer. Wernberg (2009:152) säger med hänvisning till 

Kieran (1992) att ”Inom aritmetiken arbetar eleverna mot ett svar, man känner en del och 

relationerna mellan delarna, och summan fås genom direkt beräkning (procedur)”. Till exempel 

beträffande ekvationen x – 3 = 7, kan man prova olika tal för x, tills man hittar det korrekta. 

Denna uppgift hanteras aritmetiskt eftersom det är ett givet svar (7) man är ute efter. Däremot 

kräver algebra att eleverna genomför matematiska operationer (strukturell). Wernberg 
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(2009:152) säger också med utgångspunkt från Kieran (1992) att ”Strukturella algebraiska 

uttryck refererar till olika operationer som man utför, inte på tal, utan på algebraiska uttryck”. 

Wernberg tar upp ett exempel: ”En ekvation som 3y – 7 = 12 – 7y, kan lösas genom att addera 

7y i båda leden, 3y + 7y – 7 = 12 + 7y – 7y, vilket sedan kan förenklas till 10y – 7 = 12” (s. 152). 

I detta exempel hanteras det algebraiska uttrycket och svaret är fortfarande ett algebraiskt 

uttryck. Wernberg (2009:152) framhäver utifrån Amerom (2003) att: 

Van Amerom (2003) föreslår att utmana eleverna när de arbetar med aritmetiska aktiviteter 

genom att till exempel lösa uppgifter som saknar en term, eller räkna ”baklänges”. Ett sådant 

förfarande skulle kunna förbereda eleverna för linjära ekvationer. 

Wernberg tar upp ett annat exempel: 12
3

= ?
2

. Vilket tal ska stå för frågetecknet? Hon säger att:            

En dynamisk uppfattning av likhetstecknet ger att eleverna tänker sig att resultatet av 

beräkningen 12/3 ger svaret 4, medan en statisk uppfattning av likhetstecknet betyder att båda 

sidor om likhetstecknet skall ha samma värde (s. 158-159).  

Wernberg (2009:153) skriver vidare att: 

Filloy och Rojano (i Herscovics & Linchevski, 1994) menar att det existerar en skarp 

markering, ett ”didactic cut” mellan aritmetiken och algebran när det finns en okänd på båda 

sidor om likhetstecknet som i till exempel ax + b = cx + d.  

Inom algebran ska man tänka tvärtom i förhållande till aritmetiken. ”Ekvationen 5x + 3 = 40 kan 

lösas genom att subtrahera med 3 i båda leden och sedan dividera med 5 i båda leden” 

(Wernberg, 2009:153). Det blir då en utmaning i min studie att uppmärksamma elevernas 

mellanrum (elevernas problem) och stimulera dem till lust att lösa ekvationer genom att 

överbrygga dessa mellanrum.      

Wernbergs avhandling visar att det är problematiskt för lärarna att formulera om läroplanens 

mål till ett lektionsinnehåll. Ett sätt att hantera detta, enligt Wernberg (2009), är att arbeta med 

learning study och lärandeobjekt. Av de lärandeobjekt som lärarna valde att arbeta med tog de 

ofta för givet att eleverna redan behärskade en del av innehållet. Ett exempel är likhetstecknet, 

något som behandlas redan i de tidiga skolåren. I början av studien menade lärarna att eleverna 

hade likhetstecknets betydelse klart för sig, men när lärarna tittade närmare på elevernas 

förståelse av likhetstecknet visade det sig att så inte var fallet. Wernberg har också sett att 

lärarna måste problematisera vad det innebär att lära sig något. De måste fundera över vad 

eleverna lär sig och att detta inte alltid följer målformuleringen i läroplanen, menar hon. 

Eftersom jag, i denna studie, skall använda mig av forskningsmodellen learning study, blir 

Wernbergs avhandling intressant för mig. 

Syftet med den fjärde avhandlingen Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i 

grundskolans tidigare årskurser är ”att beskriva de mål och syften som finns i grundskolans 

läroplaner och som lärare för de yngre åldrarna har med undersökande arbetssätt i NO”. 

Avhandlingen syftar också till att utveckla verktyg som lärare kan använda för att stötta elever i 

deras arbete med undersökande arbetssätt (Johansson, 2012:16-17). I denna avhandling har 

Johansson studerat förskoleklass till årskurs sex. Hon har tittat på de syften och mål angående 

undersökande arbetssätt som finns i grundskolans läroplaner, Lgr62-Lgr11. Hon har också 

studerat lärares berättelser om sin egen undervisning i naturorienterande ämnen och deras 

faktiska undervisning i klassrummet. Avhandlingen handlar också om hur elevers görande 

behöver knytas till undervisningens syfte. Data till denna avhandling har samlats in på flera 
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olika sätt. Urvalet av data har skett genom upprepad läsning av läroplaner med tillhörande 

kursplaner, intervjuer med 20 lärare vid 13 tillfällen, videoinspelning och 

klassrumsobservationer (Johansson, 2012:32-33).  

Denna avhandling visar hur de syften som ges till eleverna i början av lektionen (närliggande 

syften) bör fungera som mål i sikte, så att eleverna kan delta i undersökningen med sitt språk, 

sina erfarenheter och att de förstår målet med undersökningen. Den visar också att aktiviteten 

bör knytas till undervisningens syfte mer långsiktiga syfte (övergripande syftet). Johansson 

menar att närliggande syften bör göras kontinuerliga med det övergripande syftet.  Hon visar 

även hur sådana organiserande syften kan användas som verktyg när läraren planerar, analyserar 

och utvärderar sin undervisning. Denna avhandling är intressant för mig eftersom i mina 

analyser använder jag mig av pragmatiska didaktiska modeller såsom organiserande syften. 

2.2. Ekvationer 

”En ekvation är en likhet som innehåller ett obekant tal, ofta betecknat med x. När man löser en 

ekvation, ska man bestämma det obekanta talet” (Holmström & Smedhamre, 2005:117). 

En ekvation består av två led, ett vänsterled och ett högerled. Dessa led står på varsin sida om 

ett likhetstecken. För att likhet ska gälla måste bägge ledens värde vara lika stort. Ett exempel 

på en ekvation är 6 + x = 9. Här gäller det att ta reda på vilket värde x ska ha för att vänsterledet 

(6 + x) ska vara lika med högerledet (9). Du ser direkt att x är lika med 3 eftersom 6 + 3 = 9. 

Man säger att ekvationens lösning är x = 3. Ibland händer det att det blir x-termer i båda leden 

såsom ekvationen 5x + 3 = 2x + 15. Det blir enklare att lösa sådana ekvationer med hjälp av 

formella metoder.  

I boken Algebra för alla (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997:50-51) talar man om att 

eleverna lär sig lösa ekvationer mekaniskt och inte vet vad de egentligen gör. Författarna hävdar 

att det finns två faktorer som är speciellt viktiga för att förstå ekvationer och ekvationslösning. 

Dessa är uppfattning av bokstävernas och av likhetstecknets betydelse. 

I Algebra för alla beskrivs sju olika metoder för att lösa ekvationer, fem informella och två 

formella (Bergsten et al., 1997:60-64). 

Den första informella metoden är Upp/Nedräkning. För att lösa ekvationen 6 + x = 9 räknar 

eleven framåt 7, 8, 9. Det är tre steg från 6 till 9, alltså är x = 3. Den här metoden kan användas 

på ekvationer av typen a + x = b och a – x = b där a och b är konstanter.        

Den andra informella metoden är Talkunskap. För att lösa ekvationen 5x = 30 utnyttjar eleven 

tabellkunskaper. Eftersom 5 gånger 6 är 30 måste x vara lika med 6 (x = 6). Den här metoden 

kan användas på alla ekvationer som endast innehåller en operation. Ekvationen 6 + x = 9 kan 

även lösas med hjälp av denna metod. Eleven löser ekvationen 6 + x = 9 genom att använda den 

kunskapen att 6 + 3 = 9 och sedan drar slutsatsen att x = 3.  

Den tredje informella metoden är Övertäckning. För att lösa ekvationen 3 + 5x = 18 täcker 

eleven över termen som innehåller x, det vill säga eleven täcker över 5x. Det ger ”3 + det 

övertäckta = 18”. Eftersom 3 + 15 = 18 måste 5x vara lika med 15 (5x = 15). Täck sedan över x. 

Detta ger ”5 gånger det övertäckta = 15”. Detta betyder att det övertäckta x = 3. 

Den fjärde informella metoden är Arbeta baklänges. För att lösa ekvationen 3 + 5x = 18 

använder eleven sig av de motsatta räkneoperationerna och arbetar baklänges. Ekvationen tolkas 
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eller utläses som 5 gånger ett okänt tal ökat med 3 är 18. För att bestämma det okända talet 

utgår man ifrån svaret. Innan ökning med 3 måste det varit 3 mindre än 18. 18 – 3 = 15. 5 

gånger det okända talet är alltså 15. 15 dividerat med 5 är 3, alltså är x = 3.  

Den femte informella metoden är Gissa och pröva. För att lösa ekvationen 3 + 5x = 18 ersätts x 

med olika tal. Sedan undersöker man om likheten gäller eller inte. Låt x vara 1. Då är 3 + 5 • 1 = 

8, för lite. Om värdet på x är det riktiga måste vänster och höger led vara lika. Vi prövar istället 

med x = 4, då är 3 + 5 • 4 = 23 för stort. Nu prövar vi x = 3. Då är 3 + 5 • 3 = 18. Detta stämmer, 

så x måste vara lika med 3, det vill säga x = 3 är lösningen till ekvationen 3 + 5x = 18. Alltså, 

man ska pröva olika tal tills man hittar det korrekta, något som Persson (2010) har kallat en 

systematisk prövning. Den här metoden innebär att eleverna endast arbetar med numeriska 

beräkningar, men visar samtidigt hur man kan kontrollera om en lösning är riktig. Med denna 

metod kan man även klara ekvationer som 3 + 5x = 4 + 4x, där x finns i båda led (Bergsten et 

al., 1997:62).   

Den första formella metoden är Gör samma på båda sidor. Denna metod grundar sig på 

annuleringslagar (Bergsten et al., 1997:62). För att lösa ekvationen 3x + 3 = x + 9 subtraherar vi 

med 3 i båda led. Det ger 3x + 3 – 3 = x + 9 – 3. Efter förenkling får vi ekvationen 3x = x + 6. 

Nu subtraherar vi med x i båda led. Detta ger 3x – x = x + 6 – x. Efter förenkling får vi 2x = 6. 

Nu dividerar vi med 2 i båda led och får x = 3. 

Den andra formella metoden är Överflyttning. Metoden handlar om att termer flyttas över från 

den ena sidan till den andra samtidigt som man byter till det motsatta räknesättet (Bergsten et 

al., 1997:62). För att lösa ekvationen 3x + 3 = x + 9 flyttar vi över 3 och byter tecken. Då får vi 

3x = x + 9 – 3. Efter förenkling får vi 3x = x + 6. Nu flyttar vi över x och byter tecken. Detta ger 

3x – x = 6. Efter förenkling får vi 2x = 6. Nu dividerar vi med 2 och får x = 3. 

Jag återkommer till dessa metoder vid analyserna av mina resultat. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att visa hur pragmatiska didaktiska modeller, framförallt analys av 

praktiska epistemologier (PEA) och organiserande syften, kan användas för att komplettera 

learning study i lärares arbete för att utveckla matematikundervisningen. Med uttrycket 

komplettera learning study menar jag inte att jag ersätter tidigare sätt att göra learning studies 

på. Eftersom jag inte har funnit en learning study utifrån ett annat perspektiv än det 

variationsteoretiska perspektivet blir denna studie, som utgår från pragmatism, spännande och 

utmanande. I denna studie gör jag en komplettering av learning study genom att genomföra en 

learning study utifrån ett annat teoretiskt perspektiv än det variationsteoretiska. För att 

undersöka detta används ett case som handlar om lösning av enkla ekvationer i åk 1 på 

gymnasiet. Mina erfarenheter av att undervisa området algebra är i likhet med tidigare forskning 

att många elever uppvisar svårigheter när det gäller lösning av enkla ekvationer. Att kunna lösa 

ekvationer är en grund för att eleverna ska lyckas i sitt fortsatta arbete inom algebra. Jag har 

därför valt att studera hur jag kan utveckla min undervisning i de två/tre inledande lektionerna 

om lösning av enkla ekvationer, så att fler elever ska få möjlighet att lära sig grundläggande 

regler för att kunna lösa enkla ekvationer. Studiens syfte kan i och med det preciseras i följande 

forskningsfråga:  

 Hur kan pragmatiska perspektiv stödja lärares användning av learning study för att 

utveckla en undervisning där eleverna når målen bättre? 

Detta har jag för avsikt att undersöka genom att ställa specifikt följande två frågor i relation till 

ett lärarlags arbete med utvecklingen av undervisningsområdet lösning av enkla ekvationer i tre 

cykler: 

 Kan man visa att eleverna lär sig bättre efter ändringarna i de tre cyklerna? 

 Kan man visa hur lärarnas analys med hjälp av learning study och pragmatiska 

perspektiv har varit ett stöd i att eleverna lär sig bättre? 
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. 

Jag inleder med att presentera två centrala begrepp i en learning study, nämligen lärandeobjekt 

och kritiska aspekter. Jag fortsätter kapitlet med att kortfattat beskriva variationens betydelse 

eftersom i en learning study brukar man använda variationsteorin som ett hjälpmedel för att 

designa undervisningen. Kapitlet avslutas med en mer detaljerad beskrivning av pragmatismens 

betydelse ty denna studie utgår från ett pragmatiskt perspektiv på lärande.  

4.1. Learning study 

Tre olika forskningsmetoder, design experiment, lesson study och learning study, har fått stort 

genomslag på senare tid (Holmqvist 2006:29). Dessa forskningsmetoder är relativt unga och 

fortfarande på väg att utvecklas. De här forskningsmetoderna har visat sig vara användbara om 

man vill utveckla klassrumspraktiken. 

I Japan är lesson study det mest effektivaste sättet för att utveckla undervisningen eftersom det 

görs i den direkta klassrumspraktiken (Stigler och Hiebert, 1999). Lesson study är en metod 

som är en del av den japanska undervisningskulturen. Metoden innebär att lärare lär av 

varandra. Den bygger på att några lärare gemensamt studerar och planerar ett matematikområde. 

Därefter genomför en lärare den planerade lektionen, medan de övriga lärarna observerar 

elevernas lärande och förståelse. Sedan utvärderas lektionen och förbättras. Den reviderade 

lektionen genomförs nu av någon annan lärare i en ny klass och observeras på nytt. Lektionen 

utvärderas, utvecklas och prövas upprepande gånger tills alla är nöjda. 

I början av 1990-talet introducerades design experiment av Ann Brown och Allan Collins 

(Holmqvist, 2006:29). Med stöd i Brown (1992) och Collins (2004) säger Holmqvist (2006:29) 

att design experiment utvecklades för att genomföra forskning med målet att, baserat på tidigare 

studier, testa och förbättra planeringen av undervisning. I likhet med detta hävdar Runesson 

(1999:44) att: ”Ett viktigt inslag i ett Design experiment är att genom olika test informera sig 

om elevernas kunskaper före och efter de genomförda lektionerna”. Avsikten med ett Design 

experiment bör vara att utveckla en teori om lärande och samtidigt förbättra praktiken, menar 

hon. Design experiment har kritiserats för sin svaga teorianknytning. Runesson menar att man 

måste identifiera vad som är nödvändiga villkor i lärandesituation. På det sättet möjliggörs ett 

teoribyggande. 

Learning study är en fusion av lesson study och design experiment (Holmqvist & Nilsson, 2005, 

citerad i Holmqvist, 2006:45). Till skillnad från lesson study och i likhet med design experiment 

har learning study en teoretisk grund. Med utgångspunkt från design experiment har lesson 

study modellen utvecklats till en learning study modell. Lärandeobjekt och kritiska aspekter är 

centrala begrepp inom learning study som har sina rötter i fenomenografin,  

Det speciella med learning study modellen är egentligen att lärarna själva står för 

grundforskningen. I en learning study arbetar lärare i lag (organiserade i ämneslag) med att 

utveckla undervisningen. Detta görs genom att observera varandra när de undervisar om samma 

sak och diskuterar erfarenheter och resultat. Lärarnas kompetens utvecklas genom att 

systematiskt planera och utvärdera sin undervisning. På så sätt flyttar kunnandet från den 



 13 

enskilda läraren till lärargruppen. Detta ökar möjligheten att skapa gynnsamma förutsättningar 

för lärande. Därmed kan elevernas kompetens utvecklas genom att dra nytta av lärarnas 

kollektiva kunskap. 

4.1.1. Lärandeobjekt 

Begreppet lärandeobjekt är sammansatt av lärande och objekt (Holmqvist, 2006:21). Ett 

lärandeobjekt kan vara en särskild förmåga som till exempel social kompetens eller ett 

avgränsat område för lärande inom skolämnena, det vill säga det vi vill att eleverna ska lära sig 

(s. 21). Enligt Holmqvist är lärandeobjekt ett viktigt och centralt begrepp inom learning study. 

Marton och Tsui (2004:4-5) ser lärandeobjekt som en förmåga som man vill att eleverna skall 

lära sig. 

Våra (lärargruppens) erfarenheter av att undervisa området algebra är att ekvationer upplevs av 

många elever som svåra och besvärliga att lösa. Därför valde vi lösning av enkla (linjära) 

ekvationer som ett lärandeobjekt i vår learning study. En linjär ekvation är en ekvation av 

formen ax + b = cx + d, där a, b, c, och d är konstanter. Genom att ge dessa konstanter olika 

värde får man ett oändligt antal enkla (linjära) ekvationer. För att lösa vissa ekvationer krävs att 

eleven kan arbeta med decimaltal eller bråktal. Ett exempel är ekvationen 6x + 5 = 6 som kräver 

att eleven kan arbeta med bråktal. Lösningen till denna ekvation är x = 1
6

. Ett annat exempel är 

ekvationen 5x + 2 = 10 som kräver att eleven kan arbeta med decimaltal. Lösningen till denna 

ekvation är x = 1,6. Vi har valt att inte arbeta med sådana ekvationer under lektionerna eftersom 

vi vill avgränsa lektionens innehåll (lärandeobjektet) så mycket som möjligt. Alltså, vi har valt 

att arbeta med lösning av enkla ekvationer som inte kräver att arbeta med decimaltal eller 

bråktal. Vi gör detta val för att inte hamna i en diskussion med eleverna om decimaltal eller 

bråktal, begrepp som vissa elever brukar ha svårigheter med. Risken är då att fokus hamnar på 

något annat än lösning av enkla ekvationer. Jag vill påpeka att lärandeobjektet inte är att förstå 

att en linjär ekvation kan skrivas på formen ax + b = cx + d, utan vårt lärandeobjekt i denna 

studie är lösning av enkla ekvationer. Det vill säga syftet med undervisningen är att fler elever 

ska få möjlighet att lära sig grundläggande regler för att kunna lösa enkla ekvationer.  

I en learning study är alltså målet mycket viktigt. Målet behandlas som ett lärandeobjekt. Med 

lärandeobjekt menas således en förståelse av ett innehåll (lösning av enkla ekvationer) som 

eleverna ska lära sig. 

Hittills har vi tittat på lärandeobjekt utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. En intressant 

fråga är då: Hur kan man se på lärandeobjekt utifrån ett pragmatiskt perspektiv? 

Med utgångspunkt i pragmatism skriver Wickman (2002:3) att: ”Även om studenterna hela 

tiden lär sig saker, så värderar vi det som vi lär oss utifrån syften och betydelser, som finns i den 

verksamhet vi är engagerade i”. Han menar vidare att: 

Så när någon säger att eleverna inte har lärt sig något, menar personen att eleverna inte lärt sig 

det som personen ifråga vill. Det är därför naturligt att begränsa en beskrivning av vad vi lär 

oss utifrån syften som finns i en viss verksamhet. Detta gäller återigen även läraren. Också 

läraren måste förstå elevernas lärande utifrån undervisningens syften. (Wickman, 2002:3)  

I likhet med Wickman (2002) hävdar Lidar (2010:27) att: ”Lärande definierar jag i 

avhandlingen som det meningsskapande som sker i förhållande till ett institutionellt syfte”. 

Detta stärks även av Quennerstedt (2008:91) som framhäver att: ”det som uppmärksammas i 
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analysen är den institutionella dimensionen av meningsskapandets innehåll, det vill säga de mål, 

syften, traditioner eller sedvänjor som det erbjudna innehållet bär med sig”. Således, ett centralt 

intresse i pragmatiska studier är det institutionella syftet.  

I lektionen är det viktigt att framhäva verksamhetens syfte, så att eleverna blir medvetna om vad 

lektionen kommer att handla om. Enligt Lidar (2010:17) har flera studier visat att när elever inte 

vet syftet med undervisningen är det svårt för dem att veta vad de förväntas se och de kan därför 

inte dra några slutsatser av sina iakttagelser, det vill säga eleverna kommer inte vidare i sin 

lärandeprocess. Hon säger vidare att:  

Undervisningssituationer är komplexa och visst kan man tänka sig att meningsskapande kan 

ske kring en mängd olika saker i en situation. Men i en undervisningssituation finns alltid ett 

institutionellt syfte, något som är tänkt att eleverna ska lära sig genom att genomföra en viss 

aktivitet (s. 27).  

Men eftersom lärandeobjekt utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv också kan ses som en 

förmåga (eller ett avgränsat område) som man vill att eleverna ska lära sig drar jag slutsatsen att 

syftet med undervisningen utifrån ett pragmatiskt perspektiv kan jämföras med lärandeobjektet 

utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv i allmänhet. Ambitionen i denna studie är dock inte att 

göra jämförelsen mellan lärandeobjekt och syfte. Med andra ord är ambitionen inte att visa att 

lärandeobjekt och syfte är samma sak eller olika ord för samma sak. Ambitionen är däremot att 

dessa begrepp eller ord ska stötta mig i att besvara mina frågeställningar och mina analyser. 

4.1.2. Kritiska aspekter 

Att många elever har svårt för lösning av ekvationer är inte något nytt. Det är då lärarens uppgift 

att i undervisningen möjliggöra för eleverna att utveckla sin förståelse för lärandeobjektet 

(lösning av enkla ekvationer). Holmqvist (2006:67) skriver att: ”Eleverna lär sig inte det vi hade 

avsett och som utbildningen syftar till". Hon menar att det kan finnas små detaljer/aspekter i 

undervisningen som kan vara kritiska för elevernas lärande. Därför är det viktigt att upptäcka 

dessa kritiska aspekter (de kännetecken som gör att ett fenomen kan förstås på ett visst sätt) för 

elevernas lärande i undervisningen. Kritiska aspekter är de aspekter som är nödvändiga för att 

definiera lärandeobjektet. Det kan leda till möjliga förbättringar av undervisningen menar 

Holmqvist.  

De kritiska aspekterna är möjliga att finna genom till exempel ett förtest som visar elevernas 

kunskaper angående det aktuella lärandeobjektet (Holmqvist, 2006:54). Det är viktigt att söka 

de kritiska aspekterna för att på så sätt erbjuda eleverna de bästa möjliga förutsättningarna att 

utveckla sin förmåga och förståelse inom området lösning av enkla ekvationer. För att erhålla en 

förståelse för lösning av enkla ekvationer behöver dessa elever urskilja de kritiska aspekterna i 

lärandeobjektet (lösning av enkla ekvationer). För att finna de kritiska aspekterna i 

lärandeobjektet kan man ställa sig följande frågor: Vad innebär det att kunna eller förstå 

lärandeobjektet? Vad tar vi för givet? De kritiska aspekterna kan vara olika för olika klasser 

eller grupper beroende på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. ”Kritiska aspekter 

liksom lärandeobjektet varierar med gruppen av elever och måste alltid sökas empiriskt” 

(Wernberg, 2009:53). 

Utifrån ett pragmatiskt perspektiv kan läraren möjliggöra för eleverna att utveckla sin förståelse 

för till exempel lösning av enkla ekvationer genom bland annat att rikta deras uppmärksamhet 

mot saker (kritiska aspekter) som kan vara avgörande för elevernas lärande. Lidar (2010:17) 
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framhäver att: ”… en viktig aspekt av lärande för elever i en lärandesituation är att lära sig vad 

de måste uppmärksamma för att komma vidare” (s. 17). Hon skriver vidare att: ”Lärande i 

Deweys filosofi kan till exempel innebära att man lär sig ett nytt sätt att undersöka, 

uppmärksamma, använda språket och dra slutsatser” (s. 28). Alltså, med utgångspunkt i 

pragmatism lär man sig genom bland annat att uppmärksamma. Detta stärks även av Lundqvist 

(2009:27) som framhåller att: 

Lärande innebär inte bara att lära sig faktakunskaper utan också exempelvis att lära sig ett 

visst sätt att uppmärksamma ett innehåll. Att lära sig ett nytt sätt att använda språket, att bli 

delaktig i en diskurs, innebär därmed att samtidigt lära sig vad som är värt och vad som inte är 

värt att uppmärksamma inom den praktik man befinner sig i. 

Alltså, eleverna behöver uppmärksamma de saker och detaljer som kan vara kritiska för att ett 

lärande ska kunna komma till stånd. ”Att vara kunnig innebär att veta vilka sätt att 

uppmärksamma detaljer och strukturer som är relevanta och funktionella i det specifika 

sammanhanget” (Lidar, 2010:18). Dessa aspekter skapar möjlighetsutrymme för 

meningsskapande, menar Lidar. Lidar (2010:18) skriver också med stöd i Marton, Runesson och 

Tsui (2004:5) att ”det är avgörande för elever vad som faktiskt uppmärksammas, dvs. vilka 

aspekter i situationen de urskiljer och fokuserar”. Det blir då lärares uppgift att visa eleverna 

vad som är rimligt och relevant att uppmärksamma under lektionen. Med hänvisning till 

Wickman (2002, 2006, s. 42) förklarar Lundqvist (2009:28) att det är av yttersta vikt att läraren 

är aktiv i undervisningen för att utveckla elevers meningsskapande och möjligheter till 

deltagande. Följaktligen ska läraren utifrån ett pragmatiskt perspektiv hjälpa eleverna och lära 

dem att uppmärksamma de detaljer och strukturer som är relevanta och funktionella i det 

specifika sammanhanget. Däremot ska läraren utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv hjälpa 

eleverna att urskilja de kritiska aspekterna i lärandeobjektet. Min tolkning är att variationsteorin 

och pragmatismen har till en del en gemensam syn på kritiska aspekterna. Återigen är 

ambitionen inte att göra jämförelsen mellan vissa begrepp eller ord såsom urskilja de kritiska 

aspekterna i lärandeobjektet (variationsteorin) och uppmärksamma de detaljer och strukturer 

som är relevanta (pragmatism). Dessa begrepp används för att stötta mig i att besvara mina 

frågeställningar och mina analyser.  

4.1.3. Variationens betydelse 

Lärandet har ett specifikt mål, det vill säga utbildningen syftar till att eleven ska lära sig förstå 

något på ett speciellt sätt (Holmqvist, 2006:67). Skillnaden mellan att förstå något på ett visst 

sätt och att förstå samma sak på ett annat sätt, det vill säga förstå något på två olika sätt, är 

därför betydelsefullt. Eleverna lär sig inte det vi hade avsett och som utbildningen syftar till, 

menar Holmqvist (2006:67), en del lär sig ju till och med fel. För att kunna korrigera dessa 

felaktigheter eller brister i förståelse ska man noggrant följa upp elevernas lärande, vilket inte är 

så enkelt. 

Variationsteorin har sin utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen. Enligt Marton och 

Booth (1997) är fenomenografin en forskning om lärande. Författarna menar att med hjälp av 

fenomenografin har man utvecklat kunskap och begrepp som gör det möjligt att beskriva och 

analysera lärande. Synen på lärande är olika beroende på vilket teoretiskt perspektiv man har 

utgått ifrån. Utifrån det variationsteoretiska perspektivet innebär lärande att erfara något på ett 

nytt sätt, alltså en förändring i sättet att erfara något. Runesson (1999:32) sammanfattar Martons 
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sätt att se på lärande så här: ”Att lära kan därför sägas innebära att erfara något på ett nytt sätt, 

d.v.s. lärandet innebär en förändring i sättet att erfara något”. 

I dagens forskning fokuserar fenomenograferna på undervisningen (Runesson, 1999:36). 

Runesson menar att det inte räcker att enbart studera på vilket sätt läraren undervisar. Man 

måste även studera vad läraren undervisar om, vad hon presenterar och vad hon säger om ett 

specifikt innehåll. Hon skriver även att:  

Men även om inget kan sägas om vad eleverna faktiskt erfar (har jag) genom att använda 

samma teoretiska begreppsstruktur på lärande och undervisning, visat på ett sätt att föra 

lärande och undervisning närmare varandra (Runesson, 1999:305).  

Fenomenografernas forskningsresultat kom att bli användbara för lärare att planera 

undervisningen utifrån elevernas egna uppfattningar och erfarenheter.  

Att ha ett variationsteoretiskt synsätt på lärande innebär att utgå från att: de sätt vi uppfattar, 

eller förstår något är en funktion av alla de aspekter som vi samtidigt uppmärksammar 

(Holmqvist, 2006:69). Om olika individer uppfattar eller erfar ett begrepp, ett fenomen eller en 

situation på olika sätt, beror det på att de uppmärksammar eller urskiljer olika aspekter av detta. 

För att förstå något på ett visst sätt krävs att man urskiljer alla de kritiska aspekterna på samma 

gång. Eftersom en aspekt bara kan urskiljas om den varierar är det nödvändigt att ha erfarit 

variation av aspekten i fråga. En lärare kan hjälpa eleven att förstå genom att utforma 

undervisningssituationen så att det är möjligt att se eller uppmärksamma de aspekter som är 

kritiska för lärandet. Denna möjlighet skapas genom att öppna en variation (Ibid., s. 69). Att se 

lärande som förmåga att kunna urskilja olika aspekter av det som lärs är variationsteorins 

utgångspunkt. En avgörande faktor för elevernas lärande är hur man presenterar innehållet i 

termer av de mönster av samtidig variation/invarians som skapas i klassrummet med eleverna 

(Ibid., s. 72). 

Man ska vara försiktig med begreppet samtidighet (Holmqvist, 2006:84). Samtidighet i 

variation av aspekter kan ibland försvåra för eleverna att erfara ett undervisningsinnehåll. Men i 

andra fall är det viktigt att lyfta fram flera aspekter och variera dem samtidigt. Holmqvist 

(2006:83-84) anser att påståendet ju mer variation, desto bättre inte stämmer. Hon menar att allt 

för stor variation kan motverka urskiljandet av de aspekter som krävs för att förstå 

lärandeobjektet. I lärandesituationer är det därför så viktigt att studera vad som är konstant och 

vad som varierar (Ibid., s. 91-92). Därför är det viktigt att sätta lärandeobjektet i fokus och utgå 

från detta när man ska utforma läranderummet som skapar möjlighet till lärande.  

4.2. Pragmatismens betydelse 

4.2.1. Pragmatism – en anpassningens anda 

”Pragmatister söker alternativ till både empirismen och rationalismen, två kunskapsteoretiska 

uppfattningar som utgår från kunskapsdualistiska antaganden om människa och värld” 

(Widerström, 2005:44). Enligt dessa tankestrukturer kan människan delas upp i kropp och själ 

och att människan kan skiljas från omvärlden. Widerström menar att dessa tudelningar i sin tur 

leder till antaganden om att tanke (medvetande) och sinnesintryck (kropp) kan skiljas åt liksom 

tanke och handling samt språk och värld. Hon hävdar vidare att: 
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Både rationalism och empirism gör vidare åtskillnad mellan subjekt och objekt på så sätt att 

den undersökande människan är ett subjekt, som kan placera sig i en utanförstående position i 

förhållande till det hon skall undersöka, objektet. (Ibid., s. 44)  

Med hänvisning till Dewey (1916/1999, s. 387) säger Wahlström (2004:91) att inom filosofin 

använder Dewey begreppet kontinuitet som motsats till dualism. ”Det är principen om 

kontinuitet som skiljer Deweys filosofiuppfattning från andra filosofiska uppfattningar vilka 

alla, enligt Dewey, på ett eller annat sätt präglas av någon form av dualism” (s. 91). Enligt 

Wahlström kritiserar Dewey den traditionella filosofin för att göra en skarp åtskillnad mellan 

subjekt och objekt, eller mellan vad som upplevs och hur det upplevs (s. 91). 

På ett liknande sätt säger James (2003:31) att problemet är att rationalist och empirist är 

åtskilda. Vi vill ha ett system som förenar båda, en anpassningens anda menar James. Han 

erbjuder en filosofi med namnet pragmatism som kan tillfredsställa bägge slagen av krav. Vad 

är då pragmatism? Burman (2007:97) skriver i sin artikel Erfarenhet som uppfostran, konst som 

erfarenhet att: 

Pragmatismen är en teori om kunskap och mening som har fått sitt namn från det grekiska 

ordet pragma som betyder handling, gärning, verksamhet, och det är just de enskilda 

individernas handlingar och dessa handlingars följder som står i fokus inom pragmatismen. 

Människor anpassar kontinuerligt och medvetet sina slutsatser och sitt beteende efter de 

konsekvenser som deras tankar och handlingar får (Wahlström, 2004:92). Enligt Burman 

(2007:97) utvecklades pragmatismen under senare hälften av 1800-talet av Charles Sanders 

Peirce och William James. Både Peirce och James avvisade föreställningen om en evig sanning. 

Istället fokuserar de på teoriers praktiska nytta och fruktbara konsekvenser.  

James (2003:13) påstår att: ”en idé är sann om den hjälper oss att ta oss fram i verkligheten på 

ett tillfredsställande sätt. Sanningar kan inte påträffas. Vi människor skapar sanningar i 

världen”. För James är det inte alls bara det vetenskapliga som skall räknas – tvärtom prövas 

(möjliga) sanningar mot alla typer av livserfarenheter. Det handlar om vad som totalt leder oss 

på bästa sätt i världen (s.16). Burman (2007:97) påstår att Dewey räknas som den ledande 

pragmatiska pedagogen. 

4.2.2. Pragmatisk syn på erfarenhet, kontinuitet och interaktion 

”Erfarenhet är ett av de mest centrala begreppen i Deweys tänkande” (Burman, 2007:99). För 

Dewey har erfarenhet att göra med människans levande och lärande, vilket alltid sker i 

interaktion med omgivningen (s. 99). ”En erfarenhet är en produkt, man kan nästan säga en 

biprodukt, av kontinuerlig och kumulativ interaktion av ett organiskt själv med omvärlden” 

(Dewey 2005a, s 229, citerad i Burman, 2007:99). Erfarenheten inrymmer i sig olika 

komponenter som känslor, upplevelser, händelser och ting och vi erfar dem med vår kropp och 

vårt medvetande (Wahlström, 2004:92).  

Dewey (1997:25-26) gör ganska långa definitioner av lärande och olärande erfarenheter. Han 

påstår att lärande utgörs av erfarenheter av aktiviteter. Dessa aktiviteter ordnas med eftertanke 

och leds av lärare. Han menar att sådana aktiviteter engagerar eleverna i inlärningsprocessen 

och får dem att ivra efter att göra fler lärande erfarenheter i framtiden. Dewey ser vetenskap 

hela tiden som positiv, som teknisk i vid mening (Dewey, 1998:127). Det är fråga om att 

samordna tankesystem, att anvisa vägar för den pedagogiska praktiken menar han. Min tolkning 

är att läraren ska ordna olika planerade aktiviteter för eleverna, där de kan arbeta med att till 
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exempel lösa enkla ekvationer såsom ekvationen 2x + 1 = 7. I sådana aktiviteter kan eleverna 

konstruera och undersöka på ett aktivt sätt. Eleven ska vara aktiv i verksamheten och läraren ska 

vara handledare. På så sätt och i aktiviteten uppnås elevernas förståelse för lösning av enkla 

ekvationer, vilket i sin tur kan leda till lärande erfarenheter som Dewey pratar om. 

Dewey (1997:25-26) framhäver att olärande erfarenheter däremot tenderar att endast ge ett 

kortvarigt engagemang eller att vara tråkiga och osammanhängande och/eller få elever att fastna 

i stelnade vanor och/eller väcker ogillande mot lärandet. Oavsett om de lärande erfarenheterna 

förpackas i en traditionell eller progressiv approach, måste de enligt Dewey först och främst 

anknytas till elevernas personliga erfarenheter. Detta ligger i linje med den nya läroplanen (Gy 

11), där det står: ”Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande” (Skolverket 2011:10). Dewey anser att lärare ska utgå från elevernas 

erfarenheter i undervisningen men också ge eleverna erfarenheter. Erfarenhetsbaserat lärande 

innebär alltså att lärandet måste stödjas genom olika formar av planerade och strukturerade 

aktiviteter. När Dewey talar om förmågan att lära av sina erfarenheter preciserar han det som 

”kapaciteten att från en erfarenhet bevara något som är till gagn när man skall hantera 

svårigheter i en senare situation” (Dewey 1999:83, citerad i Burman, 2007:99-100). Min 

tolkning är att olärande erfarenheter kan finnas i en verksamhet, där läraren är en passiv 

handledare istället för att vara en engagerade och motiverade lärare och att han/hon inte utgår 

från elevernas behov och tidigare erfarenheter. Att arbeta med lösning av enkla ekvationer är 

både abstrakt och svårt att förstå och många elever tycks tappa motivationen att lära. Tidigare 

erfarenheter ska betraktas som resurser som används i skapandet av nya erfarenheter i nya 

situationer. Alltså, som lärare ska man tänka på kontinuitet och förändring som händer hela 

tiden i handlingen. 

Dewey (1997:35) förklarar att den rätta och utvecklande vägen kan utstakas för en progressiv 

undervisning om två kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är kontinuitet och interaktion.  

Med kriteriet kontinuitet menar Dewey (1997:36) att varje erfarenhet måste kopplas till de 

tidigare och på något sätt ändrar de erfarenheter som kommer därefter. I likhet med Dewey 

säger James (2003:51) att en ny uppfattning anses vara sann om den både stödjer sig på gamla 

sanningar och får grepp om ett nytt faktum. För att förstå riktningen i detta pekar Dewey på 

växandets princip. Med växande menar han utveckling på alla plan. Därmed måste man också 

bestämma riktningen på växandet. Med hänvisning till Pinter (2000) menar Wahlström 

(2004:89) att begreppet kontinuitet kan betraktas som ett grunddrag inom pragmatismen. Min 

tolkning är: För att eleven ska kunna lösa till exempel ekvationen 2x + 1 = 7, ska läraren utgå 

från elevens tidigare erfarenheter. Detta betyder att läraren måste kontrollera att denna elev har 

färdigheter och kunskaper i de förkunskaper som behövs för att kunna lösa sådana ekvationer. 

Dessa förkunskaper kan bland annat vara att kunna hantera algebraiska uttryck, såsom att kunna 

beräkna värdet av uttrycket 2x + 1 då x = 4. Samtidigt ska erfarenheten från lösning av enkla 

ekvationer på något sätt ändra de erfarenheter som kommer därefter, såsom när eleverna arbetar 

med funktionslära, ty ekvationslösning betraktas som en del av de förkunskaperna som behövs 

för att kunna utveckla färdigheter och kunskaper inom funktionslära. På så sätt kan man se 

kunskap som en kontinuerlig process. 

Dewey (1997:42-44) hävdar att erfarenheten sker alltid i ett socialt sammanhang och inte enbart 

inom människan. Den sker i en interaktion mellan individen och omgivningen. Detta ligger i 

linje med vad Östman (2008:120) säger, nämligen: ”I ett transaktionsperspektiv utgår man från 

erfarenheten av att i handling framträder varken erfarenhet eller situation isolerade utan de 
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kommer som ett par”. Östman menar att erfarenheter framträder när människor handlar i en 

situation och situationen framkommer när människor reaktualiserar sina erfarenheter i handling. 

På så sätt förändras samtliga deltagare i möten – mellan människor eller mellan en människa 

och den fysiska miljön – enligt Östman. ”Vi och världen får mening samtidigt i mötet” (Östman, 

2008:120). Quennerstedt (2008:103) framhåller även att det är i denna process, i vilken man får 

kunskap, som människor skapar mening genom att handla i världen. Enligt Quennerstedt 

(2008:103) benämns detta av Dewey (1938) för transaktion.  

Transaktionen är alltså för Dewey samspelet mellan individ och omgivning. Våra 

transaktioner i världen kan ses som ett handlande i världen, eller kanske snarare i den situation 

som vi för tillfället befinner oss. I detta handlande skapas mening utifrån de erfarenheter vi 

gör i transaktionen. 

Båda kriterierna, såväl kontinuitet som interaktion, vill Dewey betrakta som det samtida 

respektive det tidigare och framåtriktade (Dewey, 1997:42-44). De påverkar också varandra. 

Det man tar med sig från sina tidigare erfarenheter till nästa gör att världen utvidgas eller 

begränsas. Vad man lärt sig av en erfarenhet ger oss ett sätt att förstå och hantera nästa. De olika 

erfarenheterna man gör i livet hänger på så sätt samman i en ständigt pågående process. 

4.2.3. Pragmatisk syn på kunskap, tänkande och reflektion 

Med stöd i Peirce (1868/1990) säger Widerström (2005:44) att med utgångspunkt i pragmatiskt 

tänkande kan de tudelningar som kunskapsrealismen förutsätter ej låta sig göras, utan 

sinnesintryck och medvetande är interrelaterade och därmed också tanke, språk och handling.  

Utifrån Peirce (1877/1990) menar Widerström att: 

Människan kan inte heller befinna sig i en utanförstående position i förhållande till det som 

skall undersökas, utan kunskap finns i människors handlingar, i deras handlingsvanor (s. 44). 

Alltså, lärande i Deweys filosofi handlar inte om tillägnandet av information om hur ”världen 

därute” verkligen är, utan ses som ett utökande av möjliga handlingsalternativ (Lidar, 2010:28).  

Att utbildning bör utformas i relation till elevernas erfarenheter är centralt för Deweys 

utbildningsfilosofi (Lidar, 2010:28). Med hänvisning till Dewey (1938/2004, s. 168f) framhåller 

Lidar (2010:28) att det finns en nära och nödvändig relation mellan faktisk erfarenhet och 

utbildning, då all kunskap utgår från erfarenhet. I linje med detta skriver Burman (2007:99) att: 

Vi gör hela tiden erfarenheter, ställs inför och tvingas hantera nya situationer. När vi gör det så 

lär vi oss också nya saker; vi lär oss genom själva görandet. 

Handlingen är ett nödvändigt villkor för lärandet (Lidar, 2010:29). Kunskap är alltså nära 

kopplad till handling. Följaktligen finns kunskap i människors erfarenheter och handlingar. 

Erfarenheter är något man gör men också något man genomlever och ser konsekvenserna av 

(Lidar, 2010:29). Lidar menar att de gjorda erfarenheterna kan fungera vägledande i vårt 

framtida handlande. Således, för att lära oss saker måste vi handla och genomleva 

konsekvenserna av vårt handlande. Detta behöver dock inte ske helt blint, menar Lidar. ”Här för 

Dewey in tänkande, eller vad han kallar intelligent handlande” (Biesta 2004, Dewey 1938/2004, 

citerad i Lidar, 2010:28). Tänkandet skapar möjligheter att ”omsorgsfullt och medvetet fastställa 

samband mellan det som görs och följderna därav” (Dewey 1916/1999, s. 195, citerad i Lidar, 

2010:29). Det vill säga tänkandet skapar möjligheter att skapa relationer mellan handlingar och 

dessas konsekvenser (s. 29). 



 20 

När det man möter inte stämmer överens i en situation, kan problemet lösas på ett intelligent 

sätt genom systematisk granskning av situationen. Men tänkande leder inte enligt Dewey 

längre än till att formulera problem och metoder för att lösa problem (Lidar, 2010:29). 

Alltså, enbart tänkande räcker inte för att ge kunskap. För att förstå vad erfarenheten betyder, 

pekar Dewey på vikten av att reflektera över det man gör och över vad som sker eller snarare 

det som har skett (Burman, 2007:99). Burman menar att: ”Det är först i ett reflekterat 

efterhandsperspektiv som vi kan beskriva en händelse eller situation och verkligen förstå vad 

erfarenheten betyder” (s. 99). Enligt pragmatiskt tänkande skapas kunskap i reflektion över 

gjorda erfarenheter (Widerström, 2005:43). Detta stärks av Lidar (2010:29) som hävdar att:  

Med tidigare reflekterade erfarenheter kan individen i tänkandet förutse konsekvenser, ställa 

upp och pröva hypoteser, observera förutsättningar och överväga olika alternativ.  

Lidar (2010:29) säger med utgångspunkt från Biesta (2007) att tänkande och reflektion behövs 

för att i kombination med handling ge kunskap. Lidar visar att kunskap inte är huvudfokus för 

Dewey eftersom kunskaper inte kan ses som slutgiltiga. Lidar skriver också med stöd i Dewey 

(1938/1991) att ”De är helt enkelt svaret i en undersökning, men detta svar kan alltid komma att 

förändras i vidare undersökningar” (s. 29). Istället är processen, i vilken man får kunskap, som 

är det centrala (s. 29). På ett liknande sätt skriver Larsson (2007:16) att: 

Kunskap betraktas i pragmatismen som en kontinuerlig process som ger förutsättningar att 

leva och handla såväl i det nära som i det globala samhället.  

Larsson förklarar att i denna process, är det inte endast kunskapen som reproduceras utan ny 

kunskap och mening också produceras. Kunskap fås, enligt honom, utifrån elevernas egna 

erfarenheter i olika kommunikativa situationer, i möten och i handling. Samverkan mellan 

människor samt samverkan mellan människor och miljö är centralt i sådana lärandesituationer. 

Dewey inser även att vi aldrig fostrar direkt, utan indirekt med hjälp av miljön, framhäver 

Larsson. Han menar att när vi talar om miljöns betydelse i skola och klassrum är det inte i första 

hand den fysiska miljön, utan främst den sociala miljön som avses (s. 16-17).  

På ett liknande sätt och med hänvisning till Cherryholmes (1999) säger Sund (2008:22) att det 

grundläggande pragmatiska perspektivet är att kunskapens mening finns i dess konsekvenser 

och det innebär att kunskaper finns först när de uppträder i ett visst sammanhang i livet. I linje 

med det skriver Wickman (2002:3) även att:  

Att få kunskap innebär inte att vi bara hämtar in sinnesintryck. Lärande sker istället i en 

mänsklig gemenskap där språket och våra handlingar har en lång historia av betydelser.  

Med utgångspunkt från Dewey (1916/1997) säger Sund (2008:22) att ”kunskapens uppgift är att 

ställa en erfarenhet till andra erfarenheters fria förfogande”. Sund menar att kunskaper är 

förmågan att förstå de sammanhang som bestämmer en erfarenhets användbarhet i en given 

situation. I och med det är kunskap något som skapas av människor och är knuten till ett givet 

sammanhang (Widerström, 2005:44). 

Min tolkning är att: Eleverna ska förstå vad de ska titta efter när de löser ekvationer. De ska 

tänka och resonera djupare om vad de sysslar med och inte bara mekaniskt slutföra uppgiften. 

Alltså, handling, tänkande och reflektion är avgörande för elevers lärande. 
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4.2.4. Pragmatisk syn på undervisning och lärande 

Synen på lärande och undervisning är olika beroende på vilket teoretiskt perspektiv man har 

utgått ifrån. I denna studie kommer jag att beskriva begreppen lärande och undervisning utifrån 

ett pragmatiskt perspektiv. Målet med undervisningen är naturligtvis elevers lärande. Liksom 

Lidar (2010:26-27) definierar jag lärande i denna studie som det meningsskapande som sker i 

förhållande till ett institutionellt syfte. Med meningsskapande menar Lidar hur det man möter i 

en situation görs begripligt. Alltså, både meningsskapande och lärande används på ett likartat 

sätt i denna studie. 

Det är inte så lätt att sätta fokus på vad som är innehåll i undervisning eller hur elever lär sig. 

För mig används termen undervisning för att beteckna de insatser vi lärare gör för att underlätta 

elevers lärande. Undervisning kan ha formen av lärares genomgångar inför helklass eller 

grupper av elever. Den kan också uttryckas i former av muntliga och skriftliga instruktioner till 

eleverna. Rådgivning och tips riktade till eleverna, olika former av stödstrukturer, urval av 

innehållsstoff, planering, formulering av mål, val av metoder och arbetssätt, genomförande, 

bedömning av inlärningsresultat, utvärdering, kommunikation samt handledning inkluderas 

även i undervisningen. ”Det finns inga enkla, generella recept eller modeller som skall följas i 

undervisning enligt Dewey” (Wibaeus, 2004:89). Det som jag fokuserar i detta avsnitt är att 

beskriva hur en pragmatisk syn på undervisning och elevers lärande kan se ut. Vad innebär det 

egentligen att lära någon? 

Läraren måste ha funderat och beslutat kring vad som ska tas upp i undervisningen och varför. 

Wibaeus (2004:85) säger att Dewey ser lärande som en process som alltid äger rum i relation till 

ett innehåll. Det finns alltså en stark koppling mellan vad som ska läras och hur det ska ske.  

Alltså, vid planering av lektionen ska läraren tänka på vilket stoff som ska tas upp och varifrån 

det hämtas, som t.ex. lärobok, läraren berättar, etcetera. Vad beror detta val på? Vilka didaktiska 

överväganden tar man hänsyn till? Läraren ska också ta hänsyn till tidsplanering, elevaktiviteter, 

inledning/avslutning av lektionen, sammanfattning samt utvärdering och vilka pedagogiska 

konsekvenser elever medför i lektionen. 

Det är enligt Dewey av oerhörd betydelse att i undervisning hitta det material som engagerar 

eleven i en specifik verksamhet (Wibaeus, 2004:85). Det måste alltså finnas ett mål och syfte 

som är av betydelse eller intresse för eleverna. ”Eleverna ska erbjudas möjligheter att intressera 

sig för innehållet i en lektion pga. verkliga orsaker och positiva mål och inte bara för att något 

ska läras” (Wibaeus, 2004:90). Det innebär, som Wibaeus tolkar Dewey, att det är oerhört 

viktigt att läraren medvetandegör (inte bara för sig själv) för sina elever på vilket sätt ett visst 

innehåll kan vara/bli intressant. Det innebär också att det som väcker elevens frågor måste få 

utgöra ett slags startpunkt för vad det är som ska gestaltas i undervisningen, menar Wibaeus. 

Därför är det viktigt att i början av lektionen framhäva lektionens innehåll och mål på ett 

intressant sätt, så att eleverna blir medvetna om vad lektionen kommer att handla om. Enligt 

Lidar (2010:17) har flera studier visat att när elever inte vet syftet med undervisningen är det 

svårt för dem att veta vad de förväntas se och de kan därför inte dra några slutsatser av sina 

iakttagelser. Hon menar att eleverna inte kommer vidare i sin lärandeprocess. Lagsten (2009:25) 

hävdar också att den pragmatiska tanketraditionen sätter ändamålsenligheten i fokus, de 

konsekvenser av en idé som undersöks är konsekvenser för att uppnå ett särskilt och avsett mål. 

Det är hur väl en idé, en metod, en teori etc. bidrar till att uppnå till ett hänsyftat mål som är det 

centrala intresset. Alltså, läraren ska vara medveten om undervisningsmålen i relation till målen 
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i kursplanen och läroplanen. Det vill säga läraren ska se till att undervisning och ämnesinnehåll 

utgår ifrån målen. Det är viktigt att sedan diskutera hur man ska göra för att nå målen på bästa 

sätt. Undervisningsmålet, i denna studie, är att utveckla elevernas kunnande inom området 

lösning av enkla ekvationer. 

För Dewey finns det ”en viktig uppgift för utbildningsfilosofin att bidra med idéer till att 

överväga olika former av innehåll och arbetssätt i undervisning och lärande där de ungas egna 

erfarenheter tillvaratas och utvecklas” (Larsson, 2007:44). Förutom att göra ett urval av vad som 

ska tas upp i undervisningen måste det finnas tankar om en struktur av innehållet; hur innehållet 

ska möta och interagera med eleverna samt vilka metoder, hjälpmedel och arbetssätt som är 

relevanta (Wibaeus, 2004:83).  

Eftersom läraren redan kan det som eleven håller på att lära sig så innebär det att det som 

läraren framställer endast kan ses som möjligheter för eleverna (Wibaeus, 2004:86). Dewey 

poängterar vikten av att läraren har goda ämneskunskaper eller som Dewey uttrycker det, att 

läraren behärskar stoffet till fullo, menar Wibaeus. Det innebär att:  

läraren istället för att fokusera stoffet kan fokusera på elevens attityder och respons till det 

som framställs. Det är interaktionen mellan ett lärostoff och eleven som läraren ska förstå. 

(Wibaeus, 2004:86)  

Men, en intressant fråga är: Hur ska eleverna möta ett innehåll (lärostoff)? Enligt Dewey är det 

viktigt att man ser sambandet mellan stoff och metod (Wibaeus, 2004:88). Lärostoffet och 

metoden utgör en enhet. För Dewey innebär metod att arrangera stoffet på ett sådant sätt att det 

blir användbart och kan aldrig ligga utanför materialet, menar Wibaeus. Metod innebär att leda 

stoffet på ett effektivt sätt mot ett önskat resultat vilket kräver genomtänkta handlingar utifrån 

lärarens perspektiv. Läraren behöver olika metoder för att kunna utnyttja materialet så att det 

blir begripligt för sina elever. Metoderna måste variera med individerna eftersom varje individ 

har sitt sätt att handskas med saker och ting (Wibaeus, 2004:89). Att anpassa undervisning för 

alla nivåer är en stor utmaning för lärare. Wibaeus (2004:90) framhåller att: ”En viktig del i 

lärandet består i att eleven bemästrar de metoder som enligt andras erfarenheter visat sig vara 

effektiva vid arbete med liknande uppgifter”. 

Alltså, vid planering av lektionen ska läraren tänka på vilka arbetssätt/metoder som ska 

användas i klassrummet. Det är då viktigt att fundera på vad dessa val beror på. Att arbeta med 

andra sätt än det traditionella sättet i matematikundervisning kan vara mycket givande. Man kan 

till exempel arbeta kommunikativt, laborativt och problemlösande. Läraren ska tänka på vad 

språket har för roll i matematikundervisning, det vill säga läraren ska hjälpa eleverna att 

språkligt uppfatta innebörden i vad som görs i aktiviteter i klassrummet. När man väljer ett nytt 

arbetssätt är det viktigt att ha målen och syftet med det nya arbetssättet klart för sig. 

Dewey understryker utbildningens stora betydelse för det gemensamma, speciellt när det gäller 

kommunikation som bidrar till att forma de ungas attityder om samhället (Larsson, 2007:43). 

”Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. 

Man får del av vad andra har tänkt och känt, och påverkas, på ett eller annat sätt, av detta” 

(Dewey, 1997:39). ”Kommunikation i Deweys mening innebär en möjlighet att dela 

erfarenheter och värderingar samtidigt som det blir möjligt att utsätta dessa gemensamma 

erfarenheter för kritiska omprövningar” (Wahlström, 2004:91). För att skapa goda relationer 

mellan lärare och elever genom samtal krävs en ömsesidig och öppen kommunikation, där några 

av nyckelorden är respekt, trygghet och tillit (Larsson, 2007:45). Genom att reflektera över min 
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undervisning har jag upptäckt att eleverna får en djupare förståelse för matematik om de får 

diskutera sina tankar tillsammans med kamraterna och läraren i en öppen dialog. 

Vi lärare ser inte att eleverna kan uppfatta saker/aspekter på ett annat sätt än vårt sätt. Detta 

medför att läraren inte försöker synliggöra dessa i undervisningen. På det sättet missar eleverna 

viktiga aspekter. Detta hindrar elevers lärande för det är svårt för dem att urskilja saker som de 

inte förstår och som tas för givet av läraren. Vad är lösningen? Lösningen är att vara försiktiga 

med vad vi tar för givet i undervisningen. Saker som inte bör tas för givet ska uppmärksammas 

av eleverna så att de blir synliga för dem. Men vi ska vara medvetna om vilka aspekter som ska 

uppmärksammas och hur det ska göras så att våra elever får de bästa möjligheterna för att lära 

sig. Lidar (2010:17) påstår att: ”en viktig aspekt av lärande för elever i en lärandesituation är att 

lära sig vad de måste uppmärksamma för att komma vidare”. Lidar (2010:18) säger också med 

stöd i Molander (1996) att ”Kunskap kan beskrivas som en form av uppmärksammande”. 

Verklig utbildning kan endast uppnås genom att barnets begåvning stimuleras av de krav som 

ställs i den sociala situation där det befinner sig (Dewey 1998:39). Dewey vänder sig mot all 

slags pedagogik som grundas på en syn på elever som passiva mottagare, där man försöker 

påtvinga dem kunskaper (Burman, 2007:101). Istället ska barnet stå i centrum och att 

undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevers aktivitet och skapande, det vill säga från den 

givna situationen. ”Barnen är redan intensivt aktiva och frågan om undervisning blir frågan om 

att ta vara på dessa aktiviteter och ge dem en inriktning” (Dewey 1998, citerad i Burman, 

2007:101). 

På ett liknande sätt säger Sund (2008:19) att:  

En pragmatikers syn på vad som kan uppfattas vara meningsfullt är att de aktuella handlingar 

människor utför tar dem vidare i livet på ett mer eller mindre ändamålsenligt sätt. 

En tolkning av detta kan vara att det inte längre gäller att bara invänta barnets eget 

initiativ/mognad utan barnens egen erfarenhet bör riktas mot ett visst mål. På så sätt fungerar 

läraren som riktningsgivare genom att ge eleverna kunskap om vad som är värt att 

uppmärksamma i aktiviteten. Detta är något som visades av Lidar (2010). Meningsskapande, 

lärande och undervisning utifrån ett pragmatiskt perspektiv diskuteras ytterligare. 

4.2.5. Att skapa mening genom att uppmärksamma och generalisera 

Som jag sagt ovan används både meningsskapande och lärande på ett likartat sätt i denna studie. 

Lärande ses som konstituerat i ett sammanhang (Lidar, 2010:27). Lidar menar att det blir 

relevant att se lärande som förändringar i kunskap, språkanvändning, syften och förväntningar. 

Utifrån Dewey (1938/2004, Lave 1993, Rogoff 1995) menar Lidar att dessa förändringar är 

något som i sin tur ger nya handlingsmöjligheter (s. 27). På ett liknande sätt tycker James 

(2003:7-8) att den föränderliga människan både bygger föränderliga vetenskapliga teorier och 

förändrar sig själv. Han menar att filosofi är en vana att alltid se ett alternativ. Det mänskliga 

och individuella stod för honom i centrum. 

Meningsskapande kan studeras genom att identifiera de relationer som upprättas mellan det som 

uppmärksammas i en situation och det eleverna kan sedan tidigare, det som står fast (Lidar, 

2010:27). När en problematisk situation uppstår i ett klassrum, när man inte direkt vet hur man 

ska ta sig vidare, börjar lärandeprocessen genom att till exempel olika tänkbara lösningar 

övervägs, eller ett förslag utarbetas och prövas (Lidar, 2010:28). Problemet kan lösas genom 

systematisk granskning av situationen (s.29). 
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Lidar (2010:17) skriver att: ”människor uppmärksammar på specifika sätt och värderar i sitt 

vardagliga liv viss kunskap och vissa sätt att få kunskap som mer lämpliga eller relevanta än 

andra”. På det sättet kommer andra aspekter att uteslutas, även om de kan vara användbara i 

situationen. ”Med Wertschs (1991, s. 124ff) terminologi kallas detta privilegiering” (Lidar, 

2010:17). Att vissa alternativ privilegieras framför andra kan leda till att individens handlingar 

får en viss riktning. Därmed påverkar detta individens potentiella meningsskapande. I linje med 

Lidar framhåller Östman (2008:116) att: 

James V. Wertsch (1993) införande av begreppet privilegiering är ett sätt att uppmärksamma 

det faktum att deltagare i en meningsskapande process värderar och bedömer vissa artefakter, 

vissa frågor, vissa förslag, etcetera som fruktbara, medan andra tänkbara ignoreras eller väljs 

bort. Ur James perspektiv innebär privilegieringen att lärande och socialisation följs åt. 

Alltså, lärandeprocessen och dess innehåll kan beskrivas som lärandets privilegiering (Lidar, 

2010:17). Vilken privilegiering eleverna gör visar sig i deras handlingar. Lidar menar att 

privilegiering inte behöver innebära att människor gör aktiva, medvetna val. Detta för att vi 

brukar handla i enlighet med våra vanor. 

Med utgångspunkt från Molander (1996) skriver Lidar (2010:18) att ”Kunskap kan beskrivas 

som en form av uppmärksammande”. Hon förklarar vidare att: ”Att vara kunnig innebär att veta 

vilka sätt att uppmärksamma detaljer och strukturer som är relevanta och funktionella i det 

specifika sammanhanget”. Lidar (2010:18) säger med hänvisning till Marton, Runesson och 

Tsui (2004:5) att: ”det är avgörande för elever vad som faktiskt uppmärksammas, dvs. vilka 

aspekter i situationen de urskiljer och fokuserar”. Hon menar att: ett sätt att uppmärksamma är 

något man måste lära sig. Dessa aspekter skapar möjlighetsutrymme för meningsskapande. 

Lidar (2010:20) påstår att: ”Ett av målen med utbildning är att ge eleverna kunskaper och 

erfarenheter som är användbara i deras fortsatta liv och lärande utanför de specifika 

förhållanden som finns i skolan”. Hon menar att ”Kunskaper och förståelse behövs för att t.ex. 

fatta beslut och lösa problem i andra situationer, både i och utanför skolan”. Alltså, det räcker 

inte alltid med att lära sig uppmärksamma något. Enligt Lidar är det nödvändigt att se likheter 

mellan situationer. Det är också viktigt att kunna skapa relationer mellan det som 

uppmärksammats och tidigare erfarenheter. ”Relationerna kan innebära en mer generaliserad 

erfarenhet. Det kan beskrivas som att erfarenheter görs kontinuerliga” (s. 20). Det är nödvändigt 

för eleverna att, utifrån vad som uppmärksammas i en situation, göra generaliseringar 

(Wickman & Östman 2002b). Med stöd i Hickman (2005) skriver Lidar (2010:20) också att: 

”Men för att forma vad Dewey kallar genuina eller vetenskapliga begrepp måste det ske 

generalisering och utvidgning av det eleverna lärt sig”. Utifrån Wickman och Östman (2002b) 

skriver hon vidare att: 

Utifrån vad som uppmärksammas i en situation är det nödvändigt för eleverna att göra 

generaliseringar, och ofta krävs det att generaliseringar görs utanför det man egentligen har 

studerat (s. 18).  

Lidar (2010:20) skriver även med utgångspunkt från Dewey (1912-1914/1979) att: 

”generalisering är målet för undervisning i alla ämnen, eftersom det kan beskrivas som ett mått 

på ekonomi och effektivitet av t.ex. observationer som elever gör”. 



 25 

4.2.6. Språkanvändande och meningsskapande 

Att skriva och läsa texter är en viktig uppgift i skolan och i samhället. ”Texter blir en betydande 

faktor för vilka handlingar och vilket meningsskapande som möjliggörs” (Lidar, 2010:24). Lidar 

menar att texten kan fungera riktningsgivande i elevers meningsskapande, det vill säga texten i 

användning får funktion som riktningsgivande. ”Lärande kan således ses bland annat som att 

lära sig att använda det språk som används i ett specifikt sammanhang” (Lidar, 2010:32). Min 

tolkning är att språket spelar en stor roll i elevernas meningsskapande i matematik. Till exempel 

i en matematisk uppgift, såsom lös ekvationen x + 1 = 5, är text en viktig resurs som eleverna 

använder för att kunna lösa uppgiften. Vad betyder ordet lös? Vad betyder ordet ekvation? Vad 

betyder uttrycket lös ekvationen? Och vad betyder bokstaven x i ekvationen x + 1 = 5? Att förstå 

innebörden av texten är ett krav för att få syn på vad som är givet i uppgiften och vad som söks. 

För att förstå en text ska man behärska språket. 

Wittgenstein (1992:11) framhåller att ett ords betydelse är dess användning i språket. I det 

sociokulturella perspektivet betraktar man språket som ett redskap för att förstå världen och för 

att handla (Lidar, 2010:23). Säljö (2000) påstår att för att begripliggöra och förstå abstraktionen 

måste den sättas i ett kommunikativt sammanhang, ett sammanhang där abstraktionen blir 

levande och fyller en påtaglig funktion. Han menar att språket är helt avgörande för vår förmåga 

att förstå abstrakta företeelser. Utifrån Säljö (1999, 2000) säger Riesbeck (2008:22) att 

kunskapen inte finns hos objekten i sig utan i våra beskrivningar och analyser av vår omvärld. 

Kunskapen byggs in i våra språkliga system. Språket betraktas som en sociokulturell resurs, 

som ett medel för att kunna delta i och påverka interaktionen i olika sammanhang. Med stöd i 

Säljö (2000, 2005) påstår Lidar (2010:23) att: ”Med språket kan vi kommunicera med andra, 

beteckna och beskriva världen på funktionella sätt och göra världen meningsfull”. 

I pragmatismen utgår man från en annan syn på språket. ”Utgångspunkten i pragmatism och i 

diskursteori medför en position där ett grundläggande antagande är att vi alltid är i språket, där 

språket är konstituerande för oss själva och omvärlden” (Quennerstedt, 2008:103). Detta 

innebär att kunskap skapas i språket och i våra relationer med omvärlden genom att vi är och 

handlar i världen. Östman (2008:121) uttrycker det på ett annat sätt, nämligen att: ”En 

grundläggande utgångspunkt i Wittgensteins senare arbeten är att vi inte kan stiga ur språket”. 

Wittgenstein (1992) påstår att: Vi kan tänka oss, att hela användningen av orden kub, pelare, 

platta och balk är ett av de spel genom vilka barnen lär sig sitt modersmål. Jag kommer att kalla 

dessa spel språkspel, och jag kommer ibland att tala om ett primitivt språk som ett språkspel. 

Jag kommer också att kalla helheten, som består av språket och de därmed sammanvävda 

aktiviteterna, för språkspelet (s.14). Jag drar slutsatsen att jag kan kalla ekvationslösning för 

språkspel. Utifrån Segerdahl (1998) skriver Östman (2008:121) att: ”Begreppet språkspel 

använder Wittgenstein som ett metodologiskt begrepp, som ett sätt att i sina undersökningar 

ständigt påminna sig själv att språket är en del av vårt handlande i en verksamhet”. Självklart är 

betydelsen av bokstaven x i ekvationen x + 1 = 5 samt betydelsen av orden lös och ekvation en 

viktig del av språkspelet ekvationslösning (vårt handlande).  

Om språkanvändandet skriver Lidar (2010:33) att:  

Språkanvändandet är således kopplat till olika praktiker, som har olika syften, t.ex. 

vetenskapligt arbete eller en lärandesituation. Det betyder att i olika språkspel kan ett och 

samma ord användas för olika syften.  
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Olika språkspel spelas i olika sammanhang och inom olika grupper (Wittgenstein, 1998). När ett 

uttryck från ett spel används inom ett annat uppstår missförstånd. Att lösa socker i vatten är inte 

samma sak som att lösa en ekvation. Betydelsen av ordet lösning i sockerlösning är inte samma 

sak som i ekvationslösning. Ett ords betydelse är dess användning i språket. 

Ett sätt att förstå hur en mening kan vara självklar, enligt Östman (2008:122), är att se 

språkanvändandet som styrt av regler. I likhet med Östman säger Lagsten (2009:23) att Peirce 

vidhöll att den primära funktionen för våra tankar är att förbinda oss till regler för handlande – 

att förse vårt uppträdande med guidning om vad vi ska tänka, säga och göra. Dessa regler anger 

på vilket sätt vi ska använda orden i förhållande till varandra. Wittgenstein (1969/1992, § 62) 

säger att:  

Regler skall inte heller ses som liggande utanför, bakom eller ovanför själva 

språkanvändandet. Regler lär man sig medan man lär sig att bruka språket (Wittgenstein 

1969/1992, § 44–47). Eftersom ett ords betydelse framkommer i användning i språket kan 

man säga att det: Därför råder en motsvarighet mellan begreppen ”betydelse” och ”regel” 

(citerad i Östman, 2008:122). 

Genom att analysera och reflektera över vilka ord, uttryck m.m. som används i skapandet av 

relationer, som skapas i möten är det möjligt att reda ut vilket språkspel som används (Östman, 

2008:127). För att kunna tydliggöra och karakterisera språkanvändandets norm används 

komparation, det vill säga att jämföra vad som sägs om ett fenomen, menar Östman. En 

tolkning av vad Östman säger här kan vara att om en elev ska lösa ekvationen x + 1 = 5 (ett 

fenomen) kan eleven jämföra denna ekvation med det aritmetiska uttrycket 4 + 1 = 5 (något som 

kanske står fast för eleven, det vill säga något som eleven kanske redan vet sedan tidigare). 

Eleven kan då dra slutsatsen att x måste vara lika med 4 (x = 4). Utifrån jämförelsen formuleras 

en norm (regel) för inneslutning och uteslutning, det vill säga ett språkspel (Östman, 2008:123). 

En sådan regel kan vara i detta exempel: för att kunna lösa ekvationen x + 1 = 5, kan man ställa 

frågan: vilket tal x ska vara så att likheten gäller, det vill säga vilket tal ska adderas till 1 för att 

få 5? På så sätt har man löst ekvationen och svaret blir då x = 4. I formulering av en sådan 

norm/språkspel är poängen att om man följer den kommer det som sägs om lösning av 

ekvationen x + 1 = 5 att sägas och inget annat. 

Ett annat sätt att skapa generaliseringar kan identifieras, nämligen att med små steg skapa 

kunskap om hur begrepp används i ett specifikt språkspel och hur världen fungerar (Lidar, 

2010:21). Generaliseringar och lärande i detta perspektiv sker hela tiden i små steg (s. 21). De 

små stegen gör att andra observationer visar sig relevanta, vilket gör att andra slutsatser kan 

dras. På så sätt skapas en mer utvidgad förståelse. Mening skapad i ett tidigare möte används, 

aktualiseras på nytt, för att skapa mening i nya möten (s. 21).  

4.2.7. Diskurser och meningsskapande 

”Begreppet diskurs kan förstås på olika sätt” (Riesbeck, 2008:19). Riesbeck menar att begreppet 

diskurs används i olika sammanhang och ges därför många olika definitioner, beroende på 

vilket teoretiskt perspektiv man har utgått från (s. 20). Utifrån Fairclough (1992) avser Riesbeck 

(2008:21) att en diskurs hjälper till att konstruera sociala relationer mellan människor och bidrar 

även till att konstruera olika kunskapssystem och värderingar. ”Diskurs kan alltså vara ett sätt 

att tala, skriva, tänka och argumentera om ett innehåll i matematik” (s. 23). Med utgångspunkt 

från Wickman och Östman (2002) skriver Riesbeck (2008:24) att: 
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I skolans värld blandas många olika diskurser, som både lärare och elever måste lära sig att bli 

delaktiga i, förstå och behärska. Inte minst viktigt är det att ta del av och lära hur meningen 

ändras i olika diskurser och att förstå hur vi kan passera diskursiva gränser och på så sätt förstå 

lärande. 

Quennerstedt (2008:89) skriver att: ”Varken i vår vardag eller i institutionaliserade 

verksamheter såsom skolan är vi fria från våra traditioner”. Traditioner inom skolan eller i 

enskilda skolämnen är något som lärare och elever förhåller sig till och måste förhålla sig till 

vare sig de vill eller inte. Dessa traditioner eller diskurser är en del av elevernas 

meningsskapande i olika skolämnen. Vidare skriver han att:  

Undervisningsinnehållet kan sålunda betraktas som bärare av traditioner som deltagarna i 

verksamheten, såväl lärare som elever, i någon mening påbjuds och därigenom måste förhålla 

sig till, även om exempelvis eleverna skulle protestera och ställa sig vid sidan om (s. 90). 

Ett exempel (för mig) kan vara att eleverna arbetar med att lösa ekvationen x + 1 = 5. En elev 

kanske tycker att det är roligt och enkelt att lösa ekvationen. En annan elev kanske tycker att det 

är svårt och tråkigt samt i protest inte alls försöker lösa ekvationen. I båda fallen förhåller sig 

eleverna, och måste förhålla sig till att ekvationen x + 1 = 5 löses i undervisningen. Att lösa 

ekvationen x + 1 = 5 utgör därmed en del i meningsskapandet i undervisningen i matematik för 

såväl engagerade som oengagerade elever. 

Quennerstedt (2008:103-104) framhäver att:  

Eftersom individen rekonstruerar världen och sig själv i språket, i diskurs så kan 

meningsskapandet därmed ses som en rekonstruktion utifrån olika diskurser som individen på 

något sätt har tillgång till eller kan hantera i situationen.  

Med stöd i Rogoff (1995) säger Quennerstedt (2008:104) att i denna rekonstruktion, i 

meningsskapandet, så finns det dimensioner som benämns som det individuella, det sociala och 

det institutionella. Med det individuella menas våra tidigare erfarenheter, och med det sociala 

menas mötet med andra människor samt med det institutionella menas de diskurser man har 

tillgång till och som erbjuds i situationen i termer av traditioner eller sedvänjor. Alltså, i en 

verksamhet pågår en samtidighet av olika aspekter av meningsskapande processer, och att de 

uppstår i handling. Quennerstedt påstår att det individuella, det sociala och det institutionella är 

i rörelse samtidigt. Med utgångspunkt i transaktion kan meningsskapandet ses som en process, 

ett möte i situationen där det individuella, det sociala samt det institutionella kan ses som 

deltagare i detta möte. I exemplet att lösa ekvationen x + 1 = 5 kan det individuella ses som 

elevernas tidigare erfarenheter av ekvationslösning. Det sociala utgörs av de handlingar som 

upplevs i undervisningen i termer av exempelvis det som sägs av individerna, det som görs eller 

interaktionen mellan individerna. Det institutionella utgörs bland annat av mål och syften i 

termer av att samarbeta, den valda aktiviteten som läraren erbjuder eleverna i undervisningen, 

det vill säga de medel/handlingar som måste utföras så att eleverna får en möjlighet att 

begripliggöra lösning av ekvationen x + 1 = 5. 

4.2.8. Att skapa mening i handling 

Sund (2008:19) skriver med stöd i Wickman och Östman (2002a) att ”Lärande eller 

meningsskapande sker i möten (exempelvis undervisning), i olika samspel mellan människor 

och omgivning, vilka ofta iscensätts av människor (läraren)”. Lärande innebär en verksamhet 

där individer utvecklar kompetenta förmågor och som framgångsrikt leder dem vidare i 
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verksamheten genom att de utför olika syftesrelaterade handlingar. Med hänvisning till Dewey 

(1938/1997) skriver Sund (2008:19) också ”Att lära eller undervisa någon annan innebär att 

påbörja en verksamhet och få den att utvecklas utifrån verksamhetens och olika gemensamma 

syften”. Lärande i Deweys filosofi kan innebära att man lär sig ett nytt sätt att undersöka, 

uppmärksamma, använda språket och dra slutsatser (Lidar, 2010:28). ”Meningsskapande sker i 

möten, där människor interagerar med varandra, med omgivningen eller med sig själva” (Lidar, 

2010:30). Alltså med pragmatismen kan lärande betraktas som en dynamisk process, där 

kunskap genomgår förändring, den växer och utvecklas, istället för att bara ackumuleras (Ibid., 

s. 30). Meningsskapande sker i samspel med omgivningen, det vill säga lärare och elever skapar 

mening i mötet och i handling. För att studera lärande blir det då relevant att studera människors 

handlingar.  

Dewey (1998:127) ser vetenskap hela tiden som positiv, som teknisk i vid mening. ”Det är fråga 

om att samordna tankesystem, att anvisa vägar för den pedagogiska praktiken” (s. 127). Läraren 

har rätt och skyldighet att själv föreslå verksamheter/aktiviteter, eftersom han eller hon är den 

gruppmedlem som har de mognare och fullständigare erfarenheterna och den större insikten om 

möjligheterna till sammanhängande utveckling i ett givet projekt (Dewey, 1980:137). Exempel 

på sådana verksamheter/aktiviteter finns nedan under avsnittet Studiens genomförande och 

analyser. I verksamheten ska läraren vägleda, styra och organisera samspelet mellan eleverna 

och omgivningen, det vill säga att guida och vägleda eleverna. Denna styrning ska utgå från 

elevernas egna impulser och avsikter (Burman, 2007:101). Sund (2008:24) skriver även att: 

Elevers lärande är naturligtvis målet med undervisningen, men läraren är ledaren i 

klassrummet och har samhällets mandat att styra verksamheten för att främja förutsättningarna 

för elevers meningsskapande. 

Lärande erfarenheter kan finnas i aktiviteter som ordnas med eftertanke och leds av lärare. 

Alltså, lärande utgörs av erfarenheter av aktiviteter. Om vi vill få människor att se och handla på 

nya sätt, måste vi hitta punkter där vi kan mötas med samma förståelse. Vi kan då kommunicera 

via det som står fast (det som är omedelbart begripligt) för oss båda i en gemensam praktik 

(Johannson & Wickman, 2011). Lärande blir då det meningsskapande som skapar relationer till 

det som står fast, som är meningsfullt i förhållande till syftet (Lidar, 2010:27).  

För att studera lärande blir det då relevant att studera människors handlingar. Genom att handla 

erfar eleverna de konsekvenser och den påverkan som handlandet skapar. ”Det är handlandet 

som är eftersträvansvärt, det är ytterst genom goda handlingar som vi påverkar vår omgivning 

på ett positivt och konstruktivt sätt” (Lagsten, 2009:23). Genom handling reflekterar eleverna 

över den idé som handlingen bygger på. Liksom Lagsten skriver Wickman (2006:53) att: “The 

focus is on how people proceed with their activity, of which the encounter is also a part, and 

what consequences this has for what they learn”. Wickman menar att fokus ligger på hur 

människor fortsätter med sina aktiviteter, varav mötet också är en del, och vilka konsekvenser 

detta har för vad de lär sig. I de möten som aktiviteterna erbjuder behöver eleverna själva 

uppmärksamma den kunskap de behöver. När de själva deltar aktivt i aktiviteterna lär de sig 

bättre.    

För att förstå vad som pågår behöver man undersöka hur det pågår och var det pågår och vilka 

aktörer eller grupper av aktörer som på olika sätt deltar i det som pågår” (Lagsten, 2009:23). 
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Alltså, den pragmatiska forskaren nöjer sig inte med att undersöka hur eleverna tänker om det 

som pågår i aktiviteten, utan studerar och rekonstruerar det som pågår genom att undersöka 

elevernas handlingar.  

Utifrån Dewey (1931) säger Lagsten (2009:23) att ”Pragmatikern ser vetenskap som en praktisk 

aktivitet som syftar till att producera användbar kunskap snarare än till att förstå världens sanna 

natur”. Många misstolkar sådana citat. De tror felaktigt att, med utgångspunkt i pragmatism, lär 

man sig bara genom sociala eller praktiska aktiviteter, men man lär sig också genom att själv 

tänka på och reflektera över vad som händer i aktiviteten. Lidar (2010:29) skriver med stöd i 

Biesta (2007) att ”Tänkande och reflektion behövs för att i kombination med handling ge 

kunskap”. Man lär sig inte en sak genom att få den berättad för sig, man måste själv reflektera 

över vad man gör. Utbildning syftar till att utveckla individens kritiska tänkande och förmåga 

till problemlösning, inte till memorering av fakta. Ett exempel på en praktisk aktivitet kan vara 

till exempel att lösa ekvationer med hjälp av det så kallade ekvationsspelet (Löwing & Kilborn, 

2002:148). Men eftersom detta är tidskrävande har vi (jag och mina kollegor) bestämt att inte 

använda ekvationsspelet. Istället väljer vi att, med eftertanke, ordna teoretiska aktiviteter för att 

lösa ekvationer. 

Följaktligen ska elevernas erfarenhet och aktivitet stå i fokus och att undervisningen ska utgå 

ifrån dessa. Johansson och Wickman (2011:1) hävdar med hänvisning till Schoultz (2000) att: 

”Men samspelet mellan tidigare erfarenheter och undervisningen har visat att hur elevernas 

erfarenheter kommer till uttryck är starkt beroende av undervisningens gestaltning”. Hur läraren 

framställer innehållet blir då av stort intresse. Johansson och Wickman påstår vidare att: ”En 

lärare måste också hitta vägar för att förstå vad eleverna lär sig utifrån vad de säger och gör i 

klassrummet” (s. 3). Jag tolkar detta som att det blir möjligt att skapa kunskap om elevernas 

meningsskapande med hjälp av direkta observationer av vad som sägs och görs i en pågående 

verksamhet. 
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5. Metoder 

Syftet med studien är att visa hur pragmatiska didaktiska modeller, framförallt analys av 

praktiska epistemologier (PEA) och organiserande syften, kan användas för att komplettera 

learning study i lärares arbete för att utveckla matematikundervisningen. Detta kapitel syftar till 

att redogöra för de metodologiska överväganden som gjorts för att uppfylla syftet. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av de insamlingsmetoder som används i studien. Sedan följer en 

presentation av analysmetoder. Därefter beskrivs vilka forskningsetiska överväganden som är 

gjorda. I anslutning till detta diskuteras studiens tillförlitlighet.  

5.1. Insamlingsmetoder 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra för hur det empiriska materialet samlats in och varför 

dessa val för insamling görs. Det diskuteras också urvalet av skola, lärare och klasser som ingår 

i undersökningen samt hur och var undersökningen gjorts. 

Denna studie genomfördes på en gymnasieskola som ligger i Södermanland. Jag tog kontakt 

med rektorn på denna skola och fick formell tillåtelse att kontakta skolans matematiklärare för 

att genomföra studien. Sex matematiklärare som undervisar på olika program visade ett stort 

intresse för att delta i studien. Jag har sedan tidigare haft kontakt med dessa lärare då vi har 

arbetat på samma skola. Därmed bestod lärargruppen som genomförde denna undersökning av 

mig och dessa lärare (totalt sju lärare). Lärarna och eleverna informerades om att de kommer att 

vara anonyma. I studien presenterades lärarna som lärare 1 eller L1, lärare 2 eller L2 och så 

vidare. Alla dessa lärare är behöriga. Lärarnas erfarenhet (som visas nedan i tabellen) vad gäller 

undervisning skiftade från 6 till 36 år i yrket. 

Tabell 1. Lärarnas utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet 

Lärare  Examen Examensår Erfarenhetslängd (år) 

Lärare 1 (jag) Gymnasielärare 2006 8 

Lärare 2 Gymnasielärare 1986 28 

Lärare 3 Gymnasielärare 1977 37 

Lärare 4 Gymnasielärare 2005 9 

Lärare 5 Gymnasielärare  2007 7 

Lärare 6 Gymnasielärare 2002 12 

Lärare 7 Gymnasielärare 2008 6 

 

Jag valde att göra en empirisk undersökning under ett antal undervisningstillfällen för att få svar 

på mina frågeställningar. Som utvecklings- och forskningsmetod använde jag mig av learning 

study-modellen. Arbetet i en learning study brukar ske i cykler (Holmqvist, 2006). Därmed 

genomfördes i denna undersökning tre cykler i tre olika klasser i åk 1. Den första klassen, som 

bestod av 18 elever, läste på Handelsprogrammet, och presenterades som HA11, HA-klassen, 

HA-elevgruppen eller elevgrupp 1. Den andra klassen, som bestod av 16 elever, läste på Vård- 

och omsorgsprogrammet, och kallades för VO11, VO-klassen, VO-elevgruppen eller elevgrupp 

2. Den tredje klassen, som bestod av 15 elever, läste på Barn- och fritidsprogrammet, och 
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presenterades som BF11, BF-klassen, BF-elevgruppen eller elevgrupp 3. Alltså, cykel 1, 2 och 3 

genomfördes i HA11, VO11 respektive BF11. Nedan följer en tabell över processen som visar 

när olika cykler skedde, antal elever samt vilka elever och klasser som var inblandade. 

Tabell 2. Processens uppläggning och datainsamlingens tidpunkter 

Elevgrupp  Antal elever Tidpunkt  

HA11 (cykel 1) 18 Höst 2011 

VO11 (cykel 2) 16 Vår 2012 

BF11 (cykel 3) 15 Vår 2012 

 

Urvalet av klasserna (HA11, VO11 och BF11) var till en del styrt. Det var styrt i den mening att 

det var yrkesförberedande klasser jag ville undersöka, men att program valdes utifrån vad som 

var praktiskt genomförbart på skolan vid undersökningstillfället. Betygen i matematik på dessa 

program brukar variera från E till C där tyngdpunkten är E eller D (enligt skolans statistik över 

elevers betyg). Valet av att genomföra undersökningen i yrkesförberedande program var därmed 

baserat på att yrkeselever tenderar att ha liknande kunskapsnivåer i matematik. Jag anser därför 

att de valda klasserna kan utgöra ett lämpligt jämförelsematerial i cyklerna. 

Läraren som genomförde lektionerna i VO-elevgruppen (cykel 2) var deras ordinarie 

matematiklärare (lärare 2). Vad gäller beteckning av elever som ingick i studien betecknades till 

exempel de sexton elever i VO11 med E för elever och siffrorna 1–16. Lektionerna i BF-

elevgruppen (cykel 3) genomfördes också av klassens ordinarie matematiklärare (lärare 3). För 

att kunna skilja mellan till exempel elev E5 i VO11 och E5 i BF11 påpekades inom parentes 

vilken elevgrupp/cykel eleven E5 gick i (till exempel E5 (i cykel 3)). Däremot var det lärare 1 

(jag) som genomförde lektionerna i cykel 1 (HA-elevgruppen). Orsaken var att klassens 

ordinarie matematiklärare (lärare 2) bad mig att göra det eftersom hon blev beordrad andra 

arbetsuppgifter. Med beteckning FE i transkripten menas flera elever (detta används till exempel 

när flera elever svarar samtidigt på en fråga). 

Våra erfarenheter av att undervisa området algebra är att många elever brukar visa svårigheter 

när det gäller lösning av ekvationer. Därför valde vi (lärargruppen) ett avgränsat lärandeobjekt, 

nämligen lösning av enkla ekvationer. Matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en 

egen struktur. Varje moment kräver därför sina speciella förkunskaper. Ekvationslösning är en 

viktig del av algebra. Algebra är en utvidgning av aritmetiken. Viss aritmetik är följaktligen 

förkunskap till ekvationslösning. Ekvationslösning i sin tur krävs för att utveckla färdigheter 

och kunskaper inom många områden, bland annat inom funktionslära som innefattas i kursen 

Matematik 1a (Ma 1a). Kursen Matematik 2 (Ma 2) kräver sina förkunskaper (bland annat 

kunskaper inom ekvationslösning och funktionslära) från kursen Ma 1a. Det handlar om att göra 

kunskaperna kontinuerliga, det vill säga få dem att hänga samman och fortsätta i handlingen. 

Alltså, området ekvationslösning är ett lämpligt innehåll i matematikkursen Ma 1a. Att 

undervisa om ekvationslösning vid just denna tidpunkt tycks därför vara lämpligt. 

För att kunna uppnå studiens syfte och ge svar på studiens frågeställningar användes ett flertal 

datainsamlingsmetoder. Datainsamlingen genomfördes under en tidsrymd av cirka ett år (höst 

2011 och vår 2012). Data består av observationer i form av video- och/eller ljudinspelningar, 

elevernas skriftliga test (för- och eftertest), lärarnas skriftliga anteckningar, stenciler som 

delades ut i klassrummet och intervjuer (med cirka hälften av eleverna) som gjordes efter testen. 

Stencilerna som visade vad eleverna arbetade med samlades in i slutet av lektionerna. Dessa val 
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för insamling är baserade på att jag ville studera bland annat vad och hur elever lär sig under 

lektionerna. Detta gör jag med hjälp av främst testen, ljud- och/eller videoinspelningar.  

Vi tog reda på elevernas tidigare erfarenheter av ekvationslösning genom ett förtest och 

intervjuer som gjordes efter förtestet för att få fram hur de resonerade när de löste uppgifterna. 

Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1) som bestod av sju frågor. Förtestet och 

intervjuerna gjordes för att finna kritiska aspekter i lärandeobjektet (lösning av enkla 

ekvationer) och för att kunna bygga vidare på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper av 

ekvationslösning. Testet tog cirka 15 minuter. Eleverna löste uppgifterna i testet skriftligt. Inför 

testet förseddes varje elev med en penna, suddgummi och kladdpapper. Läraren uppmanade då 

eleverna att skriftligen förklara sina lösningar och att inte hjälpa varandra under testet, eftersom 

det skulle kunna påverka resultatet av studien. 

Efter analysen av förtestet och intervjuerna planerades ett antal undervisningstillfällen 

gemensamt. Sedan genomfördes dessa lektioner i elevgrupperna. De genomförda lektionerna 

ljudinspelades och/eller videofilmades. Vad eleverna lärde sig under lektionerna undersöktes via 

ett eftertest och intervjuer som gjordes efter eftertestet. Resultaten från eftertestet jämfördes 

direkt med resultaten från förtestet. Förtestet och eftertestet var identiska i studien. Med hjälp av 

sådana tester blir det möjligt att få syn på vilket lärande som görs möjligt för eleverna. Jag valde 

också att undersöka vad och hur elever lär sig under lektionerna med hjälp av bland annat 

direkta observationer, eftersom det då är möjligt att skapa kunskap om elevernas 

meningsskapande av vad som sägs och görs i en pågående verksamhet. Detta ligger i linje med 

Johansson och Wickman (2011:3) som påstår att: ”En lärare måste också hitta vägar för att 

förstå vad eleverna lär sig utifrån vad de säger och gör i klassrummet”. Med ambitionen att 

studera elevernas meningsskapande i de aktiviteter som sker i klassrummet tycks video- 

och/eller ljudinspelning vara ett rimligt val. En transkription av ljud- och videoband kan ju 

aldrig bli heltäckande, men den brukar visa i stor grad vad som händer i klassrummet. ”Med 

videoteknikens hjälp kan en lektion dokumenteras och lärare och elevers lärandesituationer kan 

i efterhand analyseras” (Wernberg, 2009:76). Därmed består det empiriska materialet i denna 

studie av bland annat ljud- och/eller videoinspelningar. Såväl ljud- som videoupptagning har 

fördelen att de olika situationerna i aktiviteterna kan studeras vid upprepade tillfällen 

(Gunnarsson, 2008:89). En nackdel med bandinspelningar kan vara att man endast har de 

verbala utsagorna. Jag menar att man inte har tillgång till elevers gester och kroppsspråk. I linje 

med detta säger Lidar (2010:39-40) med stöd i McDonald och Kelly (2007) att: 

Videomaterial från klassrum är särskilt lämpade för analyser av NO-undervisning, eftersom 

man inom NO-diskursen ofta arbetar praktiskt med många olika resurser. Dessa resurser 

(samtal, texter, gester, symboler, kartor, artefakter) kan vara svåra att fånga med 

direktobservation som man inte kan återvända till, eller med enbart ljudinspelningar. 

Det inspelade materialet utgörs av två video- (lektionerna i cykel 1) och åtta ljudinspelade 

lektioner (alla lektioner), vilka blev cirka två respektive åtta timmar. Orsaken som ligger bakom 

att lektionerna i cykel 2 och 3 inte blev videofilmade är att eleverna i dessa grupper inte ville 

videofilmas. Det kan kännas obehagligt för vissa personer att bli filmade. Jag valde därför att 

istället ljudinspela dessa klasser (VO11 och BF11) och vandra omkring. I början av lektionerna 

fick varje elev ett nummer (t.ex. E15) som ställdes på bordet framför eleven, så att det blev 

enklare att analysera observatörernas kommentarer. Fokus i klassrummet har inte varit på 

elevernas gester och kroppsspråk (då skulle videoinspelning vara mer lämpligt för att fånga vad 

de gör i aktiviteten) utan på deras samtal, eftersom eleverna arbetade med ekvationslösning rent 
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teoretiskt. Vi har inte valt att arbeta med ekvationslösning praktiskt eftersom det är mycket 

tidskrävande att arbeta på ett sådant sätt. Följaktligen tycks valet av att ljudinspela klasserna i 

cykel 2 och 3 vara rimligt. Många (nästan samtliga) tillfällen då den undervisande läraren hade 

gemensamma genomgångar med hela klassen (HA11, VO11 och BF11) transkriberades på 

dator. Några av banden från elevernas grupparbete (de delar som var av intresse för studien) 

transkriberades också. För att utifrån studiens syfte ge en helhetsbild av vad som sades under 

samtalen lästes utskrifterna igenom och även banden genomlyssnades ett flertal gånger. I de 

utdrag som presenteras har jag valt att numrera turerna i samma kronologiska ordning som de 

hade i de ursprungliga transkripten. På så sätt blir det lättare att förstå utdragets plats i helheten. 

De inspelade lektionerna kan spelas upp och samma lektion (eller del av lektion) kan 

återses/genomlyssnas om och om igen. På så sätt kan de olika situationerna/samtalen som sker i 

klassrummet studeras vid upprepade tillfällen. Vid varje nytt tillfälle kan nya saker 

uppmärksammas och på så sätt förstår vi bättre vad som händer i aktiviteten. Alltså, med hjälp 

av inspelning som ett pedagogiskt verktyg skulle man noggrannare kunna analysera vad som 

sker på lektionen i syfte att se hur läraren arbetar kring lärandeobjektet (lösning av enkla 

ekvationer). Inspelningen gör det möjligt att få syn på vilket lärande som faktiskt görs möjligt 

för eleverna. 

5.2. Analysmetoder 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för de analysmetoder som jag använt mig av. Utifrån syftet 

med undervisningen går analysen ut på att studera vad eleverna erbjuds att lära sig under 

lektionerna, det vill säga vad och hur elever lär sig i klassrumssituationer. Jag söker då det som 

tycks vara kritiskt (avgörande) för elevernas lärande under lektionerna. Med denna 

utgångspunkt studerar jag också hur man kan planera och utforma en matematikundervisning 

utifrån organiserande syften för att möjliggöra och främja elevers lärandeprogression inom 

området ekvationslösning. I mina analyser använder jag mig av tre analysmetoder, nämligen 

learning study, analys av praktiska epistemologier samt organiserande syften.  

Denna studie har metodologiskt en learning study som ram. Det har dels inneburit ett cykliskt 

arbete med planering, genomförande och utvärdering av lektioner enligt denna modell, dels en 

användning av det centrala begreppet kritiska aspekter för analyser. Learning study är ett 

verktyg för att utveckla undervisningen. Genom att i denna learning study studera hur de olika 

lärarna (lärare 1-3) hanterar samma lärandeobjekt (lösning av enkla ekvationer) och jämför med 

resultat från testen (för- och eftertest) kan det vara möjligt att dra slutsatser om vad som kan ha 

varit kritiskt/avgörande för elevernas lärande under lektionerna. Inom varje elevgrupp (HA11, 

VO11 och BF11) jämförs resultatet på identiska förtest och eftertest. Därmed blir det möjligt att 

studera en eventuell förbättring av elevernas resultat. För att hitta det som varit 

kritiskt/avgörande för elevernas lärande måste även resultaten jämföras med de andra klassernas 

testresultat. Följaktligen har analysprocessen betytt för mig en pendling mellan de ljud- 

och/eller videoinspelade lektionerna, transkripten och testerna, särskilt med avseende på vilka 

de kritiska aspekterna är och hur de utvecklas. På så sätt har jag använt mig av den första 

analysmetoden (learning study) för att studera elevernas lärande under lektionerna. Learning 

study är en forskningsmodell som knyter samman teori och praktik. 

I en learning study med utgångspunkt i ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande används 

variationsteorin som ett analytiskt redskap för att analysera insamlade data (Holmqvist, 



 34 

2006:18). Denna studie utgår däremot från pragmatism. Därmed görs analyserna i denna studie 

av hur lärarna undervisar och eleverna utvecklar förståelse för de kritiska aspekterna i två steg 

med utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv på lärande. Med hjälp av Wickmans och 

Östmans (2002a) metod för analys av praktiska epistemologier i tal och handling analyseras hur 

mening konstitueras i möten av olika slag. Möten kan ske mellan eleverna och omgivningen 

(den fysiska och sociala), det vill säga mellan eleverna själva, mellan eleverna och läraren, 

mellan eleverna och uppgifterna de jobbar med etcetera. Metoden praktiska epistemologier 

utgår från syftena med lektionen (här lärandet av lösning av enkla ekvationer och de kritiska 

aspekterna) för att sedan studera hur mening skapas i klassrumssamtalen i förhållande till dessa 

syften med hjälp av begreppen mellanrum, stå fast och relationer. För att utforma en 

undervisning som möjliggör lärandeprogressionen används även Johanssons och Wickmans 

(2011) analyser om hur närliggande syften behöver göras kontinuerliga (hänger samman och 

fortsätter i handling) med det övergripande syftet tillsammans med eleverna. Dessa analyser gör 

det möjligt att ta reda på vilka förändringar som bör göras inför kommande cykel för att 

förbättra undervisningen. Jag presenterar här först de övergripande analyserna i termer av 

learning study, för att sedan visa hur analyser av praktiska epistemologier respektive 

organiserande syften har använts i denna studie. 

5.2.1. Learning study 

I detta avsnitt beskrivs learning study, vilket är den metod som används i studien. Avsnittet 

syftar även till att redogöra för hur förtestet konstruerats och hur jag gått tillväga i mina analyser 

av det insamlade materialet från framförallt testen och lektionerna.  

Learning study går ut på att undersöka ett specifikt lärandeinnehåll på ett djupare plan. Detta 

görs genom att utgå från ett teoretiskt perspektiv på lärande. Först väljer lärarna tillsammans 

med forskaren ett lärandeobjekt (ett bestämt område) som man vill utveckla hos eleverna. 

Lärandeobjekt bör vara något som eleverna har svårigheter med att lära sig, eller något som 

lärarna tycker är svårt att undervisa om. Lärarna fördjupar sina kunskaper inom området genom 

att läsa ämnesdidaktisk litteratur och diskutera tidigare erfarenheter. Därmed utvecklar man det 

bestämda området även hos sig själv. 

När man valt ett lärandeobjekt görs ett förtest och/eller intervjuer med eleverna för att ta reda på 

vilka förkunskaper de har. Förtestet konstrueras utifrån vad man tror är kritiskt för elevernas 

lärande, det vill säga utifrån kritiska aspekter. I teoretiska ämnen såsom matematik är det 

vanligast med ett skriftligt förtest. Utifrån förtestet kan man förhoppningsvis finna de kritiska 

aspekterna. Sedan planerar lärargruppen tillsammans en lektion/lektioner som en lärare därefter 

genomför i en elevgrupp. Lektionen/lektionerna video- och/eller ljudinspelas för att 

lärargruppen gemensamt ska kunna analysera hur lektionen fungerar. Efter undervisningen får 

eleverna göra ett eftertest (som brukar vara identiskt med förtestet) för att se vad de har lärt sig 

under lektionen/lektionerna. Genom att använda samma test både som för- och eftertest kan vi 

lättare jämföra och dra slutsatser i nästa steg. 

Resultaten av testen (för- och eftertest) tillsammans med analysen av den video- och/eller 

ljudinspelade lektionen/lektioner ger en bild av vad eleverna har lärt sig och vilka förändringar 

som bör göras till nästa lektion/lektioner. Efter denna analys revideras planeringen av 

lektionen/lektioner och en annan lärare (eller samma) undervisar den andra lektionen/lektioner i 

en ny elevgrupp. Processen fortsätter i nya cykler tills alla i lärargruppen är nöjda med 

resultatet. Genom att undervisa i olika elevgrupper om samma sak (samma lärandeobjekt) så 
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kan man jämföra lektionerna med varandra och med vad eleverna har lärt sig. Därmed blir det 

möjligt att hitta det som är kritiskt/avgörande för elevernas lärande (kritiska aspekter). 

Ambitionen med en learning study är alltså att förbättra undervisningen genom revidering 

baserad på analys av video- och/eller ljudinspelning av lektioner tillsammans med för- och 

eftertest. Översikt över de olika stegen i en learning study illustreras i figur 1. 

 

 

Testet konstruerades rent teoretiskt med hjälp av matematiskdidaktisk litteratur, logik och våra 

tidigare erfarenheter. Vi valde ut 10 ekvationer som skulle lösas. Det kunde vara en fördel att 

inleda testet med att lösa en enkel ekvation av typen 3x = 12 (uppgift 1 i förtestet, se bilaga 2) 

för att sedan övergå till svårare ekvationer av typen 7x – 5 = 4x + 7 (uppgift 10 i förtestet), det 

vill säga att öka svårighetsgraden i uppgifterna för att möjliggöra förståelsen av 

ekvationslösning. När vi valde ut de 10 uppgifterna i testet hade vi använt oss av bara variabeln 

x eftersom olika symboler (bokstäver) kan vålla problem för vissa elever. Som nämnts tidigare 

så ville vi avgränsa innehållet så mycket som möjligt. När man har lärt sig lösa ekvationer med 

variabeln x, kan man sedan öva på att lösa ekvationer med andra variabler, och att lösa svårare 

ekvationer som kräver att eleverna arbetar med decimaltal och/eller bråktal. Det vill säga läraren 

ska vara medveten om valet av innehållet som ska behandlas i undervisningen.      

Nedan följer en genomgång av de utvalda uppgifterna i förtestet. 

Uppgift 1: 3x = 12 

I denna uppgift vill vi se om eleverna förstår att det finns ett implicit tecken (ett osynligt 

multiplikationstecken) mellan koefficienten 3 och variabeln x, det vill säga om eleverna förstår 

att 3x och 3 • x är samma sak.  

Uppgift 2: 15 = 10 + x 

Variabeln x finns vanligen i vänsterledet när ekvationer presenteras. Vissa elever tolkar 

likhetstecknet som en uppmaning till att räkna ut något och att svaret står på högersida om 

likhetstecknet. I denna uppgift vill vi se om eleverna har svårigheter när variabeln x står i 

högerledet, det vill säga vi vill se om eleverna har förståelse för likhetstecknets betydelse. 
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Uppgift 3: 5x + 2 = 12 

För att klara ekvationer såsom 5x + 2 = 12 behöver man kunna lösa ekvationer av typen 10 + x = 

15 (leden i uppgift 2 byter plats) och 3x = 12 (uppgift 1).  

Uppgift 4: 4x – 5 = 7 

Denna uppgift liknar uppgift 3 men med subtraktion istället.     

Uppgift 5: 11 = 3 + 4x 

Denna uppgift liknar uppgift 3, men med x i högra ledet istället. Här vill vi se om eleverna har 

förståelse för likhetstecknets betydelse.  

Uppgift 6: 3 = 15 – 2x  

Denna uppgift liknar uppgift 5 men med subtraktion istället. I denna uppgift står minustecknet 

framför x-termen (framför 2x) och inte efter x-termen som i uppgift 4. Detta kan vålla problem 

för vissa elever.   

Uppgift 7: 7x = 3x + 8 

Här ökas svårighetsgraden då det blir svårare att använda informella metoder för att lösa sådana 

ekvationer. I denna uppgift förekommer x på båda sidor om likhetstecknet. Detta kräver att 

eleven ska ha en förståelse för likhetstecknets betydelse. Vänstra ledet består av en term och 

högra ledet av två termer. 

Uppgift 8: 5x – 6 = 4x 

Denna uppgift liknar uppgift 7 men med subtraktion istället. En annan skillnad är att vänstra 

ledet består av två termer och högra ledet av en term.      

Uppgift 9: 3x + 4 = 2x + 9 

I denna uppgift förekommer x på båda sidor om likhetstecknet och varje led består av två 

termer. Detta kräver att eleven ska ha en förståelse för likhetstecknets betydelse. Högra- och 

vänstra leden består av två termer.  

Uppgift 10: 7x – 5 = 4x + 7 

Denna uppgift liknar uppgift 9 men med subtraktion i vänstra ledet.  

Testet var systematiskt uppbyggt. Vi inledde förtestet med enkla ekvationer såsom ekvationen 

3x = 12, som går att lösa med endast ett steg, till exempel genom att dividera ekvationens båda 

led med 3. Sedan ökade vi svårighetsgraden i uppgifterna. De sex första ekvationerna i testet 

innehåller en okänd (x) på bara en sida om likhetstecknet. Dessa ekvationer går att lösa med rent 

aritmetiska metoder (informella metoder) såsom metoderna Arbeta baklänges, Talkunskap samt 

Gissa och pröva. De fyra sista ekvationerna i testet kan vara lite svårare för eleverna eftersom 

det finns en okänd på båda sidor om likhetstecknet som i till exempel ekvationen 7x – 5 = 4x + 7 

(uppgift 10). Det blir svårare att lösa sådana ekvationer med rent aritmetiska metoder 

(informella metoder). I dessa ekvationer krävs strukturella och algebraiska metoder, det vill säga 

formella metoder. 

Ett par dagar efter testtillfället rättade jag tillsammans med en del av lärarna i lärargruppen 

förtesten för att vara säkrare på att vårt tillvägagångssätt vid rättning av testen skulle vara 

detsamma i alla tre cykler. Det är allmänt vedertaget att det krävs två saker när man löser en 
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ekvation. För det första ska lösningen ha ett tydligt svar. För det andra ska lösningen ha en 

godtagbar redovisning. Med fullständig lösning till en uppgift menar jag att eleven gav en 

godtagbar redovisning och ett tydligt svar till uppgiften. Vi beslutade att varje rätt svar och varje 

godtagbar redovisning skulle ge respektive 1 poäng. Totalt kunde eleverna få maximalt 20 

poäng. En del elever använde informella metoder för att lösa ekvationerna, medan andra 

använde formella metoder. Nedan står det några exempel på fullständiga elevlösningar på 

uppgifterna i förtestet.  

Några exempel på fullständiga elevlösningar som gjordes med hjälp av informella metoder är: 

 ”3 • 4 = 12; x = 4” (uppgift 1: 3x = 12, metoden Talkunskap). Eleven ställer sig frågan 

vilket tal multiplicerat med 3 är lika med 12?  

 ”12 – 2 = 10; 10/5 = 2; x = 2” (uppgift 3: 5x + 2 = 12, metoden Arbeta baklänges). 

Eleven utgår från svaret för att bestämma det okända. Innan ökningen med 2 måste 

det varit 2 mindre än 12. 12 – 2 = 10. Fem gånger det okända talet är alltså 10. Tio 

dividerat med 5 är 2, alltså x = 2.  

 

Några exempel på fullständiga elevlösningar som gjordes med hjälp av den formella metoden 

Göra samma sak på båda sidor är: 

 ”5x + 2 – 2 = 12 – 2; 5x = 10; 5x/5 = 10/5; x = 2” (uppgift 3: 5x + 2 = 12). Eleven 

subtraherar med 2 och sedan dividerar med 5 i båda leden. 

 ”4x – 5 + 5 = 7 + 5; 4x = 12; 4x/4 = 12/4; x = 3” (uppgift 4: 4x – 5 = 7). Eleven 

adderar med 5 i båda leden och sedan dividerar med 4. 

 

För att komma fram till kritiska aspekter av vårt lärandeobjekt (lösning av enkla ekvationer) 

analyserades förtesten. Vid rättning av förtesten uppkom oklarheter i elevernas svar. Därför 

bestämde vi att intervjua en del av eleverna (cirka hälften av eleverna) för att få fram hur de 

resonerade när de löste uppgifterna i testen. Johansson och Wickman (2011:2) hävdar att: ”… 

vill vi analysera lärande hos andra människor kan vi inte gå in i deras hjärnor. Vi måste förlita 

oss på vad de gör och säger”. Med hjälp av intervjuerna kunde vi upptäcka ytterligare kritiska 

aspekter. 

Utifrån analysen av resultatet från förtesten och intervjuerna, didaktisk litteratur samt våra 

erfarenheter utformades lektionsplaneringarna. I slutet av lektionerna eftertestades eleverna för 

att ta reda på om de lärt sig det som var avsett beträffande lösning av enkla ekvationer. 

Eftertestet genomfördes och rättades på samma tillvägagångssätt som förtestet. Därmed blev det 

möjligt att studera en eventuell förbättring av elevernas resultat genom att jämföra resultaten. 

Med resultaten menar jag här aritmetiska medelvärden av elevernas resultat på testen. En grupps 

(population) fördelning kan beskrivas med flera olika typer av värden såsom aritmetiska 

medelvärden. Beroende på vad man vill undersöka kan aritmetiska medelvärden eller median 

vara lämpligast. Man kan också använda sig av båda. Medelvärdet är summan av alla värden i 

materialet delat med antalet värden. Däremot är medianen det värde som hamnar just i mitten av 

en uppsättning värden (materialet) som sorterats i storleksordning. Antal elever som till exempel 

gav en fullständig lösning (som gav en godtagbar redovisning och ett tydligt svar) på de tio 

uppgifterna i förtest 1 var 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 8 respektive 8 (i storleksordning). Medianen här 

är 2. Däremot är medelvärdet 3,1 (summan av alla observationer (31) dividerat med antalet 

observationer (10)). Medelvärdet i procent räknades genom att dividera elevernas totala poäng 
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(3,1) med max poängen (18). Medelvärdet blev cirka 17 %. Vad gäller val av lägesmått för 

datamaterial så har alla val sina fördelar och nackdelar. En nackdel med medianen är att det är 

bara mittenvärdet (2 i detta exempel) av en uppsättning värden som beaktas. En fördel med 

medelvärdet är att det ger en bra översikt över en grupp. Det vill säga man tar hänsyn till alla 

mätvärdena i gruppen. Däremot om någon i gruppen har ett extremt värde (t.ex. 8 och 8 i förtest 

1) som drar upp hela gruppens genomsnitt, kan medianen vara mer relevant att presentera 

eftersom den inte påverkas av extremvärdena. Man ser att skillnaden mellan medianen (2) och 

medelvärdet (3,1) inte var så stor. Därmed har jag valt att använda mig av aritmetiska 

medelvärden för samtliga tester för att studera elevernas förbättringar kvalitativt.  

Resultaten av för- och eftertesten gav tydliga indikationer på att vissa kritiska aspekter tycktes 

vara väsentliga att uppmärksamma som mellanrum i undervisningen. Det var då intressant att se 

hur dessa aspekter sattes i rörelse i klassrummet, det vill säga hur de hanterades i 

undervisningen, och dess konsekvenser för elevernas lärande. 

Eftertestet, de videofilmade och ljudinspelade lektionerna i cyklerna analyserades först av mig 

och därefter genomfördes en analys tillsammans med lärarna. Denna analys gjordes med 

utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv på lärande. 

Det inspelade materialet transkriberades på dator. För att, utifrån studiens syfte, ge en 

helhetsbild av vad som sades under samtalen lästes utskrifterna igenom ett flertal gånger. 

Bandinspelningarna och utskrifterna av samtalen låg alltså till grund för analysen av 

lektionerna. Analysen grundades också på de observationer och de anteckningar som gjordes 

under lektionerna samt på elevernas resultat av för- och eftertest. Analysen av samtalen 

tillsammans med testresultaten ger en bild av vad eleverna har lärt sig i lektionernas möten. 

Vi (lärargruppen) hade för avsikt att eleverna skulle lära sig lösa enkla ekvationer. Gav 

undervisningen eleverna möjlighet att lära sig det vi hade tänkt? Vad erbjöds eleverna att lära 

sig under lektionerna? Vad lärde de sig? Hur kan vi åstadkomma den kontinuitet som 

progressionen i elevernas lärande förutsätter? För att ge svar på dessa frågor analyserades 

datainsamlingen i två steg med hjälp av två olika analysmetoder. I steg ett analyserades hur 

mening skapades i möten av olika slag med hjälp av Wickmans och Östmans metod för analys 

av praktiska epistemologier (PEA) i tal och handling (Wickman & Östman, 2002). För att 

utforma en undervisning som möjliggör lärandeprogressionen användes i steg två Johanssons 

och Wickmans (2011) analys av organiserande syften. Därmed blev det möjligt att ta reda på 

vilka förändringar som borde göras för att förbättra undervisningen till nästa cykel. Hur analyser 

av praktiska epistemologier och organiserande syften användes i denna studie beskrivs närmare 

i kommande avsnitt. 

5.2.2. Analys av praktiska epistemologier 

För att utifrån studier av handlingar kunna skapa kunskaper om såväl tidigare erfarenheters och 

lärandesituationers betydelse för individers meningsskapande utvecklade Per-Olof Wickman 

och Östman (2002a) metoden analys av praktiska epistemologier (PEA). Syftet med denna 

metod är att undersöka sambandet mellan hur vi lär oss och vad vi lär oss (Wickman, 2006), 

vilket är av stort intresse. Med hjälp av den här metoden kan man beskriva de två centrala 

aspekter av lärande som alla lärandeteorier måste hantera, nämligen kontinuitet och förändring i 

meningsskapandet (Östman, 2008:128). Med stöd i Rogoff (1995:155) skriver Östman att ”I en 

praktisk epistemologianalys framstår inte dåtid, nutid och framtid som linjära tidsegment utan 
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snarare som dimensioner eller aspekter i en händelse” (s. 129). Enligt Östman (2008) tar 

analysmetoden PEA sin utgångspunkt i pragmatism och Wittgensteins senare arbeten. Detta 

innebär att ett första personsperspektiv på interaktion och språk tillämpas. Med hjälp av PEA 

kan man begripliggöra hur människor tar sig vidare med den aktivitet de är involverade i och 

vilka konsekvenser det har för lärandet.  Alltså, både process och innehåll är föremål för 

analysen. 

Östman (2008:128) introducerar med hänvisning till Wickman och Östman (2001, 2002a, 

2002b) fyra begrepp – stå fast, möten, relation och mellanrum – vilka alla kan operationaliseras 

i PE-analyserna. Enligt Östman använder Wittgenstein (1969/1992) termen står fast för att 

förtydliga att när man behärskar ett språkspel är meningen självklar (s. 128). Östman menar att i 

språkspel står vissa saker fast, och det som står fast är omedelbart begripligt. I linje med det 

skriver Wickman & Östman (2002a): “What is standing fast is ‘what is immediately intelligible’ 

or ‘immediate’, that is, no additional explanations are needed for us to understand” (s. 604). 

Alltså, vad som står fast visar sig när människor inte tvekar. På så sätt kan man studera 

elevernas tidigare erfarenheter. Med termen stå fast blir det möjligt att avläsa, när en elev 

försöker till exempel lösa ekvationen x + 1 = 5, vad som direkt är begripligt (vad som står fast) 

och vad som är obegripligt. När en elev uppmärksammar alla saker som behövs för att till 

exempel lösa ekvationen, står dessa saker fast, det vill säga eleven löser ekvationen utan att 

tveka och fråga.  

Om något står fast för individen när den träder in i en diskurs innebär det att individen handlar 

och kommunicerar utan svårigheter och i enlighet med den praktik som individen deltar i 

(Östman, 2008:128).  

Vidare fortsätter Östman (2008:128): ”De möten med människor och den fysiska miljön som 

iscensätts i den specifika praktiken skapar varken frågor eller tvekan”. 

Ett sätt att begripliggöra att något står fast, enligt Östman, är att betrakta språkanvändandet som 

styrt av regler (s. 128). I exemplet att lösa ekvationen x + 1 = 5, kan man undra om eleverna vet 

vad x är för något. Vet eleven att x står för ett tal som gör att likheten gäller? Vet eleven vad 

uttrycket likheten gäller betyder? Att x + 1 = 5 är en ekvation, vad betyder det då? Vad ska 

eleven uppmärksamma för att kunna lösa ekvationen? Finns det några regler som kan passa i 

detta fall?  

Reglerna anger på vilket sätt vi skall använda orden i förhållande till varandra. Med regler kan 

man ange likheter och skillnader. Regler kan sägas vara en kondenserad form för att avgränsa 

ett område, ett användningssätt (Östman, 2008:128).  

Östman menar att regler kan begripliggöras som ett sätt att ange skillnader och likheter. När 

dessa regler praktiseras, skapas mening. För att eleverna ska kunna lära sig något måste läraren 

skapa relationer till deras erfarenheter, det som står fast för dem, och utgå därifrån. ”Lärande 

kan i detta avseende betraktas som skapande av relationer – likheter och skillnader – till det som 

står fast” (Östman, 2008:128). 

Utifrån Wickman och Östman (2001) säger Östman (2008:28-29) vidare att: ”Allt 

meningsskapande kan sägas inbegripa att man genom att skapa skillnader och likheter 

överbryggar mellanrum som uppstår mellan det man redan vet och det nya”. Till exempel: Om 

eleven inte kan lösa ekvationen x + 1 = 5, då finns det mellanrum som måste överbryggas. 

Läraren ska vara medveten om allt detta, och måste skapa relationer till vad som står fast för 

eleverna.  
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Överbryggande av mellanrum sker genom att man iscensätter möten med omvärlden, eller, 

med sig själv och sitt minne, för att kunna ta sig vidare. Det kan handla om att plocka fram en 

bok, att fråga sina kamrater, eller lärare, etcetera (Östman, 2008:129).  

Östman (2008:129) anser också att: ”Mellanrum överbryggs ofta utan att det uppmärksammas 

på sådant sätt att de tydliggörs i tal eller handlingar”. Han menar även att om mellanrummet är 

för stort är det inte möjligt för individen att överbrygga det, vilket i sin tur innebär att personen 

inte kan ta sig vidare i aktiviteten. 

För att förklara hur jag använder PEA för mina analyser tar jag upp följande exempel: 

348. L2: Om jag skriver 19 = 5x – 6, hur ska jag lösa den här? 

349. L2: Nu har jag många händer uppe, eleven E5 var osäker förr, dig vill jag 

prova nu. 

350. E5: Jag tror det är 5x – 6 + 6 = 19 + 6, får jag göra så? 

351. E11: Ja, för det måste vara lika på både sidor. 

352. L2: Jag tar plus 6 på både sidorna. Det är fortfarande lika mycket. 

353. E5: Ja, det blir 5x = 25. Så delar jag med 5 på båda sidorna, så får vi x = 5. 

I ovanstående utdrag uppmärksammar läraren eleverna på ett mellanrum angående hur 

ekvationen ”19 = 5x – 6” ska lösas (tur 348). Tveksamt försöker eleven E5 i tur 350 fylla 

mellanrummet med relationen ”5x – 6 + 6 = 19 + 6”. I tur 351 bekräftar eleven E11 den 

etablerade relationen ”5x – 6 + 6 = 19 + 6” genom att ge förklaringen ”Ja, för det måste vara 

lika på både sidor” till den (tur 351). För eleven E11 stod det fast att man skulle addera med 6 

till båda leden i ekvationen. Att det stod fast för E11 märks när eleven inte tvekar. Uttrycket ”Ja, 

för det måste vara lika på både sidor” är i sin tur också en annan relation som etableras av 

eleven E11 för att fylla mellanrummet. I tur 352 bekräftar läraren de etablerade relationerna 

med den nya relationen ”Jag tar plus 6 på både sidorna”. Efter förenkling av uttrycket ”5x – 6 + 

6 = 19 + 6” fick eleven E5 i tur 353 den nya ekvationen ”5x = 25”. Den här nya ekvationen är en 

annan relation som används för att fylla mellanrummet. En ytterligare relation är när eleven E5 

dividerar med 5 i båda leden i den nya ekvationen (tur 353). Efter divisionen fick eleven E5 

svaret ”x = 5”. Mellanrummet i tur 348 är nu fyllt på detta sätt i just dessa möten mellan dessa 

elever och läraren med hjälp av de etablerade relationerna i ovanstående utdrag. 

5.2.3. Att skapa mening genom att göra syften kontinuerliga 

I en studie studerar Johansson och Wickman (2011:1) hur man kan förstå lärandeprogression 

som att finna mål i sikte, vilka läraren tillsammans med eleverna kan göra kontinuerliga med 

undervisningens övergripande syften. Författarna anser att begreppet mål i sikte kommer från 

Deweys tankar om progression (Dewey kallade det för växande) som något som är resultatet av 

att elevernas erfarenheter blir kontinuerliga. Det innebär att elevernas tidigare erfarenheter, den 

aktuella situationen i aktiviteten och de nya verksamheter som eleverna ska bli del av blir 

kontinuerliga. Med kontinuerliga menas att de hänger samman och fortsätter i handling. 

Johansson och Wickman påstår att mål i sikte betecknar de syften som vi använder i situationen 

i nuet för att välja vad vi ska göra och säga, även om det slutgiltiga målet (i framtiden) blir ett 

annat. Eftersom det mål som läraren väljer inte nödvändigtvis fungerar som mål i sikte, har 

författarna valt att använda den tekniska termen närliggande syfte för det mer elevorienterade 
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syftet, medan övergripande syfte reserveras för lärarens och kursplanens mer slutgiltiga syften. 

Dessa två typer av syften tillsammans bildar de organiserande syftena för en lektion eller 

undervisningsområde. Johansson (2012:27) använder övergripande syfte som önskad slutpunkt 

och närliggande syften som tänkta utgångspunkter. Johansson menar att närliggande syftena ska 

fungera som utgångspunkter som kan knytas samman med slutpunkter (det övergripande syftet), 

det vill säga närliggande syften och det övergripande syftet ska göras kontinuerliga.    

Det är inte klart, enligt författarna Johansson och Wickman (2011:1), hur man gör så att det 

övergripande syftet och det närliggande syftet blir kontinuerliga även om alla lärare ständigt 

använder dessa två typer av syften. För att undersöka betydelsen av samspelet mellan de 

organiserande syftena för progressionen, diskuterar författarna ett exempel från en no-lektion i 

femte klass. I detta exempel diskuterar en lärare med sina elever ett experiment som de gjort 

med en leksaksbil med en gummisnoddsmotor. ”Det övergripande syftet med lektionen är att 

eleverna ska lära sig om hur friktion påverkar rörelse” (s. 1). På motsvarande sätt är det 

övergripande syftet med undervisningen i min studie då att eleverna ska lära sig om hur man 

löser enkla ekvationer. Vidare fortsätter författarna att beskriva hur eleverna i experimentet 

undersöker vad som händer med bilens rörelse med och utan däck. Eleverna använder 

tillsammans med läraren de iakttagelserna från denna undersökning för att diskutera varför vi 

har däck på våra bilar. ”Detta sammanhang med varför vi har däck på våra bilar ger ett 

närliggande syfte till eleverna i den meningen att de kan ta del i diskussionen tillsammans med 

läraren” (s. 1). Författarna menar att: ”Att tala om varför vi har däck på våra bilar är inte samma 

sak som att tala om vad friktion är” (s. 2). Författarna anser att man inte kan vara säker på att det 

närliggande syftet (varför vi har däck på våra bilar) leder in eleverna på att tala om det 

övergripande syftet (hur friktion påverkar rörelse). I ett samtal behandlar läraren och eleverna 

det närliggande syftet om varför man har däck på bilarna (s. 5). Detta syfte handlar om däcks 

egenskaper i allmänhet och inte bara om hur de inverkar på ett fordons rörelse i termer av 

friktion. Enligt författarna spiller diskussionen över på andra områden, som inte hör hemma 

under det övergripande syftet, nämligen hur däcken skyddar fälgen och vägen från skador (s. 5). 

Johansson och Wickman (2011:1) framhäver att: ”De flesta lärare använder normalt närliggande 

syften för att stödja elevernas förmåga att tala och handla på ett relevant sätt under lektionen”. 

En tolkning som jag gör här är att det närliggande syftet (varför man har däck på bilarna) 

används för att stödja elevernas förmåga att förstå det övergripande syftet med undervisningen 

(hur friktion påverkar rörelse). 

Som sagts ovan är det övergripande syftet med undervisningen i min studie att eleverna ska lära 

sig om hur man löser enkla ekvationer. För att eleverna ska lära sig detta syfte konstruerar vi 

(jag och mina kollegor) ett antal uppgifter som ska lösas av eleverna under lektionerna. Varje 

uppgift (för oss) ses som ett mål som eleverna ska nå, det vill säga vi sätter olika mål för att nå 

syftet med undervisningen. Liksom Johansson och Wickman har jag valt att, i min studie, kalla 

dessa uppgifter som eleverna ska arbeta med för närliggande syften. Ambitionen är att dessa 

närliggande syften ska stödja elevernas förmåga att förstå det övergripande syftet (eleverna ska 

lära sig om hur man löser enkla ekvationer). Till exempel om man vill att eleverna ska lösa 

ekvationer såsom ekvationen 2x + 3 = 3x + 2 för att utveckla en förståelse för det övergripande 

syftet, blir det då viktigt att övergå från frågan vad som ska lösas till hur det ska lösas. Att lösa 

ekvationen 2x + 3 = 3x + 2, enligt ovan, kan ses som ett närliggande syfte. Eleverna lär sig lösa 

ekvationer genom att genomföra en viss aktivitet. Dessa aktiviteter är de handlingar som måste 

utföras under lektionen så att eleverna får en möjlighet att utveckla ett kunnande inom lösning 
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av enkla ekvationer. En viktig fråga är då: Hur kan vi utveckla elevernas förmåga att lösa 

ekvationer? Det kan vi göra bland annat genom att göra det övergripande syftet och de 

närliggande syftena kontinuerliga. Det är också viktigt att studera kritiska aspekter 

(infallsvinklar) som är avgörande för att eleverna ska utveckla färdighet och kunskaper för 

lösning av enkla ekvationer, och att göra dessa kritiska aspekter kontinuerliga med eleverna i 

aktiviteterna. 

Johansson och Wickman (2011:5) skriver att:  

Här finns alltså en väsentlig uppgift för läraren att så småningom försöka skapa kontinuitet 

mellan det mer närliggande syftet om varför vi har däck på våra bilar och hur friktion 

möjliggör eller hindrar rörelse, och att lära eleverna vad som har och inte har relevans för båda 

dessa syften. 

Johansson (2012:27) påstår att ”Närliggande syften som inte fungerar som mål i sikte innebär 

att eleverna inte kan ta sig vidare i aktiviteten på ett meningsfullt sätt”. En av de viktigaste och 

svåraste uppgifterna för läraren är då att få de organiserande syftena att fungera (Johansson & 

Wickman, 2011:3). Genom att studera lärares och elevers aktiviteter/handlingar i klassrummet 

blir det möjligt att synliggöra hur närliggande syften behöver fungera som mål i sikte och hur 

dessa syften behöver göras kontinuerliga med övergripande syftet. På ett sådant sätt blir det 

möjligt att utveckla verktyg för att studera lärandeprogression. Därmed finns möjlighet att 

förändra och planera undervisningen så att lärandeprogressionen blir tydligare. 

För att förklara hur jag använder organiserande syften och kontinuitet för mina analyser tar jag 

upp följande två utdrag. 

Utdrag 1: 

533. L3: Nu börjar vi igen. Bokstaven x som vi använder här betyder naturligtvis 

olika saker. I vår rektangel betecknas längden av en av sidorna med x, men det 

kan också betyda andra saker, man kan sätta in den på olika ställen. Vi skulle 

jobba vidare med det här, och det vi ska fokusera på nu är likhetstecken. Det vet 

ni vad det är va? Om jag skriver så här: 3 · 4 = 4 · 3, är det sant? 

534. FE: Ja. 

535. L3: Ja, där står 12 = 12, det är sant va? 

536. FE: Ja. 

537. L3: Om jag gör så här nu: jag tar bort två där och så tar jag bort två där, 

gäller likhetstecknet fortfarande då? 

538. EE: Ja. 

539. L3: 12 minus 2 är 10 i vänstra ledet och 12 – 2 är 10 i högra ledet. Det gäller 

va? Jag har gjort precis samma på båda sidorna, och det gäller likhetstecknet 

fortfarande. Om jag gör så här: jag ska lägga till 5 till vänstra ledet, vad måste jag 

göra där för att likhetstecknet ska gälla? 

540. E6: Lägg till 5. 

I ovanstående utdrag belyser läraren betydelsen av bokstaven x (tur 533). Hon synliggör också 

för eleverna likhetstecknets innebörd. Hon vill komma fram till att dra en slutsats om att om 

man gör likadant på båda leden så gäller alltid likhetstecknet. Om hon till exempel tar bort två 
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från båda leden av likheten 12 = 12, gäller likhetstecknet fortfarande, eftersom 10 = 10. 

Ambitionen är att eleverna skulle utveckla en fördjupad förståelse för likhetstecknet och 

betydelsen av bokstaven x. Detta skulle utnyttjas när man löser ekvationer. 

Utdrag 2: 

557. L3: Nu ska vi lösa ekvationen x + 7 = 10. En ekvation är en likhet, består av 

två led säger man, det som står till vänster om likhetstecknet kallar man för 

vänster led, och det till höger för höger led.  

558. L3: Hur löser vi ekvationen x + 7 = 10? Vi gör så här, flytta ner 

likhetstecknet. Nu vill jag bli av med den där sjuan, vad ska jag göra då? 

559. FE: –7. 

560. L3: –7, vad måste jag göra på andra sidan? 

561. FE: –7. 

562. L3: Bra. Vad blev det kvar i vänstra led? 

563. FE: x. 

564. L3: Vad får jag kvar på andra sidan? 

565. FE: 3. 

566. L3: Så, x = 3. Nu har vi löst ekvationen.  

I utdrag 2 bygger läraren vidare på elevernas erfarenheter från utdrag 1. Att lösa en ekvation går 

ut på att bestämma vilket tal x ska stå för i ekvationen. I tur 557 definierar läraren vad en 

ekvation är. En ekvation är en likhet som består av två led (tur 557). Detta kan jämföras med 

den aritmetiska likheten ”12 = 12” i utdrag 1 (tur 535). Läraren och eleverna subtraherar sedan 7 

från vänstra ledet (i turer 558-559) för att få x ensamt där. För att likhetstecknet ska gälla, 

subtraherar de också 7 från högra ledet. Här utnyttjas det som görs i utdrag 1 i tur 537 och 539. 

Matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. Varje moment kräver 

därför sina speciella förkunskaper. Att lösa den givna ekvationen i utdrag 2 kräver förståelse av 

likhetstecknet som behandlas i utdrag 1. Jag menar att läraren försöker skapa relationer mellan 

elevernas erfarenheter från utdrag 2 och deras tidigare erfarenheter från utdrag 1. På så sätt 

skulle man kunna göra deras erfarenheter från utdrag 2 och deras tidigare erfarenheter från 

utdrag 1 kontinuerliga, det vill säga att de skulle hänga samman och fortsätta i handlingarna.  

5.3. Reliabilitet och validitet 

Den kvalitativa metodens huvuduppgift är att förstå, tolka, gestalta och karaktärisera något 

(Stukát, 2005:30). Stukát menar att den kvalitativa metodens huvuduppgift inte är att förklara, 

generalisera eller förutsäga. Vidare anser Stukát att den kvantitativa metoden, som grundas på 

en stor mängd insamlad data, ger breda och generella svar som sällan är djupa. Kvalitativ 

forskning kan däremot resultera i djupare resultat. I min studie är jag inte ute efter att 

generalisera resultatet utan vill gå djupare och mer specifikt visa hur pragmatiska didaktiska 

modeller, framförallt analys av praktiska epistemologier och organiserande syften, kan användas 

för att komplettera learning study i lärares arbete för att utveckla matematikundervisningen. För 

att undersöka detta används ett case som handlar om lösning av enkla ekvationer i åk 1 på 



 44 

gymnasiet. Därmed valdes i den här studien den kvalitativa metoden. Vi (lärargruppen) 

använder oss av för- och eftertest, som kvantitativt diagnostiserar olika delar av elevernas 

förståelse för ekvationslösning, för att kunna göra en kartläggning av elevernas kunskaper i 

förhållande till undervisningens syfte. Detta görs för att ge oss en bild av vad eleverna har lärt 

sig under lektionerna. Det vill säga kvantitativ datainsamling i form av tester används i den här 

studien för att hjälpa mig besvara mina frågeställningar och inte med de anspråk som 

kännetecknar kvantitativa studier. 

För att kunna uppnå studiens syfte och ge svar på studiens frågeställningar använder jag mig av 

videoinspelning i cykel 1 samt ljudinspelningar i alla tre cykler. En transkription av ljud- och 

videoband kan ju aldrig bli heltäckande, men den brukar visa i stor grad vad som händer i 

klassrummet. En nackdel med bandinspelningar kan vara att man endast har de verbala 

utsagorna, det vill säga att man inte har tillgång till elevers gester och kroppsspråk. Fokus i 

klassrummet har dock inte varit på elevernas gester och kroppsspråk utan på deras samtal 

eftersom eleverna arbetade med ekvationslösning rent teoretiskt. Följaktligen tycks valet av att 

ljudinspela klasserna i cyklerna vara rimligt. Att studien är tillförlitligt och noggrant genomförd 

och bygger på riktiga data är en förutsättning för att den frambringade kunskapen ska vara valid 

och relevant (Gunnarsson, 2008:91-92). Gunnarsson menar att till exempel transkriberingen är 

noggrant utförd på ett för frågeställningen lämpligt sätt. Materialet i denna studie transkriberas 

alltså ordagrant på dator. För att rätta till eventuella felaktigheter och därmed uppfylla kravet på 

tillförlitlighet (reliabilitet) har det transkriberade materialet gåtts igenom vid ett flertal tillfällen. 

Såväl ljud- som videoupptagning har fördelen att de olika situationerna i aktiviteterna kan 

studeras vid upprepade tillfällen (Gunnarsson, 2008:89). För att få högre reliabilitet i min studie 

genomlyssnades då inspelningarna ett flertal gånger av ytterligare en person. Samtidigt lästes 

utskrifterna, som också används i analysarbetet, ett flertal gånger. På det sättet har de olika 

samtalen som skett i klassrummet studerats vid upprepade tillfällen. Vid varje nytt tillfälle kan 

nya saker uppmärksammas och på så sätt kan vi förstå bättre vad som händer i aktiviteten. Jag 

har också gjort en utförlig beskrivning av datainsamling och analysmetoder för att därigenom 

öka reliabiliteten. Reliabiliteten har även stärkts genom att analysen har diskuterats med lärarna 

i lärargruppen och med min handledare på Stockholms universitet (Per-Olof Wickman) som 

hjälpte och stöttade oss under arbetsgången. För att ytterligare öka reliabiliteten används olika 

typer av data såsom för- och eftertest i alla tre cykler. För- och eftertestet är identiska. Genom 

att använda samma test både som för- och eftertest kan vi lättare jämföra och dra slutsatser i 

nästa steg. Resultaten av förtest och eftertest tillsammans med analysen av lektionerna ger en 

bild av vad eleverna har lärt sig och vilka förändringar som bör göras till nästa cykel. Detta ger 

en möjlighet att se om analysen av lektionerna stämmer med resultaten av testerna. Genom att 

analysera resultaten av testen tillsammans med lärarna i lärargruppen har reliabiliteten i 

analysen av testerna stärkts. Att jag som forskare är en kollega till de lärarna som ingår i studien 

kan också påverka studiens tillförlitlighet. Ett samarbete, som kan öka studiens tillförlitlighet, 

möjliggörs eftersom vi har en god relation. Å andra sidan kan vi vara försiktiga med att ge 

varandra kritik, något som kan minska studiens tillförlitlighet.  

För att läsaren ska kunna avgöra trovärdigheten i denna studie försöker jag göra en utförlig 

beskrivning av såväl de tre olika cyklerna som de analyser jag gör. För att öka validiteten har 

jag försökt formulera mina frågeställningar så klart som möjligt. Jag har också noggrant 

redogjort för de val som jag gjort under arbetets gång utifrån studiens syfte. Kvalitativa studier 

görs inte för att generaliseras till andra fall, utan för att gå på djupet med en bestämd situation. I 
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detta fall studerar den här kvalitativa studien unika lärare och elever i unika 

klassrumssituationer. Med stöd i Lundegård (2007), Öhman (2006b) samt Wickman och 

Östman (2002b) säger Sund (2008:51) att: ”Inom den pragmatiska traditionen betraktas 

resultatens möjligheter till generaliserbarhet genom läsarens perspektiv”. Sund menar att om 

läsaren känner igen situationer och resultat i studierna, eller om de liknar andra 

meningssammanhang som läsaren kan relatera till, innebär det att läsaren kan skapa en 

kontinuitet för studiernas resultat till sin egen praktik och liv. Således generaliseras studiernas 

resultat i den utsträckning de har konsekvenser för läsarens handlingar i sin egen praktik, menar 

Sund. Utifrån vad som nämns ovan är resultaten i min studie inte generella, utan 

generaliserbarheten och nyttan ligger hos läsaren och förmågan att känna igen resultat och 

situationer. 

5.4. Etiska överväganden 

Alla elever fick veta att det är helt frivilligt att delta i undersökningen. De elever som deltog i 

denna studie har fått skriftlig information om studien och undersökningens syfte. Då eleverna 

var över 18 år skickades inte ett missivbrev ut för att få vårdnadshavares godkännande om 

eleven fick delta i studien eller ej. För att inte kunna identifiera deltagarna i studien nämns inga 

namn på vare sig elever, lärare eller skola. Gällande intervjuer fick alla elever veta att det är helt 

frivilligt att delta. De informerades om att de när som helst fick avbryta intervjun om de ville. 

Lärarna fick veta att ljudupptagning skulle användas under lektionerna och intervjuerna med 

eleverna och att deras godkännande behövdes. Berörda personer informerades om att materialet 

skulle förvaras så att ingen obehörig kunde ta del av informationen. Att jag har en god relation 

till lärarna som deltar i studien kan innebära både fördelar och nackdelar. Det blir möjligt att 

diskutera och utvärdera resultaten, något som kan anses vara fördelaktigt. Däremot kan vi dra 

oss för att ge varandra kritik, vilket kan anses vara en nackdel. I studien har jag tagit hänsyn till 

detta och varit försiktig med uttryck som kan upplevas som kränkande. Att dölja resultat 

eftersom de kan upplevas som kränkande är inte etiskt korrekt. 
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6. Resultat 

I detta kapitel redogörs studiens resultat. Varje cykel inleds med en redovisning av resultatet av 

förtestet. Sedan beskrivs analysen av elevernas resultat på förtestet. Därefter redovisas hur 

lektionerna planeras utifrån denna analys. Vidare presenteras resultatet av eftertestet som 

eleverna gör i slutet av sista lektionen. Avslutningsvis redogörs analysen av lektionerna. Genom 

att jämföra resultaten av de tester (för- och eftertest) som eleverna utfört kan man beskriva 

elevernas lärande. Genom att jämföra analysen från lektionerna med resultatet av eftertestet kan 

man dra slutsatser om vilka av lärandeobjektets kritiska aspekter som blir tillgängliga för 

eleverna. Därmed blir det möjligt att besvara studiens frågeställningar. Nedan följer en 

redovisning av resultaten som framkommit i de tre olika cyklerna. 

6.1. Cykel 1 

I denna cykel genomfördes två lektioner (1A och 1B) i klassen HA11. Vi ville ju identifiera det 

som var avgörande i lektionerna för att utveckla elevernas förmåga att lösa enkla ekvationer. 

Därigenom skulle vi kunna bygga vidare på deras tidigare erfarenheter och kunskaper av 

ekvationslösning. Därmed genomfördes förtest 1 (se bilaga 2) på eleverna. För att få fram hur 

eleverna resonerade när de löste uppgifterna på förtestet intervjuades en del av dem (ungefär 

hälften av eleverna) efter förtestet. Förtestet konstruerades rent teoretiskt med hjälp av 

matematiskdidaktisk litteratur, logik och våra erfarenheter. Förtestet och intervjuerna gjordes för 

att finna kritiska aspekter i lärandeobjektet (lösning av enkla ekvationer).   

6.1.1. Resultat av förtest 1 

Tabell 3. Antal (av totalt 18 elever i HA11) och andelen (%) elever som gav en godtagbar redovisning 

respektive svarade rätt på de olika uppgifterna i förtest 1 

HA11 

 

 

 

Uppgift 

nr 

 

 

 

 

Lös 

ekvationerna 

Godtagbar 

redovisning 

max: 18 

Godtagbar 

redovisning 

i % 

Rätt 

svar 

max: 

18 

Rätt 

svar 

i % 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

Max: 18 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

i % 

 

1 3x = 12  13 72 11 61 8 44 

2 15 = 10 + x  12 67 10 56 8 44 

3 5x + 2 = 12 4 22 7 39 2 11 

4 4x – 5 = 7 4 22 6 33 2 11 

5 11 = 3 + 4x 
 

4 22 5 28 2 11 

6 3 = 15 – 2x  4 22 5 28 3 17 

7 7x = 3x + 8 
 

2 11 4 22 2 11 

8 5x – 6 = 4x  2 11 4 22 2 11 
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9 3x + 4 = 2x 

+ 9  

1 6 1 6 1 6 

10 7x – 5 = 4x + 

7  

1 6 2 11 1 6 

 medelvärde 4,7 26 5,5 30 3,1 17 

Obs: Medelvärdet i procent räknades genom att dela elevernas totala poäng med max poängen 



 31
180

 0,17 = 17 %


  

6.1.2. Analys av elevernas resultat på förtest 1 

Resultatet av förtestet visar att en liten del av eleverna (en eller två elever) löser ekvationer med 

hjälp av den formella metoden Göra samma sak på båda sidor. Däremot visar resultatet att 

majoriteten av eleverna inte har någon metod för att lösa ekvationer framförallt ekvationer som 

innehåller x på båda sidor. Därför försöker dessa elever inte ens att lösa dessa ekvationer 

(uppgift 7-10 i förtestet). Därmed vill vi utveckla elevers kunnande inom detta område. För att 

komma fram till de kritiska aspekterna som är avgörande för elevers lärande har vi 

(lärargruppen) analyserat elevernas resultat på förtestet.     

Förtestet visar att en liten del av eleverna har förståelse för hur man gör när man löser 

ekvationer. Dessa elever uppmärksammar alla saker (aspekter) som behövs för att kunna lösa 

ekvationerna i testet. Jag tar upp ett exempel. En elev löser ekvationen 7x – 5 = 4x + 7 (uppgift 

10 i förtestet) så här: ”7x – 5 – 4x = 4x + 7 – 4x; 3x – 5 = 7; 3x – 5 + 5 = 7 + 5; 3x = 12; 3x/3 = 

12/3; x = 4”. Eleven subtraherar med 4x, adderar med 5 och slutligen dividerar med 3 i båda 

leden. Alltså, eleven ger en fullständig lösning till ekvationen, det vill säga den ger en godtagbar 

redovisning och ett tydligt svar. Detta visar att eleven uppmärksammar alla saker (aspekter) som 

behövs för att kunna lösa ekvationen. Jag menar att dessa saker står fast för eleven. Det som står 

fast är omedelbart begripligt. Med termen stå fast blir det möjligt att avläsa (när en elev försöker 

till exempel lösa ekvationen 7x – 5 = 4x + 7) vad som direkt är begripligt (vad som står fast) och 

vad som är obegripligt. Däremot visar förtestet att majoriteten av eleverna kan göra en del saker, 

medan det är andra saker som de visar att de inte kan göra i testsituationen. Att en person inte 

vet något eller inte förstår vad den ska göra eller gör fel kan betyda att personen inte har 

uppmärksammat ett mellanrum som leder den vidare på ett riktigt sätt. Därför är det viktigt att 

fokusera på hur eleverna kan fylla sådana mellanrum i undervisningen. Nedan följer några 

exempel på saker som dessa elever visar att de inte kan göra i testsituationen: 

Vissa elever löser ekvationen 15 = 10 + x (uppgift 2 i förtestet) så här: ”x = 5”. Denna lösning är 

inte fullständig eftersom eleverna ger ett tydligt svar men inte redovisar sina tankar. Enligt det 

allmänna vedertaget ska lösningen ha en godtagbar redovisning och ett tydligt svar. Här kan 

man säga att det för eleverna inte står fast att ekvationslösning ska ha en godtagbar redovisning. 

Vad det beror på är svårt att säga. Men intervjuerna med eleverna visar att en del elever har en 

vana att göra så, och de tror att de gör rätt. Det står fast för dessa elever att man kan lösa 

ekvationer utan att redovisa sina tankar. Detta ligger i linje med vad Johansson och Wickman 

(2011:4) skriver, nämligen att: ”Det är dock inte tillräckligt att ord och erfarenheter står fast”. 

De menar att vad som intresserar oss här inte är vilka innebörder som helst som står fast för 

eleverna och läraren, utan särskilt de innebörder som främjar elevernas lärande i relation till 

såväl de närliggande som de övergripande syftena och som gör dem kontinuerliga. Man kan 



 48 

alltså säga att en ekvationslösning ska ha en godtagbar redovisning är en kritisk aspekt (den 

första kritiska aspekten) för elevgrupp 1 för att kunna lösa ekvationer på ett tillfredställande sätt. 

En del elever löser ekvationen 5x + 2 = 12 (uppgift 3) så här: ”12 – 2 = 10; 10/5 = 2”. Denna 

lösning är inte fullständig eftersom eleverna ger en redovisning men ett tydligt svar (x = 2) 

saknas. Här kan man säga att det för eleverna inte står fast att ekvationslösning ska ha ett tydligt 

svar. Alltså, en ekvationslösning ska ha ett tydligt svar är en kritisk aspekt (den andra kritiska 

aspekten) för att kunna lösa ekvationer på ett tillfredställande sätt. 

Med hjälp av den informella metoden Gissa och pröva löser vissa elever till exempel 

ekvationen 4x – 5 = 7 (uppgift 4) så här: ”4 • 3 – 5 = 7; x = 3”. För dessa elever står det fast att 

ekvationslösning ska ha ett tydligt svar (de skriver x = 3). Däremot är redovisningen inte 

godtagbar eftersom den inte är systematisk (se ovan under avsnitt 2.2. Ekvationer). Dessa elever 

som inte ger en systematisk redovisning till ekvationen 4x – 5 = 7 har säkert uppmärksammat 

mellanrummet hur man löser en ekvation som den här jag har framför mig (4x – 5 = 7), men 

när man läser deras ekvationslösning så ser man att de inte har uppmärksammat andra 

mellanrum, nämligen att en ekvationslösning ska ha en sytematisk redovisning. Att en 

ekvationslösning ska ha en systematisk redovisning när man använder metoden Gissa och pröva 

är en kritisk aspekt (den tredje kritiska aspekten) för att kunna lösa ekvationer med hjälp av 

denna metod. 

En del av eleverna (cirka 33 %) löser ekvationen 3 = 15 – 2x (uppgift 6) så här: ”2 • 9 = 18 – 15 

= 3; x = 9”. De använder metoden Gissa och pröva för att lösa ekvationen. Här finns det två 

mellanrum som behöver uppmärksammas. Det första är att ekvationslösning ska ha en 

systematisk redovisning när man använder metoden Gissa och pröva. Det andra är att a – b inte 

är lika med b – a (ett undantag är när a = b). För dessa elever är 15 – 2x lika med 2x – 15. Men, 

om x = 9, då är 15 – 2x = 15 – 2 • 9 = 15 – 18 = -3. Däremot är 2x – 15 = 2 • 9 – 15 = 18 – 15 = 

3. Det vill säga påståendet 15 – 2x = 2x – 15 är falskt då x = 9 eftersom -3 inte är lika med 3. 

Detta bekräftades i intervjuerna när jag frågade om 8 – 5 och 5 – 8 är samma sak. En del elever 

tyckte att det var samma sak. Alltså, det står fast för dessa elever att a – b och b – a är samma 

sak, något som inte är matematiskt korrekt. Problemet med ekvationen 3 = 15 – 2x är att 

minustecknet står framför x-termen (2x). Dessa elever vill börja uträkningen med termen som 

innehåller x även om den står efter minustecknet. Alltså, den kommutativa lagen som gäller vid 

addition (a + b = b + a) inte gäller vid subtraktion är en kritisk aspekt (den fjärde kritiska 

aspekten) som bör uppmärksammas av eleverna. 

En stor del av eleverna (cirka 70 %) har inte ens försökt lösa de fyra sista uppgifterna i förtestet 

(uppgift 7-10). Detta visar att dessa ekvationer är för svåra för dem och att dessa uppgifter är 

över deras förmåga. Det är enklare att lösa sådana ekvationer med hjälp av formella metoder, 

något som dessa elever inte kan enligt testets resultat och intervjuerna. Det vill säga, att läraren 

behöver fokusera på övergången från den informella till den formella lösningen är en kritisk 

aspekt (den femte kritiska aspekten) för eleverna. 

Intervjuerna med eleverna har visat att en del elever inte hade någon fördjupad förståelse för 

betydelsen av bokstaven x i ekvationerna (den sjätte kritiska aspekten).  

För att veta vad till exempel 3x är så måste man veta vad x är och att det finns ett implicit tecken 

(ett osynligt multiplikationstecken) mellan 3 och x (den sjunde kritiska aspekten), det vill säga 

3x och 3 • x är samma sak. Detta är något som en del elever inte kan.  
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Vad gäller ekvationen 3x + 4 = 2x + 9 (uppgift 9) ger en elev x värdet 2 i vänstraledet och värdet 

1 i högraledet. Eleven gör så här: ”3 • 2 + 4 = 10; 2 • 1 + 9 = 10; 3 • 2 + 4 = 2 • 1 + 9” (likheten 

stämmer inte heller). Intervjuerna visar att denna elev inte ser att x är samma tal på båda sidor 

(den åttonde kritiska aspekten).  

Intervjuerna har också visat att vissa elever inte har en förståelse för betydelsen av 

likhetstecknet. Eleverna ska förstå vad likhetstecknet betyder och att vänster och höger led är 

ekvivalenta (den nionde kritiska aspekten). Intervjuerna har varit givande. 

Vid vår analys av förtestet kom vi fram till följande nio kritiska aspekter som verkade vara 

avgörande för om eleverna i elevgrupp 1 skulle utveckla förståelse för ekvationslösning:  

1. Ekvationslösningen ska ha en godtagbar redovisning. 

2. Ekvationslösningen ska ha ett tydligt svar. 

3. Ekvationslösningen ska ha en systematisk redovisning när man använder 

metoden Gissa och pröva. 

4. Läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den kommutativa 

lagen inte gäller vid subtraktion. 

5. Läraren ska fokusera på övergången från informell till formell lösning. 

6. Eleverna ska kunna tolka vad bokstäverna i ekvationer betyder. 

7. Eleverna ska kunna vad implicita tecken betyder. 

8. Eleverna ska förstå att x är samma tal på båda sidor. 

9. Eleverna ska förstå vad likhetstecknet betyder och att vänster och höger led är 

ekvivalenta. 

Dessa kritiska aspekter verkade vara väsentliga för eleverna att uppmärksamma som mellanrum 

för att kunna lösa enkla ekvationer. Dock bör dessa mellanrum uppmärksammas tillsammans 

med eleverna i undervisningen på ett sådant sätt att eleverna kan fylla mellanrummen med 

relationer som hjälper dem att lösa ekvationer på ett riktigt sätt i fortsättningen. Exakt hur de 

kritiska aspekterna ser ut som mellanrum blir klart först när de sätts i rörelse i klassrummet, det 

vill säga när eleverna ges möjlighet att uppmärksamma och erfara dem under lektionerna. 

6.1.3. Planering av lektionerna i cykel 1 

Vi (lärargruppen) började med att träffas för att prata om hur vi skulle planera lektionerna i 

cykel 1. Därigenom introducerade jag (som forskare) kortfattat studiens teoretiska perspektiv 

(pragmatism och learning study). Lärargruppen fick av mig material (om learning study och 

pragmatism) som skulle läsas inför studien. Utifrån våra samtal kom vi överens om att vi skulle 

ha två lektioner. Därmed planerades lektionerna 1A och 1B så att de ovannämnda nio kritiska 

aspekterna skulle bli tillgängliga för eleverna. För att hitta dessa kritiska aspekter och för att 

planera lektionerna utgick vi från elevernas resultat på förtest 1, intervjuerna (med cirka hälften 

av eleverna), didaktisk litteratur och våra erfarenheter. Vår ambition var att utgå från 

pragmatism för att synliggöra dessa aspekter för eleverna. Detta skulle göras genom att sätta 

aspekterna i rörelse i klassrummet.   

Med utgångspunkt i pragmatism ska dessa aspekter betraktas som mellanrum som bör 

uppmärksammas av eleverna i undervisningen. För att kunna hjälpa eleverna med att lösa 
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ekvationer på ett riktigt sätt ska sådana mellanrum fyllas med etablerade relationer mellan det 

som uppmärksammas av eleverna i en situation och det som står fast för dem (det de kan) sedan 

tidigare. Med hjälp av det som står fast (ifall det betraktas som matematiskt korrekt) kan 

eleverna skapa nya innebörder och på så sätt kan verksamheten/lärande fortsätta. Alltså, lärande 

betraktas som en dynamisk process, där kunskap genomgår förändring, den växer och utvecklas.  

Att utgå från ett pragmatiskt perspektiv på lärande innebär också att ordna aktiviteter (som bör 

ledas av läraren) med eftertanke, eftersom lärande utgörs av erfarenheter av aktiviteter. Dessa 

aktiviteter ska stå i fokus och att undervisningen ska utgå ifrån dem. Hur läraren behandlar 

lektionens innehåll bland annat de ovannämnda kritiska aspekterna blir då av stort intresse. 

För att kunna överbrygga de ovannämnda mellanrummen tänkte vi (lärargruppen) att eleverna 

skulle jobba med ett antal uppgifter (som kunde ses som närliggande syften) individuellt, i 

helklass och/eller i grupp (tre/fyra elever i varje grupp). Dessa uppgifter var valda med tanke på 

att de skulle utveckla elevernas förmåga att förstå det övergripande syftet (eleverna skulle lära 

sig lösa enkla ekvationer). Meningsskapande sker i samspel med omgivningen, det vill säga 

elever skapar mening i mötet och i handling. Eleverna skapar mening när de diskuterar med 

varandra, när de diskuterar med läraren och när de jobbar med uppgifterna individuellt.  

Det kan vara givande att jobba i grupp och/eller i helklass när man löser ekvationer. När man 

jobbar i grupp lär man sig lyssna, diskutera och använda sina kunskaper. Man lär sig också att 

reflektera över det som sägs och görs i aktiviteterna, det vill säga man lär sig genom att 

reflektera över sina handlingar. Kommunikation/dialog mellan elever och lärare respektive 

mellan eleverna själva kan även underlätta för eleverna att förstå vad vissa matematiska begrepp 

i förhållande till ekvationslösning betyder. Exempel på sådana begrepp är bokstavssymbol, 

ekvation, likhetstecken och ekvationslösning. 

Tanken bakom att jobba individuellt med vissa uppgifter är däremot att vi lärare, genom att gå 

runt i klassrummet, vill hitta vägar för att förstå vad eleverna lär sig utifrån vad som sägs och 

görs i klassrummet. Vi vill se om de har lärt sig det vi går igenom i grupp och/eller i helklass, 

det vill säga vi vill se konsekvenser av såväl lärarens genomgångar som valet av att jobba i 

grupp för elevernas lärande. 

I början av lektionerna (1A och 1B) skulle lärare 1 framhäva dess övergripande syfte (eleverna 

skulle lära sig lösa enkla ekvationer) och innehåll. Därigenom skulle eleverna förhoppningsvis 

kunna komma vidare i sin lärandeprocess. 

Planering av lektion 1A 

Resultat av förtest 1 visade att majoriteten av eleverna i elevgrupp 1 (HA11) använde rent 

aritmetiska metoder (till exempel metoden Arbeta baklänges) när de löste ekvationerna i testet. 

Eftersom vi ville utgå från elevernas tidigare erfarenheter tänkte vi börja lektion 1A med 

uppgiftstyper med utgångspunkt i aritmetiska likheter. Sådana uppgifter skulle kunna leda fram 

till ekvationslösning.  

I början av lektion 1A skulle lärare 1 dela ut stencil 1A (se bilaga 3) till varje elev. Stencilen 

innehöll fem uppgifter vilka eleverna skulle jobba med under lektionen. Läraren skulle gå 

igenom de instruktionerna som stod nedskrivna på stencilen, det vill säga läraren skulle förklara 

vilka av uppgifterna på stencilen som skulle lösas i grupp, i helklass eller enskilt. Uppgifter som 

skulle lösas i helklass var uppgift 1, 2, 3 och 5. Däremot skulle uppgift 4 lösas i grupp. Under 
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arbetet med stencilen skulle eleverna ha möjlighet att få hjälp av varandra och av lärarna som 

skulle finnas med som observatörer i klassrummet. 

I uppgift 1a på stencilen (se bilaga 3) skulle eleverna bestämma om påståendet 4 • 2 = 9 – 1 är 

sant. Tanken som låg bakom denna uppgift var att eleverna skulle förstå likhetstecknets 

innebörd (den nionde kritiska aspekten). Vissa elever tolkar likhetstecknet som en uppmaning 

till att räkna ut något och att svaret står på högersida om likhetstecknet såsom 4 • 2 = 8. Dessa 

elever tolkar påståendet ”4 • 2 = 8” som 4 • 2 blir 8 (dynamisk tolkning) och inte är lika med 8 

(statisk tolkning). Men i uppgift 1a kan eleverna inte tänka på samma sätt. Likhetstecknet i 

denna uppgift uppmanar till reflektion, till att se och jämföra vad som står på båda sidor. 

Påståendet 4 • 2 = 9 – 1 är alltså sant eftersom uttrycket 4 • 2 är lika med 8 och uttrycket 9 – 1 är 

lika med 8. Likhetstecknets betydelse understryks i uppgift 1b där eleverna skulle berätta om 

vad tecknet ”=” heter och om vad det betyder. Alltså, de skulle förstå att likhetstecknet är ett 

tecken som markerar att två uttryck har samma värde, precis som vi har i uppgift 1a. I uppgift 1c 

skulle eleverna veta att påståendet 4 • 2 = 9 – 1 heter en aritmetisk likhet eller en likhet. För att 

kunna lösa ekvationer måste man ha en fördjupad förståelse för aritmetiska likheter. Inte alla 

elever i elevgrupp 1 hade en sådan fördjupad förståelse (enligt förtest 1 och intervjuerna). 

Därför bestämde vi att börja lektion 1A med uppgifter som behandlar den aritmetiska likheten. 

I uppgift 2a skulle eleverna ta reda på om påståendet 10 = 7 + 3 är sant. Ifall svaret är ”Ja” 

skulle de bestämma om likhetstecknet fortfarande gäller när vi subtraherar med 1 i båda leden 

(Är påståendet 10 – 1 = 7 + 3 – 1 sant?). Eleverna skulle också bestämma i uppgift 2c om 

likhetstecknet fortfarande gäller när vi adderar, multiplicerar eller dividerar med samma tal i 

båda leden. Ett av syftena med denna uppgift var att undertrycka den statiska tolkningen hos 

likhetstecknet. Ett annat syfte var att eleverna skulle komma fram till en generalisering eller en 

regel (uppgift 2d och 2e) som säger att om man gör samma sak på båda sidor om likhetstecknet 

i en likhet kommer likhetstecknet fortfarande att gälla. Genom att synliggöra olika exempel på 

detta (att göra samma sak på båda sidor i en likhet) skulle man kunna komma fram till en sådan 

generalisering/regel, något som behövs för att kunna lösa ekvationer med hjälp av den formella 

metoden Göra samma sak på båda sidor. 

Ambitionen med uppgift 1 och 2 var att eleverna skulle utveckla en fördjupad förståelse för 

likhetstecknet och aritmetiska likheter. I kommande uppgifter (från och med uppgift 3) skulle vi 

bygga vidare på elevernas erfarenheter från uppgift 1 och 2. Alltså, elevernas aktiviteter skulle 

hänga samman och fortsätta i handlingarna. 

I uppgift 3a skulle eleverna bestämma vad bokstaven x i ekvationen 2x + 1 = 11 betyder. 

Bokstaven x i ekvationen är ett tal (en obekant) som gör att det som står till vänster om 

likhetstecknet (2x + 1) är lika med det som står till höger (11), det vill säga x är det talet som gör 

att likhetstecknet gäller. Mening kan vara självklar genom att se språkanvändandet som styrd av 

regler. Dessa regler anger på vilket sätt vi ska använda orden i förhållande till varandra. Regler 

lär man sig medan man lär sig att bruka språket. Alltså, vi ville synliggöra för eleverna vad 

symbolen x i ekvationen står för. Här behandlar vi den sjätte kritiska aspekten (betydelsen av 

bokstäverna i ekvationer). Vi ville också synliggöra för eleverna att det finns ett implicit tecken 

(ett osynligt multiplikationstecken) mellan 2 och x. Eleverna skulle förstå att 2x och 2 • x är 

samma sak. Här behandlas den sjunde kritiska aspekten (eleverna skulle kunna vad implicita 

tecken betyder). Vi ville även synliggöra för eleverna hur man löser ekvationer av typen 2x + 1 

= 11. Men för att utveckla elevernas förståelse av ekvationslösning valde vi att utgå från deras 

tidigare erfarenheter av aritmetiska likheter såsom likheten 2 • 5 + 1 = 11. Därför skapades 
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uppgift 3b. I denna uppgift gavs exempel på sex olika elevlösningar till ekvationen 2x + 1 = 11, 

där eleverna skulle bestämma vilka av lösningarna som var korrekta/felaktiga och motivera sina 

svar. De skulle också göra vissa ändringar i de felaktiga lösningarna så att de blir korrekta. 

Elevlösning 1 är felaktig eftersom den saknar en redovisning. Elevlösning 2 är felaktig eftersom 

den saknar ett tydligt svar och redovisningen inte är systematisk. Den tredje elevlösningen är 

felaktig eftersom redovisningen inte är systematisk. Den fjärde elevlösningen kan ses som 

korrekt eftersom eleven börjar med informell lösning (10 + 1 = 11, här används den informella 

metoden Talkunskap), sedan övergår eleven till en formell lösning (2x = 10; 2x/2 = 10/2; x = 5). 

Den femte elevlösningen kan också ses som korrekt eftersom eleven börjar med den informella 

metoden Arbeta baklänges (11 – 1 = 10) och sedan övergår till en formell lösning (2x = 10; 2x/2 

= 10/2; x = 5). Den sjätte elevlösningen är korrekt eftersom lösningen har ett tydligt svar och en 

godtagbar redovisning (här används den formella metoden Göra samma sak på båda sidor). Vi 

ville egentligen fokusera på den sjätte elevlösningen som behandlar den femte kritiska aspekten 

(läraren ska fokusera på övergången från informell till formell lösning) eftersom man kan lösa 

alla linjära ekvationer med hjälp av formella metoder. I uppgift 3 behandlar vi även den första 

(ekvationslösningen ska ha en godtagbar redovisning) och den andra kritiska aspekten 

(ekvationslösningen ska ha ett tydligt svar). För att kunna tydliggöra och karakterisera 

språkanvändandets norm används komparation. Ett sätt att hjälpa eleverna att lära sig 

uppmärksamma mellanrummen angående de elevlösningarna till ekvationen 2x + 1 = 11 är att 

lära dem jämföra mellan de felaktiga (de tre första) och de korrekta (de tre sista) 

elevlösningarna. Meningsskapande sker här genom att skapa relationer mellan vad eleverna 

håller på med i aktiviteten (att bestämma vilka av lösningarna som är korrekta/felaktiga) och det 

som står fast (till exempel den osystematiska redovisningen 2 • 5 + 1 = 11 eller den felaktiga 

tanken om att en lösning inte ska ha ett tydligt svar och/eller en godtagbar redovisning). Utifrån 

jämförelsen (med hjälp av läraren) formuleras en norm (regel) för inneslutning och uteslutning, 

det vill säga ett språkspel. En sådan regel kan vara (i detta fall) att en ekvationslösning ska ha en 

godtagbar redovisning och ett tydligt svar. Jag menar att eleverna kan fylla mellanrummen med 

de relationer som skapas i jämförelsen (likhet och skillnad) mellan de korrekta och de felaktiga 

lösningarna. På så sätt skulle vi förhoppningsvis kunna övervinna elevernas missuppfattningar 

om lösning av ekvationen 2x + 1 = 11. Följaktligen behandlas i denna uppgift kritiska 

aspekterna 1, 2, 5, 6 och 7. 

Uppgift 4 liknar föregående uppgift. En skillnad mellan uppgifterna är att uppgift 3 skulle lösas 

i helklass, medan uppgift 4 skulle lösas i grupp. I uppgift 4 skulle eleverna bestämma vilka av 

elevlösningarna till ekvationen 5x = 15 som var korrekta/felaktiga. Aspekterna 1, 2, 5, 6 och 7 

behandlas i denna uppgift. Läraren skulle sedan diskutera deras lösningar i helklass för att 

övervinna missuppfattningar som skulle förekomma.  

I uppgift 3 och 4 utgick vi från elevernas tidigare erfarenheter när de löste liknande uppgifter i 

förtestet, samt erfarenheterna de hade från uppgift 1 och 2 i början av lektionen. Tanken bakom 

detta var att fylla vissa av de ovannämnda mellanrummen genom att skapa relationer mellan 

elevernas erfarenheter från uppgift 3 och 4 samt deras tidigare erfarenheter. På så sätt skulle 

man kunna göra deras erfarenheter från uppgift 3 och 4 samt deras tidigare erfarenheter 

kontinuerliga (de skulle hänga samman och fortsätta i handlingarna). 

Uppgift 5 är ett praktiskt exempel på ekvationer för att belysa för eleverna att det inte bara 

handlar om ekvationslösning utan att det också finns tillämpningar. Det är givet i denna uppgift 

att Ali har 12 kr mer än Stina. Tillsammans har de 68 kr. Eleverna skulle bestämma hur mycket 
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pengar var och en har (ett mellanrum) med hjälp av en ekvation. För att kunna lösa uppgiften 

ska man göra ett antagande (här uppmärksammar vi eleverna på vad som ska göras), nämligen 

att Stina har x kr (här börjar vi etablera en relation till hur uppgiften ska lösas). Ali har då (x + 

12) kr (en annan relation). Därefter konstruerar vi ekvationen x + (x + 12) = 68 (en ytterligare 

relation). Efter förenkling får vi ekvationen 2x + 12 = 68 (en annan relation till hur man löser 

uppgiften). För att lösa ekvationen subtraherar vi med 12 i båda leden och får 2x = 56 (en 

ytterligare relation). Nu delar vi med 2 i båda leden (en relation till). Vi får då x = 28 (en 

ytterligare relation). Stina har x kr, det vill säga Stina har 28 kr. Ali har 12 kr mer än Stina, det 

vill säga Ali har 40 kr. På så sätt kan man förhoppningsvis fylla mellanrummet angående hur 

mycket pengar var och en har. I den här uppgiften behandlas kritiska aspekterna 1, 2, 5, 6, 7 och 

9. 

Planering av lektion 1B   

I planering av lektion 1A fokuserade vi på att skapa ekvationer (såsom ekvationen 2x + 1 = 11 

och 2x + 12 = 68) där den obekanta x finns på bara en sida om likhetstecknet. Däremot skulle vi 

i planering av lektion 1B fokusera på att skapa ekvationer (som kan lösas med hjälp av formella 

metoder), där den obekanta x förekommer på båda sidor om likhetstecknet (t.ex. ekvationen 5x – 

2 = 3x + 4).  

I början av lektion 1B skulle lärare 1 dela ut stencil 1B (se bilaga 4) till varje elev. Stencilen 

innehöll nio uppgifter som eleverna skulle arbeta med under lektionen. Läraren skulle gå 

igenom de instruktionerna som stod nedskrivna på stencilen, det vill säga läraren skulle förklara 

vilka av uppgifterna på stencilen som skulle lösas i grupp, i helklass och/eller enskilt. Uppgifter 

som skulle lösas i helklass var uppgift 1, 2, 3, 5, 6 och 8. Däremot skulle uppgift 4, 7, 9 och 10 

lösas individuellt eller i grupp. Under arbetet med stencilen skulle eleverna ha möjlighet att få 

hjälp av varandra och av de närvarande lärarna som skulle vara med som observatörer. 

För att kunna förstå innehållet av lektion 1B måste eleverna skapa relationer till tidigare 

erfarenheter bland annat från lektion 1A. I nya situationer (till exempel när eleverna skulle 

arbeta med olika uppgifter i lektion 1B) skulle det handla om att ständigt återvända till vissa 

erfarenheter (till exempel erfarenheter från lektion 1A) och göra dem kontinuerliga i förhållande 

till syftet med lektionerna. På så sätt skulle man kunna fylla vissa av de ovannämnda 

mellanrummen och åstadkomma den kontinuitet som progressionen i elevernas lärande 

förutsätter. 

För att se om eleverna mindes vad vi gjorde i lektion 1A skulle vi börja lektion 1B med 

ekvationen 4x + 2 = 26 (uppgift 1/stencil 1B, se bilaga 4). Uppgiften skulle lösas på 3 olika sätt 

(Arbeta baklänges, Gissa och pröva samt Göra samma på båda sidor). Denna uppgift kunde ses 

som en repetition på det viktigaste som eleverna fick jobba med på förra lektionen (lektion 1A). 

Lärare 1 skulle göra en sådan repetition för att sedan kunna bygga vidare på elevernas 

erfarenheter från lektion 1A. Vad skulle eleven uppmärksamma för att kunna lösa ekvationen 4x 

+ 2 = 26? Finns det några regler som kunde passa i detta fall? Regler begripliggörs som ett sätt 

att ange skillnader och likheter. När dessa regler praktiseras, skapas mening. En regel är att det 

finns ett implicit tecken (ett osynligt multiplikationstecken) mellan 4 och x. Detta betyder att 4x 

är samma sak som 4 • x (den sjunde kritiska aspekten), där x står för ett okänt tal som gör att 

likheten i ekvationen 4x + 2 = 26 gäller (den sjätte kritiska aspekten). Man kan använda 

metoden Göra samma på båda sidor för att lösa ekvationen 4x + 2 = 26. En regel är att 

subtrahera med 2 i båda leden. Detta ger oss 4x + 2 – 2 = 26 – 2. Efter förenkling får vi 4x = 24. 



 54 

En annan regel är att man delar med talet som står framför x (dela med 4) i båda leden för att 

bestämma vad x är. Detta ger oss x = 6. Uppgiften behandlar aspekterna 1, 2, 5, 6 och 7. 

Uppgift 2 är ett praktiskt exempel på ekvationer för att belysa för eleverna att det inte bara 

handlar om ekvationslösning utan att det också finns tillämpningar. Det är givet i denna uppgift 

att Anton, Berit och Kalle plockade tillsammans 45 liter blåbär. Anton plockade tre liter mindre 

än Berit och Kalle plockade dubbelt så mycket som Berit. Eleverna skulle bestämma hur många 

liter blåbär Anton plockade (ett mellanrum) med hjälp av en ekvation. För att kunna lösa 

uppgiften kan man göra ett antagande (här uppmärksammar vi eleverna på vad som ska göras). 

Vi antar att Berit plockade x liter (här börjar vi etablera en relation till hur uppgiften ska lösas). 

Anton plockade då (x – 3) liter, och Kalle plockade 2x liter (en annan relation). Därefter 

konstruerar vi ekvationen x + (x – 3) + 2x = 45 (en ytterligare relation). Efter förenkling får vi 

ekvationen 4x – 3 = 45 (en relation till). För att lösa ekvationen adderar vi med 3 i båda leden 

och får 4x = 48 (en annan relation till hur man löser ekvationen 4x – 3 = 45). Nu delar vi med 4 i 

båda leden (en ytterligare relation). Vi får då x = 12 (en annan relation till lösningen). Alltså, 

Berit plockade 12 liter. Svaret är att Anton plockade 9 liter (x – 3 = 12 – 3 = 9). På så sätt kan 

man förhoppningsvis fylla mellanrummet angående hur många liter blåbär Anton plockade. I 

den här uppgiften behandlas kritiska aspekterna 1, 2, 5, 6, 7 och 9. 

I uppgift 3 skulle eleverna bestämma om påståendet 2 – 8 • 4 = 8 • 4 – 2 är sant. Det är falskt, 

eftersom den vänstra sidan är lika med -30 medan den högra sidan är lika med 30. Här betonar 

vi den nionde (likhetstecknets innebörd) och den fjärde kritiska aspekten (den kommutativa 

lagen gäller inte vid subtraktion).  

I uppgift 4 visar vi olika elevlösningar till ekvationen 4 = 16 – 2x. Dessa lösningar liknar 

elevernas egna lösningar på en liknande ekvation i förtestet. Detta betyder att vi utgick från 

elevernas tidigare erfarenheter (då de löste en liknande ekvation i förtestet) för att sedan bygga 

vidare på dem. I uppgiften skulle eleverna bestämma vilka av lösningarna som är 

korrekta/felaktiga och motivera sina svar. De skulle också göra vissa ändringar i de felaktiga 

lösningarna så att de blir korrekta. På så sätt skulle vi förhoppningsvis kunna övervinna 

elevernas missuppfattningar om lösning av ekvationen 4 = 16 – 2x. Alla aspekter förutom den 

åttonde (eleverna ska förstå att x är samma tal på båda sidor) behandlas i denna uppgift. 

Eleverna skulle jobba med uppgift 4 i helklass. Däremot skulle de jobba individuellt eller i 

grupp med uppgift 5. Vi (lärargruppen) ville ge eleverna möjlighet att själva försöka lösa 

uppgift 5. För att kunna göra det skulle de skapa relationer mellan uppgift 5 och sina tidigare 

erfarenheter från bland annat uppgift 1-4 och lektion 1A. På så sätt skulle deras erfarenheter 

göras kontinuerliga. Sedan skulle läraren diskutera deras lösningar i helklass för att övervinna 

missuppfattningar som skulle förekomma. Alla aspekter förutom den åttonde behandlas i denna 

uppgift.  

I uppgift 6 skulle eleverna lösa ekvationen 8x = 5x + 15. I denna ekvation förekommer x på båda 

sidor om likhetstecknet. Vänstra ledet består av en term medan det andra ledet består av två 

termer. Informella metoder brukar inte hjälpa eleverna så mycket när de ska lösa sådana 

ekvationer. Därför behöver de lära sig formella metoder. Alla aspekter förutom den fjärde 

behandlas i denna uppgift. Fokus riktas här mot den femte (övergången från informell till 

formell lösning) och den åttonde kritiska aspekten (x är samma tal på båda sidor).  

Därefter skulle eleverna jobba med uppgift 7, där de skulle lösa ekvationen 4x – 8 = 3x. 

Uppgiften behandlar alla aspekter förutom den fjärde.  
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I uppgift 8 skulle ekvationen 5x + 1 = 4x + 11 lösas med hjälp av den formella metoden Göra 

samma på båda sidor. Denna uppgift liknar uppgift 6. En skillnad är att båda leden består av två 

termer. Här behandlas alla aspekter förutom den fjärde.  

Uppgift 9 handlar om ekvationen 5x – 2 = 3x + 4 som skulle lösas av eleverna. Medan eleverna 

arbetar med uppgifterna 5-9, vilka skulle lösas med hjälp av den formella metoden Göra samma 

på båda sidor, skulle lärarna gå runt och hjälpa till. Vi skulle fokusera på just den här metoden 

på grund av att den fungerar hela tiden. Det handlar bara om att förstå vad metoden går ut på 

och vilka regler som spelar in. När sådana regler praktiseras, skapas mening. 

6.1.4. Resultat av eftertest 1 

Lektionerna 1A och 1B genomfördes av lärare 1 i HA-klassen (för en mer detaljerad 

beskrivning av lektionernas genomförande hänvisar jag till bilaga 11). För att lärargruppen 

gemensamt skulle kunna analysera hur dessa lektioner fungerade så video- och ljudinspelades 

dem. I slutet av lektion 1B fick eleverna göra eftertest 1 för att se vad de lärde sig under 

lektionerna. Eftertestet genomfördes och rättades på samma tillvägagångssätt som förtestet. 

Elevernas resultat på eftertestet visas i tabellen nedan. 

Tabell 4. Antal (av totalt 18 elever i HA11) och andelen (%) elever som gav en godtagbar redovisning 

respektive svarade rätt på de olika uppgifterna i eftertest 1 

HA11 

 

 

 

Uppgift 

nr 

 

 

 

 

Lös 

ekvationerna 

Godtagbar 

redovisning 

max: 18  

Godtagbar 

redovisning 

i % 

Rätt 

svar 

max: 

18 

Rätt 

svar 

i % 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

Max: 18 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

i % 

 

1 3x = 12  16 89 16 89 14 78 

2 15 = 10 + x  13 72 15 83 12 67 

3 5x + 2 = 12 10 56 13 72 10 56 

4 4x – 5 = 7 11 61 15 83 11 61 

5 11 = 3 + 4x 
 

10 56 15 83 10 56 

6 3 = 15 – 2x  7 39 8 44 7 39 

7 7x = 3x + 8 
 

13 72 11 61 11 61 

8 5x – 6 = 4x  7 39 7 39 7 39 

9 3x + 4 = 2x 

+ 9  

9 50 9 50 8 44 

10 7x – 5 = 4x + 

7  

5 28 6 33 5 28 

 medelvärde 10,1 56 11,5 64 9,5 53 

Obs: Medelvärdet räknades genom att dela elevernas totala poäng med max poängen 



 95
180

 0,53 = 53 %
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Genom att använda samma test både som för- och eftertest kan vi lättare jämföra och dra 

slutsatser i nästa steg. Det vill säga det blir möjligt att studera en eventuell förbättring av 

elevernas resultat genom att jämföra resultatet av förtest 1 med resultatet av eftertest 1. Testens 

resultat visade att elevgrupp 1 hade förbättrat sina kunskaper när det gäller lösning av enkla 

ekvationer. Andelen rätta svar ökade på alla uppgifter. Andelen elever som löste uppgifterna 

korrekt ökade från 17 % på förtestet till 53 % på eftertestet. Detta var en förbättring med 36 

procentenheter eller cirka 212 %. Resultatet visar också att en liten del av eleverna uppnådde det 

övergripande syftet. Däremot uppnådde en stor del av eleverna vissa delar av syftet i termer av 

att lösa vissa uppgifter korrekt och i termer av att lära sig saker såsom förenkling av algebraiska 

uttryck och beräkning av värdet av ett algebraiskt uttryck. 

6.1.5. Analys av lektionerna i cykel 1 och några slutsatser inför 

cykel 2 

I studien fokuserade lärarna på att hitta det som tycktes vara kritiskt för elevernas lärande. Nio 

kritiska aspekter hittades därmed i cykel 1. Resultaten av förtest 1 och intervjuerna som gjordes 

efter förtestet gav tydliga indikationer på att dessa aspekter tycktes vara väsentliga för eleverna 

att uppmärksamma som mellanrum i undervisningen. Med tanke på att denna studie utgår från 

ett pragmatiskt perspektiv på lärande görs analyserna av det insamlade materialet i cykel 1 i två 

steg. Med hjälp av metoden analys av praktiska epistemologier analyseras i steg 1 hur mening 

konstitueras i lektionernas möten. Därefter används i steg 2 metoden analys av organiserande 

syften för att utforma en undervisning som möjliggör lärandeprogressionen. Det vill säga att 

resultaten av testen (för- och eftertest) tillsammans med analysen av de video- och ljudinspelade 

lektionerna (1A och 1B) ger en bild av vad eleverna har lärt sig under cykel 1 och vilka 

förändringar som bör göras till cykel 2. Följaktligen presenterar jag här först de övergripande 

analyserna i termer av kritiska aspekter, där jag visar hur analyser av praktiska epistemologier 

och organiserande syften har använts. Analysen av de här kritiska aspekterna gör det möjligt att 

se hur de hanterades i undervisningen, och dess konsekvenser för elevernas lärande. 

Undervisningstiden i cykel 1 var 120 minuter (två 60 minuters lektioner). Den tiden elevgrupp 1 

hade på lektionerna räckte inte till. På grund av tidsbrist uteblev mycket av det som var planerat 

(jämför planering och genomförande av lektionerna i cykel 1). Till exempel erbjöd läraren inte 

eleverna möjlighet att (i sina genomgångar) jobba med ekvationer som innehåller en obekant (x) 

på båda sidor om likhetstecknet. Därför bestämde vi (lärargruppen) att ha tre 60 minuters 

lektioner i kommande cykler.  

Under lektionerna var det svårt för läraren (på grund av tidsbrist) att göra de fem första kritiska 

aspekterna kontinuerliga med det övergripande syftet tillsammans med eleverna.  

Den första kritiska aspekten (ekvationslösningen ska ha en godtagbar redovisning) behandlades 

i uppgift 3-5 i stencil 1A (se bilaga 3) samt i uppgift 1, 2 och 4 i stencil 1B (se bilaga 4). I turer 

46, 50, 77 och 123 (se bilaga 11) försökte läraren fylla mellanrummet angående den första 

kritiska aspekten direkt på ett berättande sätt. Däremot försökte han fylla det indirekt genom att 

ge en redovisning på de ekvationer som löstes på tavlan under lektionerna. Utdraget nedan 

belyser hur mellanrummet uppmärksammas av eleverna och fylls med etablerade relationer.   

46. L1: För att lösa en ekvation krävs en godtagbar redovisning och ett tydligt 

svar. Nu ska vi titta på ekvationen 2x + 1 = 11. Vi ser här olika elevlösningar. 

Vilka är korrekta/felaktiga och varför? Elevlösning 1: x = 5. Vad säger ni? 
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47. E7: Korrekt. 

48. L1: Har lösningen en redovisning? 

49. E12: Nej. 

50. L1: Men vi sa att när man löser en ekvation så krävs det en godtagbar 

redovisning och ett tydligt svar. Är elevlösning 1 korrekt då?    

51. E12: Nej, den är felaktig, den saknar en redovisning. 

I tur 46 berättade lärare 1 att en ekvationslösning kräver en godtagbar redovisning och ett tydligt 

svar. På så sätt uppmärksammade läraren eleverna på vad som räknas som relevant kunskap när 

man ska kontrollera om en ekvationslösning är korrekt. Sedan frågade läraren eleverna om 

elevlösning 1 är korrekt eller felaktig. Då svarade eleven E7 ”korrekt” (tur 47), något som inte 

var matematiskt korrekt. Det uppstod därmed ett mellanrum. Därefter försökte läraren fylla 

mellanrummet genom att fråga om elevlösning 1 har en redovisning (tur 48), alltså han ville 

uppmärksamma eleverna på vad de ska titta på för att se om elevlösningen är korrekt. E12 

svarade ”nej” (tur 49) och insåg att den var felaktig (tur 51). Då blev mellanrummet fyllt med 

relationen – lösningen saknar en redovisning. Ett mellanrum måste uppmärksammas av eleverna 

för att kunna fyllas, det vill säga för att relationer ska kunna etableras. 

Tabell 3 och 4 visar att andelen elever som hade en godtagbar redovisning av uppgifterna ökade 

från 26 % i förtestet till 56 % i eftertestet i genomsnitt. Det vill säga mellanrummet angående 

den första kritiska aspekten fylldes för 56 % av eleverna. Trots lärarens försök vid flera tillfällen 

under lektionerna att fylla mellanrummet angående den första kritiska aspekten var den 

fortfarande inte begripligt för 44 % av eleverna. Vad det kan bero på är svårt att säga. 

Intervjuerna visade att en stor del av de 44 % av eleverna inte gav ett tydligt svar på 

ekvationerna i eftertestet eftersom de hade svårt att lösa ekvationer. Om man inte kan lösa en 

ekvation kan man naturligtvis inte heller redovisa sina tankar. Undervisningen hade då inte 

hjälpt dessa elever att fylla mellanrummet angående den första kritiska aspekten. Däremot hade 

en liten del av de 44 % av eleverna ett tydligt svar på vissa ekvationer i eftertestet, men utan 

redovisning. Intervjuerna med dessa elever visade att de inte gav ett tydligt svar på ekvationerna 

i eftertestet eftersom de var vana att göra på så sätt. Det vill säga det stod fast för dessa elever 

att ge ett tydligt svar på ekvationer men utan att redovisa sina tankar. På grund av tidsbrist hade 

undervisningen inte heller hjälpt de här eleverna att förändra en sådan vana. 

Att 56 % av eleverna i elevgrupp 1 hade en godtagbar redovisning av uppgifterna i eftertestet 

tyder på att de närliggande syftena som användes för att synliggöra den första kritiska aspekten 

fungerade som mål i sikte för 56 % av eleverna. Uppgifterna 1-5 och 7 i testen var enklare för 

eleverna att lösa än uppgifterna 8-10 och 6. Tabell 3 visar att andelen elever som hade en 

godtagbar redovisning av uppgifterna 1-5 och 7 i förtestet var 36 %. Men tabell 4 visar att denna 

andel i eftertestet ökade till 68 %. Däremot ökade andelen elever som hade en godtagbar 

redovisning av uppgifterna 8-10 och 6 från 11 % i förtestet till 39 % i eftertestet. Man kan dra 

slutsatsen att de närliggande syftena som användes för att synliggöra den första kritiska 

aspekten gjordes kontinuerliga med uppgifterna 1-5 och 7 i eftertestet tillsammans med 68 % av 

eleverna. Däremot gjordes dessa syften kontinuerliga med uppgifterna 8-10 och 6 i eftertestet 

tillsammans med 36 % av eleverna. Dessa elever behöver ytterligare hjälp för att kunna ge en 

godtagbar redovisning när de löser ekvationer. 
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Den andra kritiska aspekten (ekvationslösningen ska ha ett tydligt svar) behandlades i uppgift 3-

5 i stencil 1A (se bilaga 3) samt i uppgift 1, 2 och 4 i stencil 1B (se bilaga 4). För att se hur 

mening angående denna aspekt skapades i möten tar jag upp några exempel.  

Turerna 46, 50 och 123 (se bilaga 11) är några exempel på lärares försök att fylla mellanrummet 

angående den andra kritiska aspekten direkt på ett berättande sätt. Utdraget nedan belyser detta: 

50. L1: Men vi sa att när man löser en ekvation så krävs det en godtagbar 

redovisning och ett tydligt svar. Är elevlösning 1 korrekt då? 

Läraren försökte även fylla mellanrummet angående den andra kritiska aspekten indirekt genom 

att ge ett tydligt svar på alla uppgifter som löstes på tavlan som i till exempel turerna 109, 124 

och 143. I andra turer bland annat i turerna 52-57 försökte läraren även fylla mellanrummet 

indirekt genom att uppmärksamma eleverna på vad de ska titta på när de ska kontrollera om 

ekvationslösning är korrekt. Utdraget nedan illustrerar detta: 

52. L1: Titta på elevlösning 2 (2 • 5 = 10; 10 + 1 = 11)! Är denna lösning korrekt 

eller felaktig? 

53. E8: Korrekt.  

54. L1: Ett annat förslag? 

55. E15: Felaktig.  

56. L1: Varför det? 

57. E15: Finns inget svar.   

I tur 52 frågar läraren om elevlösning 2 är korrekt. Elev E8 inser inte att den är felaktig (ett 

tydligt svar (x = 5) saknas) (se uppgift 3b i bilaga 3). Indirekt berättar läraren i tur 54 att E8:s 

svar är felaktigt. I tur 55 inser eleven E15 sedan att elevlösning 2 är felaktig. I tur 56 söker 

läraren en förklaring till E15:s svar. Mellanrummet angående om elevlösning 2 är korrekt fylls i 

tur 57 med relationen ”Finns inget svar”. 

Tabell 3 och 4 visar att andelen elever som hade ett tydligt svar på uppgifterna ökade från 30 % 

i förtestet till 64 % i eftertestet i genomsnitt. Det vill säga mellanrummet angående den andra 

kritiska aspekten fylldes för 64 % av eleverna. Alltså, mellanrummet angående den andra 

kritiska aspekten var inte begripligt för 36 % av eleverna (36 % av eleverna gav inte ett tydligt 

svar på uppgifterna i eftertestet). Intervjuerna med dessa elever visade att en liten del av dem 

inte gav ett tydligt svar på ekvationerna i eftertestet eftersom de var vana att göra på så sätt. På 

grund av tidsbrist hade undervisningen inte hjälpt de här eleverna att förändra en sådan vana. 

Däremot gav en stor del av de 36 % av eleverna inte ett tydligt svar på ekvationerna i eftertestet 

eftersom de hade svårt att lösa ekvationer. Undervisningen hade inte heller hjälpt dessa elever 

att fylla mellanrummet angående den andra kritiska aspekten. Dessa elever behöver mer hjälp 

för att kunna ge ett tydligt svar när de löser ekvationer. 

Att 64 % av eleverna i elevgrupp 1 hade ett tydligt svar på uppgifterna i eftertestet tyder på att 

de närliggande syftena som användes för att synliggöra den andra kritiska aspekten fungerade 

som mål i sikte för 64 % av eleverna. Tabell 3 visar att andelen elever som hade ett tydligt svar 

på uppgifterna 1-5 och 7 i förtestet var 40 %. Men, tabell 4 visar att denna andel i eftertestet 

ökade till 79 %. Däremot ökade andelen elever som hade ett tydligt svar på uppgifterna 8-10 

och 6 från 17 % i förtestet till 42 % i eftertestet. Alltså, de närliggande syftena som användes för 
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att synliggöra den andra kritiska aspekten gjordes kontinuerliga med uppgifterna 1-5 och 7 i 

eftertestet tillsammans med 79 % av eleverna. Däremot gjordes dessa syften kontinuerliga med 

uppgifterna 8-10 och 6 i eftertestet tillsammans med 42 % av eleverna. 

Den tredje kritiska aspekten (ekvationslösningen ska ha en systematisk redovisning när man 

använder den informella metoden Gissa och pröva) hanterades vid två olika tillfällen under 

lektionerna. Vid det första tillfället (turerna 60-66) behandlades denna aspekt av läraren 

felaktigt. Utdraget nedan illustrerar detta (uppgift 3b i bilaga 3). 

60. L1: Titta nu på elevlösning 3 (2 • 5 = 10; 10 + 1 = 11; x = 5)! Vad säger ni 

om denna lösning? 

61. E9: Korrekt.    

62. L1: Varför då? 

63. E9: Den har en korrekt redovisning och ett korrekt svar. 

64. L1: Håller ni med? 

65. FE: Ja. 

66. L1: Bra. 

I dessa turer missade läraren och eleverna att redovisningen i tur 60 inte var godtagbar eftersom 

den inte var systematisk. Detta ledde till att inkorrekta relationer etablerades (i turer 61 och 63). 

Däremot behandlades den tredje kritiska aspekten korrekt vid det andra tillfället (i tur 123) 

genom att pröva olika värde på x. 

123. L1: För att göra en systematisk redovisning ska man pröva olika värde på x. 

Man kan till exempel göra så här: 4x + 2 = 26. Nu prövar vi med x = 7. Då är 4 • 

7 + 2 = 30, för stort. Vi prövar istället med x = 5. Då är 4 • 5 + 2 = 22, för litet. 

Nu prövar vi x = 6. Då är 4 • 6 + 2 = 26. Detta stämmer, så x måste vara lika med 

6, det vill säga x = 6 är lösningen till ekvationen 4x + 2 = 26. En sådan 

redovisning kallas systematisk. Så här ska ni göra om ni ska gissa och pröva när 

ni löser ekvationer.  

Jag tar upp ett exempel på hur eleverna gjorde i eftertestet. En elev löste ekvationen 4x – 5 = 7 

(se bilaga 2) så här: ”4 • 3 – 5 = 7; x = 3”. Eleven gav ett tydligt svar på ekvationen, men 

redovisningen är inte godtagbar eftersom den inte är systematisk. En systematisk redovisning 

kräver att eleven prövar olika tal för x. Men eleven prövade bara talet 3 för x. Eleverna som gav 

osystematisk redovisning av uppgifterna trodde (enligt intervjuerna) att man kunde göra på så 

sätt. Det vill säga det stod fast för dessa elever att de kunde redovisa sina lösningar på det sättet, 

något som inte var relevant i den specifika praktiken (när de löste ekvationer med hjälp av den 

informella metoden Gissa och pröva).  

Cykel 1 visar att eleverna erbjöds en begränsad möjlighet att förstå och fylla mellanrummet 

angående den tredje kritiska aspekten. Dessutom visar tur 123 att eleverna hade svårt att delta 

med sina erfarenheter när läraren försökte fylla mellanrummet angående den tredje kritiska 

aspekten. Resultatet av eftertest 1 visade också att ingen av eleverna gjorde en systematisk 

redovisning i testet. Således dröjdes mellanrummet angående den tredje kritiska aspekten kvar 

efter undervisningen. Detta tyder därmed på att de närliggande syftena som användes för att 

behandla den tredje kritiska aspekten inte fungerade som mål i sikte för eleverna i 
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undervisningen. Dessutom gjordes dessa syften inte heller kontinuerliga med det övergripande 

syftet tillsammans med eleverna. Under lektionerna erbjöds eleverna en begränsad möjlighet att 

tillägna sig den formella lösningsmetoden Göra samma sak på båda sidor. Eftersom denna 

metod fungerar utmärkt för att lösa alla typer av linjära ekvationer beslutade vi då att inte 

fokusera på informella metoder och att bortse från den tredje kritiska aspekten i kommande 

cykler. 

Den fjärde kritiska aspekten (läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den 

kommutativa lagen inte gäller vid subtraktion) rörde i första hand den sjätte uppgiften (Lös 

ekvationen 3 = 15 – 2x) i eftertestet. Denna aspekt behandlades indirekt vid bara ett tillfälle (se 

bilaga 11) under lektionerna. I uppgift 3 på stencil 1B (se bilaga 4) skulle eleverna bestämma 

om påståendet 2 – 8 • 4 = 8 • 4 – 2 är sant (turerna 149-154). Tanken som låg bakom denna 

uppgift var att eleverna skulle komma fram till att 15 – 2x och 2x – 15 inte är samma sak. Ett 

exempel på en felaktig elevlösning av ekvationen 3 = 15 – 2x är: ”2 • 9 = 18 – 15 = 3; x = 9”. 

Eleverna som hade en sådan lösning vände på termerna 15 och 2x. För dessa elever är uttrycken 

15 – 2x och 2x – 15 samma sak (detta stämmer bara om 2x = 15). Dessa elever uppvisade 

bristande förståelse för hur den kommutativa lagen fungerar. Den kommutativa lagen som gäller 

vid addition (a + b = b + a) gäller inte vid subtraktion (den fjärde kritiska aspekten).  

Antalet elever som löste ekvationen 3 = 15 – 2x korrekt ökade från tre elever (17 %) i förtestet 

till sju elever (39 %) i eftertestet. Att förbättringen inte var så stor kan bero på att eleverna 

erbjöds en begränsad möjlighet att uppmärksamma och förstå den fjärde kritiska aspekten. I 

helklass gick läraren inte igenom uppgifter som liknar ekvationen 3 = 15 – 2x, utan eleverna 

fick hjälp av varandra och av läraren när de jobbade i grupp med liknande ekvationer. 

Att det var sju elever som lyckades lösa den sjätte uppgiften i eftertestet betyder att 

mellanrummet angående den fjärde kritiska aspekten dröjdes kvar för 11 elever (61 % av 

eleverna). De närliggande syftena som användes för att synliggöra den fjärde kritiska aspekten 

fungerade därigenom som mål i sikte för 39 % av eleverna. Därmed gjordes dessa syften 

kontinuerliga med det övergripande syftet tillsammans med de här eleverna. Alltså, en stor del 

av eleverna behöver mer hjälp för att kunna lösa ekvationer av typen 3 = 15 – 2x. Till nästa 

gång bestämde vi då att planera för närliggande syften som skulle hjälpa eleverna att fylla 

mellanrummet angående den fjärde kritiska aspekten.  

För att behandla den femte kritiska aspekten (läraren ska fokusera på övergången från informell 

till formell lösning) gick läraren (i helklass) igenom fem olika ekvationer under lektionerna (se 

bilaga 11). Tre av dessa ekvationer (2x + 1 = 11, 5x = 15 och 2x + 12 = 68) löstes under lektion 

1A, medan de två andra ekvationerna (4x + 2 = 26 och 4x – 3 = 45) löstes under lektion 1B.   

Det är värt att notera att tre av dessa ekvationer (2x + 1 = 11, 2x + 12 = 68 och 4x + 2 = 26) 

liknar varandra, och att läraren inte gick igenom ekvationer som innehåller en obekant (x) på 

båda sidor om likhetstecknet.  

Utdraget nedan illustrerar hur mening angående den femte kritiska aspekten skapades i möten, 

där ekvationen 2x + 12 = 68 löstes med hjälp av den formella metoden Göra samma sak på 

båda sidor.  

105. L1: Nu ska vi lösa ekvationen 2x + 12 = 68. Hur gör vi då? 

106. E15: -12 på båda sidor. 

107. L1: Vad får vi då? 
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108. E15: 2x = 56. 

109. E15: Dela på 2, så x = 28.  

I tur 105 uppmärksammade läraren eleverna på ett mellanrum angående hur man löser 

ekvationen 2x + 12 = 68. I tur 106 försökte eleven E15 fylla mellanrummet med relationen ”att 

subtrahera med 12 på båda sidor” (2x + 12 – 12 = 68 – 12), och fick efter förenkling 2x = 56 (tur 

108). Eleven etablerade sedan en annan relation – att dela på 2 i båda leden (tur 109), och fick 

då x = 28 (tur 109). På så sätt blev mellanrummet angående hur man löser ekvationen 2x + 12 = 

68 fyllt för denna elev med hjälp av de här relationerna. Trots att den här ekvationen löstes i 

helklass så ser man att det var endast eleven E15 som var aktiv, det vill säga resten av eleverna 

var passiva. De fick informationen presenterad för sig av läraren och eleven E15. Här kan man 

undra om dessa elever har förstått.  

Tabell 5. Antal (av totalt 18 elever i HA11) och andelen (%) elever som gav en godtagbar redovisning 

respektive svarade rätt på de olika uppgifterna i förtestet med hjälp av formella metoder 

 

Tabellen ovan visar att andelen elever som löste ekvationerna med hjälp av formella metoder 

ökade från 3 % i förtestet till 42 % i eftertestet. Detta innebär att mellanrummet angående den 

femte kritiska aspekten dröjdes kvar för 58 % av eleverna. Alltså, de här eleverna tillägnade inte 

sig den formella lösningsmetoden Göra samma sak på båda sidor som erbjöds i 

undervisningen. Med hjälp av denna metod kan man lösa alla linjära ekvationer bland annat 

ekvationer som innehåller en obekant (x) på båda sidor om likhetstecknet. Vi bestämde därmed 

att i kommande cykler fokusera mer på den här metoden. Man kan dra slutsatsen att de 

närliggande syftena som användes för att synliggöra den femte kritiska aspekten fungerade som 

mål i sikte för 42 % av eleverna. Därmed gjordes dessa syften kontinuerliga med det 

övergripande syftet tillsammans med de här eleverna.  

Mellanrummen angående de två första kritiska aspekterna skulle kunna fyllas om eleverna 

lyckas fylla den femte kritiska aspekten. Om man inte kan lösa en ekvation kan man naturligtvis 

inte heller redovisa sina tankar eller ge ett tydligt svar på den. Det vill säga läraren bör behandla 

dessa tre aspekter (1, 2 och 5) samtidigt i kommande cykler. 

För den som är kunnig i matematik kan det tyckas att närliggande syften (aktiviteterna och 

uppgifterna) som behandlade de fem första kritiska aspekterna var kontinuerliga (hängde 

samman) både med varandra och med det övergripande syftet. Även om detta stämmer så måste 
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eleverna också tillägna sig dessa aspekter i undervisningen. Samspelet mellan eleverna, de 

närliggande syftena och det övergripande syftet har stor betydelse för lärandeprogressionen. 

Nu ska vi titta på hur den sjätte kritiska aspekten (eleverna ska kunna tolka vad bokstäverna i 

ekvationer betyder) synliggjordes i undervisningen. Aspekten behandlades direkt i turerna 41-44 

och indirekt vid andra tillfällen bland annat i tur 123 där läraren prövade olika värde på x i 

ekvationen 4x + 2 = 26.  

41. L1: Vad betyder bokstaven x i ekvationen 2x + 1 = 11?  

42. E8: Talet 5.  

43. L1: Varför då? 

44. E8: Eftersom 2 gånger 5 plus 1 är 11. 

I tur 41 frågade läraren eleverna: Vad betyder bokstaven x i ekvationen 2x + 1 = 11? Det 

uppstod då ett mellanrum. Samtalet mellan läraren och eleven E8 i turerna 41-44 visade att det 

stod fast och klart för denna elev att bokstaven x i denna ekvation har värdet 5. Alltså, 

mellanrummet fylldes för eleven E8 med hjälp av relationen – x har värdet 5.  

Resultatet av förtest 1 visade att två elever (11 % av eleverna) hade 0 poäng på testet. 

Intervjuerna med dessa elever visade att de inte visste vad bokstaven x i ekvationerna betyder. 

Eleverna hade 4 respektive 14 poäng på eftertestet. Detta och intervjuerna som gjordes efter 

eftertestet visade att dessa elever hade förstått vad bokstaven x i ekvationerna betyder. Alltså, 

man kan dra slutsatsen att mellanrummet angående den sjätte kritiska aspekten fylldes för alla 

elever under lektionerna med hjälp av bland annat de etablerade relationerna i turerna 41-45.  

Vad gäller den sjunde kritiska aspekten (eleverna ska kunna vad implicita tecken betyder) så 

visade resultatet av förtest 1 och intervjuerna som gjordes efter förtestet att två elever (11 %) 

inte förstod vad implicita tecken betyder. De trodde att det fanns ett osynligt additionstecken 

(istället för multiplikationstecken) mellan till exempel 5 och x i ekvationen 5x + 2 = 12 som 

skulle lösas (se bilaga 2). Eftertest 1 visade att dessa elever hade förstått vad implicita tecken 

betyder i undervisningen. Denna aspekt behandlades i ett antal turer bland annat i turerna 44 

(inte uttryckligen), 120 (inte uttryckligen) och 123 (inte uttryckligen). Att ersätta x med olika tal 

i tur 123 kunde ses som etablerade relationer, vilka i sin tur hjälpte eleverna att fylla 

mellanrummet.  Man kan säga att mellanrummet angående den sjunde kritiska aspekten fylldes 

för alla elever under lektionerna med hjälp av bland annat de etablerade relationerna i tur 123.  

Beträffande den åttonde kritiska aspekten (eleverna ska förstå att x är samma tal på båda sidor) 

visade förtest 1 och intervjuerna som gjordes efter förtestet att en liten del av eleverna inte såg 

att x är samma tal på båda sidor om likhetstecknet i ekvationer som innehåller x i båda leden om 

likhetstecknet. Eftertest 1 och intervjuerna som gjordes efter eftertestet visade att alla elever 

förstod att x är samma tal på båda sidor. Man kan dra slutsatsen att mellanrummet angående den 

åttonde kritiska aspekten fylldes för alla elever under lektionerna. 

Vad gäller den nionde kritiska aspekten (eleverna ska kunna vad likhetstecken betyder och att 

vänster och höger led är ekvivalenta) så visade intervjuerna som gjordes efter förtest 1 att två 

elever inte hade förståelse för betydelsen av likhetstecknet. Denna aspekt behandlades vid flera 

tillfällen under lektionerna bland annat i turerna 7-40 och 149-154. Utdraget nedan illustrerar 

hur mening angående den nionde kritiska aspekten skapades i möten.   

7. L1: … Är likheten 4 • 2 = 9 – 1 sant? 
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8. E15: Ja. 

9. L1: Varför då? 

10. E15: 9 minus 1 är 8 och 4 gånger 2 är 8. 

I tur 7 frågade läraren om påståendet 4 • 2 = 9 – 1 är sant. Detta kunde ses som ett mellanrum 

som skulle fyllas. Eleven E15 fyllde mellanrummet i tur 8 genom att svara ”Ja”, men utan att 

motivera svaret. I tur 10 motiverade eleven E15 svaret med relationen – 9 minus 1 är 8 och 4 

gånger 2 är 8. Eftertest 1 och intervjuerna som gjordes efter eftertestet visade att alla elever hade 

förstått vad likhetstecknet betyder. Alltså, mellanrummet angående den nionde kritiska aspekten 

fylldes för alla elever under lektionerna.  

Följaktligen fylldes mellanrummen angående de fyra sista kritiska aspekterna för alla elever 

under lektionerna. De närliggande syftena som användes för att synliggöra dessa fyra kritiska 

aspekter fungerade därmed som mål i sikte för alla elever. Dessutom gjordes dessa syften 

kontinuerliga med det övergripande syftet tillsammans med eleverna under lektionerna, det vill 

säga undervisningen gjorde de här aspekterna tillgängliga för dem. 

Läraren försökte fylla mellanrummen angående lärandeobjektets kritiska aspekter bland annat 

genom att låta eleverna arbeta med stencilerna 1A och 1B (se bilaga 3 respektive 4). Läraren 

gick igenom en del av uppgifterna som fanns med på stencilerna under sina genomgångar. Vi 

(lärargruppen) hade intressanta diskussioner om hur vi brukar undervisa om ekvationslösning. 

Utifrån dessa diskussioner skulle den undervisande läraren ha då utrymme för att presentera 

innehållet på sitt sätt, men med utgångspunkt i vår gemensamma planering. För att erbjuda 

eleverna att erfara ekvationslösning i större utsträckning kom vi då överens om att läraren inte 

behöver i sina genomgångar gå igenom enbart stencilen som ska delas ut till eleverna i 

kommande cykler, utan läraren kan också använda sig av andra uppgifter än de som är givna på 

stencilerna för att synliggöra lärandeobjektets kritiska aspekter. 

Av lärarnas skriftliga anteckningar och filmen märkte vi att på grund av tidsbrist hade den 

undervisande läraren sökt elevernas svar i stället för hur de tänkt i slutet av båda lektioner (1A 

och 1B). Detta illustreras i utdraget (se bilaga 11) nedan. 

105. L1: Nu ska vi lösa ekvationen 2x + 12 = 68. Hur gör vi då? 

106. E15: -12 på båda sidor. 

107. L1: Vad får vi då? 

108. E15: 2x = 56. 

109. E15: Dela på 2, så x = 28. 

110. L1: Vem har 28 kr? 

111. E15: Stina, det är hon som har x kr. 

112. L1: Bra, hur mycket har Ali då? 

Det var endast eleven E15 (i cykel 1) som var aktiv i utdraget ovan. I tur 110 accepterade 

läraren elevens svar och sökte inte efter förklaringar till svaret. Tur 112 visar att läraren fortsatte 

utan att fråga om andra elever har förstått. Vi (lärargruppen) bestämde då att läraren inte ska 

söka elevernas svar i nästa cykel, utan deras tankesätt. 
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Utifrån våra erfarenheter så vet vi att för att kunna lösa ekvationer måste man ha en fördjupad 

förståelse för förenkling av algebraiska uttryck och beräkning av värdet av uttryck. Därför 

bestämde vi att betona dessa begrepp i kommande cykler. 

6.2. Cykel 2 

Inför cykel 2 drog vi nytta av de resultat vi fått fram från cykel 1. Vi bestämde då att ha tre 

lektioner (lektion 2A, 2B och 2C) istället för två. Dessa lektioner genomfördes av lärare 2 i 

klassen VO11. Vi avgjorde också att den undervisande läraren inte ska söka elevernas svar utan 

deras tankesätt. Dessutom kom vi överens om att inte fokusera på informella metoder och att 

bortse från den kritiska aspekten som handlar om att ekvationslösningen ska ha en systematisk 

redovisning när man använder den informella metoden Gissa och pröva. Istället ska vi fokusera 

mer på den formella metoden Göra samma sak på båda sidor. Vi kom även överens om att 

läraren inte behöver i sina genomgångar gå igenom enbart stencilen som skulle delas ut till 

eleverna, utan man kan också använda sig av andra uppgifter än de som är givna på stencilerna 

för att synliggöra lärandeobjektets kritiska aspekter. Vi bestämde också att tydliggöra begreppen 

förenkling av algebraiska uttryck och beräkning av värdet av ett algebraiskt uttryck innan 

eleverna börjar lösa ekvationer. Vi skulle slutligen planera för närliggande syften som bör 

fungera som mål i sikte för eleverna för att synliggöra den första, andra, fjärde och femte 

kritiska aspekten vilka vi fann i cykel 1.  

Liksom i cykel 1 strävade vi i cykel 2 efter att hitta de kritiska aspekterna som var avgörande för 

elevernas förståelse av ekvationslösning. Sedan ville vi göra dessa aspekter synliga i 

undervisningen så att de blir tillgängliga för eleverna. Såväl för att finna kritiska aspekter i 

lärandeobjektet (lösning av enkla ekvationer) som för att kunna bygga vidare på elevernas 

tidigare erfarenheter av ekvationslösning genomfördes förtest 2 (se bilaga 2) på eleverna. 

Dessutom intervjuades ungefär hälften av dem efter förtestet. 

6.2.1. Resultat av förtest 2 

Tabell 6. Antal (av totalt 16 elever i VO11) och andelen (%) elever som gav en godtagbar redovisning 

respektive svarade rätt på de olika uppgifterna i förtest 2  

VO11 

 

 

 

Uppgift 

nr 

 

 

 

 

Lös 

ekvationerna 

Godtagbar 

redovisning 

max: 16 

Godtagbar 

redovisning 

i % 

Rätt 

svar 

max: 

16 

Rätt 

svar 

i % 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

Max: 16 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

i % 

 

1 3x = 12  13 81 13 81 11 69 

2 15 = 10 + x  13 81 13 81 12 75 

3 5x + 2 = 12 8 50 11 69 8 50 

4 4x – 5 = 7 8 50 13 81 8 50 

5 11 = 3 + 4x 
 

8 50 12 75 8 50 

6 3 = 15 – 2x  7 44 9 56 7 44 
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7 7x = 3x + 8 
 

3 19 7 44 3 19 

8 5x – 6 = 4x  2 13 3 19 2 13 

9 3x + 4 = 2x 

+ 9  

3 19 5 31 3 19 

10 7x – 5 = 4x + 

7  

4 25 5 31 4 25 

 medelvärde 6,9 43 9,1 51 6,6 41 

Obs: Medelvärdet i procent räknades genom att dela elevernas totala poäng med max poängen 
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160

 0,41 = 41 %


   

6.2.2. Analys av elevernas resultat på förtest 2 

Förtest 2 analyserades av lärargruppen på ett likartat sätt som förtest 1. Jag gör här en 

odetaljerad analys av förtest 2 eftersom det finns stora likheter mellan prestationerna hos 

eleverna i elevgrupp 1 (HA-eleverna) och elevgrupp 2 (VO-eleverna). En likhet var att VO-

eleverna använde informella metoder när de löste de sex första ekvationerna i förtest 2. 

Dessutom upplevdes de fyra sista ekvationerna i förtestet som lite svårare av majoriteten av VO-

eleverna eftersom det finns en okänd på båda sidor om likhetstecknet. En stor del av dessa 

elever hade inte någon metod för att lösa ekvationer av den här typen. Däremot löste bara en 

liten del av de här eleverna de fyra sista ekvationerna med hjälp av metoden Göra samma sak 

på båda sidor. En skillnad mellan elevgruppernas prestationer var att alla VO-elever förstod vad 

likhetstecknet betyder, och att vänster och höger led är ekvivalenta (den nionde kritiska 

aspekten i cykel 1). Det betyder att denna aspekt inte var kritiskt för VO-eleverna, det vill säga 

den verkade inte vara väsentlig för eleverna att uppmärksamma som mellanrum. Därmed kunde 

vi bortse från denna aspekt i cykel 2. 

Vid vår analys av förtest 2 kom vi då fram till följande sju kritiska aspekter som verkade vara 

avgörande för om VO-eleverna skulle utveckla förståelse för vårt lärandeobjekt (lösning av 

enkla ekvationer): 

1. Ekvationslösningen ska ha en godtagbar redovisning.  

2. Ekvationslösningen ska ha ett tydligt svar.    

3. Läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den kommutativa 

lagen inte gäller vid subtraktion. 

4. Läraren ska fokusera på övergången från informell till formell lösning. 

5. Eleverna ska kunna tolka vad bokstäverna i ekvationer betyder.  

6. Eleverna ska kunna vad implicita tecken betyder. 

7. Eleverna ska förstå att x är samma tal på båda sidor. 

6.2.3. Planering av lektionerna i cykel 2 

Vid vår analys av förtest 2 kom vi fram till sju kritiska aspekter som verkade vara avgörande för 

om VO-eleverna skulle utveckla förståelse för lösning av enkla ekvationer. Därför bestämde vi 

att betona dessa aspekter i undervisningen och att göra dem synliga för eleverna. Resultatet av 



 66 

förtest 2, intervjuerna, didaktisk litteratur och våra erfarenheter från cykel 1 användes som ett 

underlag såväl för att hitta de ovannämnda kritiska aspekterna som för att planera lektionerna. 

Dessa kritiska aspekter verkade vara väsentliga för eleverna att uppmärksamma som mellanrum. 

Därmed ville vi iscensätta dessa aspekter i undervisningen med utgångspunkt i ett pragmatiskt 

perspektiv på lärande. Detta skulle göras bland annat genom att fylla dessa mellanrum med 

meningsfulla relationer mellan det som skulle uppmärksammas i en situation och det eleverna 

kunde sedan tidigare (det som stod fast för eleverna).  

För att överbrygga mellanrummen angående de här sju kritiska aspekterna hade vi då tänkt 

ordna aktiviteter (som skulle ledas av lärare 2) med eftertanke. Därigenom skulle eleverna 

arbeta med ett antal uppgifter (som kunde ses som närliggande syften) i grupp (två/tre elever i 

varje grupp), enskilt och/eller i helklass. Dessa uppgifter skulle väljas med tanke på att de skulle 

stödja elevernas förmåga att kunna lösa enkla ekvationer. 

Planering av lektion 2A 

I början av lektionen skulle lärare 2 framhäva dess övergripande syfte och innehåll. Läraren 

skulle också dela ut stencil 2A (se bilaga 5) till varje elev. Stencilen innehöll nio uppgifter som 

eleverna skulle arbeta med under lektionen. Under arbetet med stencilen skulle eleverna ha 

möjlighet att få hjälp av varandra och av de deltagande lärarna i lärargruppen som skulle vara 

med som observatörer i klassrummet. 

I uppgift 1 på stencilen skulle eleverna bestämma vad bokstaven x i uttrycket 2x betyder. 

Tanken som låg bakom denna uppgift var att eleverna skulle förstå att bokstaven x är en obekant 

som kan vara vilket tal som helst. Genom att sätta in olika värden på x i uttrycket 2x kan man 

beräkna uttryckets värde. Man kan till exempel pröva med x = 3. Värdet av uttrycket 2x blir då 2 

· 3 som är lika med 6. Det multiplikationstecknet som finns mellan 2 och 3 är osynligt i 

uttrycket 2x. Detta tecken måste vara synligt mellan 2 och 3 annars blir det talet 23. Om vi 

prövar nu med x = 5. Värdet av uttrycket 2x blir då 2 · 5, som är lika med 10. Alltså, i denna 

uppgift behandlas den femte kritiska aspekten i cykel 2 (eleverna ska kunna tolka vad 

bokstäverna i ekvationer betyder). Med denna uppgift ville vi också synliggöra för eleverna att 

det finns ett implicit tecken (ett osynligt multiplikationstecken) mellan 2 och x, det vill säga 

eleverna skulle förstå att 2x och 2 • x är samma sak. Denna uppgift behandlar därmed den sjätte 

kritiska aspekten i cykel 2 (eleverna ska kunna vad implicita tecken betyder). Att det finns ett 

osynligt multiplikationstecken mellan 2 och x kan ses som en regel som eleverna skulle kunna. 

Regeln säger att det finns ett osynligt multiplikationstecken mellan bokstaven och talet som står 

framför. Mening kan vara självklar genom att se språkanvändandet som styrd av regler. Regler 

lär man sig medan man lär sig att bruka språket. 

När man löser en ekvation, som till exempel ekvationen 5x = 15, ska man kunna kontrollera att 

lösningen till ekvationen är korrekt. Genom att dividera båda leden med 5 får vi svaret x = 3. 

För att kontrollera att lösningen man kommit fram till (x = 3) är den rätta så kan man pröva den. 

Det innebär att istället för x stoppar man in värdet man får fram och ser om likheten håller. Om 

vi ersätter x med 3 får vi: VL (vänsterled) = 5 • 3 = 15 och HL (högerled) = 15. Detta innebär att 

lösningen x = 3 är korrekt eftersom båda leden är lika stora. Eftersom det är viktigt att kunna 

kontrollera att lösningen till en ekvation är rätt ska man kunna beräkna värdet av ett uttryck. 

Därför skapade vi uppgift 2, där eleverna skulle beräkna värdet av uttrycket 5x – 2 då x = 2. Om 
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vi ersätter x med 2 får vi 5 • 2 – 2 = 10 – 2 = 8. Alltså, värdet av uttrycket 5x – 2 då x = 2 är 8. 

Här behandlas igen den femte kritiska aspekten i cykel 2. 

I uppgift 3, där eleverna skulle bestämma värdet av uttrycket 2 – 5x då x = 2, betonas den femte 

kritiska aspekten i cykel 2. Om vi ersätter x med 2 får vi 2 – 5 • 2 – 2 = 2 – 10 = -8. Alltså, 

värdet av uttrycket 2 – 5x då x = 2 är -8. Av denna uppgift skulle eleverna också förstå att 5x – 2 

och 2 – 5x inte är samma sak. Alltså, vi ville synliggöra betydelsen av minustecknet och att den 

kommutativa lagen inte gäller vid subtraktion (den tredje kritiska aspekten i cykel 2). 

Tanken med uppgift 4 var att eleverna skulle få en grundlig förståelse för förenkling av 

algebraiska uttryck, något som behövs för att kunna lösa ekvationer med hjälp av formella 

metoder såsom metoden Göra samma sak på båda sidor. När man löser en ekvation med hjälp 

av denna metod betonas ekvivalensstrukturen hos ekvationen genom att man gör samma sak i 

båda led. Jag tar som exempel ekvationen 7x = 3x + 8 som kan lösas bland annat genom att 

subtrahera med 3x i båda leden. Vi får då 7x – 3x = 3x + 8 – 3x. De algebraiska uttrycken 7x – 

3x och 3x + 8 – 3x förenklas till 4x respektive 8. Efter förenkling reduceras ekvationen till 4x = 

8. Genom att dela båda led i den nya ekvationen 4x = 8 med 4 får vi svaret x = 2. Alltså, 

eleverna skulle kunna förenkla algebraiska uttryck för att kunna lösa ekvationer med hjälp av 

metoden Göra samma sak på båda sidor. I denna uppgift behandlas den tredje, fjärde, femte 

och sjätte kritiska aspekten i cykel 2.  

För att kunna lösa ekvationer måste man ha en fördjupad förståelse för aritmetiska likheter. 

Trots att alla elever i elevgrupp 2 hade en förståelse för aritmetiska likheter valde vi att betona 

likhetstecknets innebörd i undervisningen. Därför bestämde vi att skapa uppgift 5 som 

behandlar den aritmetiska likheten. I denna uppgift skulle eleverna bestämma om påståendet 4 • 

2 = 9 – 1 är sant. Tanken som låg bakom denna uppgift var att eleverna skulle förstå 

likhetstecknets innebörd. Denna uppgift användes i lektion 1A, vi tog bara bort de två sista 

delarna, där vi bad eleverna att göra en generalisering utifrån vad de kom fram till. Vi tog bort 

dem för att göra det enklare för eleverna.  

I uppgift 6 skulle eleverna förklara vad en ekvation, såsom ekvationen x + 2 = 10, betyder. Här 

ville vi synliggöra för eleverna vad vissa matematiska begrepp (till exempel ekvation, obekant 

och ekvationslösning) betyder. 

I uppgift 7 skulle eleverna förklara vad bokstaven x i ekvationen 12 = x + 10 betyder. Här 

behandlas igen den femte kritiska aspekten i cykel 2. Variabeln x finns vanligen i vänsterledet 

när ekvationer presenteras. I denna uppgift ville vi se om eleverna skulle ha svårigheter när 

variabeln x står i högerledet, det vill säga vi ville se om eleverna hade förståelse för 

likhetstecknets betydelse. 

I uppgift 8 ges exempel på fem olika elevlösningar till ekvationen x + 1 = 10, där eleverna 

skulle bestämma vilka av lösningarna som är korrekta/felaktiga och motivera sina svar. De 

skulle också göra vissa ändringar i de felaktiga lösningarna så att de blir korrekta. Elevlösning 1 

är felaktig eftersom den saknar en redovisning. Elevlösning 2 är felaktig eftersom den saknar ett 

tydligt svar och redovisningen inte är systematisk. Men vi kom överens om att se på en sådan 

redovisning som godtagbar, eftersom ekvationen kan lösas med endast ett steg (subtraktion med 

1 i båda led). Alltså, redovisningen (enligt oss) ska vara systematisk om lösningen kräver mer 

än ett steg. Den tredje elevlösningen är korrekt eftersom lösningen (som är informell) har ett 

tydligt svar och en godtagbar redovisning (ett steg). Den fjärde elevlösningen är korrekt 

eftersom lösningen har ett tydligt svar och en godtagbar redovisning. Här används den formella 
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metoden Göra samma sak på båda sidor. Elevlösning 5 och elevlösning 4 är egentligen samma 

sak, skillnaden är bara sättet att subtrahera 1 från båda leden. Vi ville egentligen fokusera på 

elevlösning 4 och 5 eftersom ekvationen löses med formella metoder i dessa elevlösningar. 

Uppgift 8 behandlar den fjärde kritiska aspekten i cykel 2 (läraren ska fokusera på övergången 

från informell till formell lösning). Uppgiften behandlar också den första (ekvationslösningen 

ska ha en godtagbar redovisning) och den andra kritiska aspekten i cykel 2 (ekvationslösningen 

ska ha ett tydligt svar). För att kunna tydliggöra och karakterisera språkanvändandets norm 

används komparation. Ett sätt att hjälpa eleverna att lära sig uppmärksamma mellanrummen 

angående de elevlösningarna till ekvationen x + 1 = 10 är att lära dem jämföra mellan de 

felaktiga (de två första) och de korrekta (de tre sista) elevlösningarna. Meningsskapande sker 

här genom att skapa relationer mellan vad eleverna håller på med i aktiviteten (när de 

bestämmer vilka av lösningar som är korrekta/felaktiga) och det som står fast (till exempel 9 + 1 

= 10 eller den felaktiga tanken om att en lösning inte ska ha ett tydligt svar/en godtagbar 

redovisning). Utifrån jämförelsen (med hjälp av läraren) formuleras en norm (regel) för 

inneslutning och uteslutning, det vill säga ett språkspel. En sådan regel kan vara i detta fall att 

en ekvationslösning ska ha en godtagbar redovisning samt ett tydligt svar, det vill säga eleverna 

fyller mellanrummen med de relationer som skapas i jämförelsen (likhet och skillnad) mellan de 

korrekta och de felaktiga lösningarna.  

Fyra ekvationer skulle lösas i uppgift 9. Dessa ekvationer kan lösas med ett enda steg. Den 

första ekvationen x + 3 = 7 kan lösas genom att subtrahera med 3 i båda leden. Då får man x = 4. 

Den andra ekvationen 12 = 4x kan lösas genom att dividera med 4 i båda leden. Man får då x = 

3. Den tredje ekvationen 12 = x + 10 kan lösas genom att subtrahera med 10 i båda leden. Vi får 

då x = 2. Den sista ekvationen 4x = 20 kan lösas genom att dividera med 4 i båda leden och vi 

får x = 5.  

Planering av lektion 2B 

I början av lektion 2B skulle lärare 2 dela ut stencil 2B (se bilaga 6) till varje elev. Stencilen 

innehöll fyra uppgifter vilka eleverna skulle arbeta med under lektionen. För att se om eleverna 

mindes vad vi gjorde i lektion 2A skulle vi börja med tre repetitionsuppgifter. För att kunna 

förstå innehållet av lektion 2B måste eleverna skapa relationer till tidigare erfarenheter (bland 

annat från lektion 2A). I nya situationer (när eleverna skulle arbeta med olika uppgifter i lektion 

2B) skulle det handla om att ständigt återvända till vissa erfarenheter (till exempel erfarenheter 

från lektion 2A) och göra dem kontinuerliga i förhållande till syften med lektionerna. På så sätt 

skulle vi förhoppningsvis kunna fylla de ovannämnda mellanrummen och åstadkomma den 

kontinuitet som progressionen i elevernas lärande förutsätter. 

I uppgift 1 och 2 skulle eleverna lösa ekvationerna 100 = 10 + x och 2x = 20 (två 

repetitionsuppgifter). I uppgift 3 ges exempel på sex olika elevlösningar till ekvationen 2x + 1 = 

11, där eleverna skulle bestämma vilka av lösningarna som är korrekta/felaktiga och motivera 

sina svar. De skulle också göra vissa ändringar i de felaktiga lösningarna så att de blir korrekta 

(en repetitionsuppgift). Fem ekvationer skulle därefter lösas i uppgift 4. I de tre första 

ekvationerna finns den obekanta x på bara en sida om likhetstecknet. Däremot förekommer den 

obekanta x på båda sidor om likhetstecknet i de två sista ekvationerna. Uppgift 4 skulle lösas 

med hjälp av metoden Göra samma sak på båda sidor. 
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Planering av lektion 2C 

I början av lektion 2C skulle lärare 2 dela ut stencil 2C (se bilaga 7) till varje elev. Stencilen 

innehöll tio ekvationer som skulle lösas under lektionen. Ambitionen var att eleverna skulle 

kunna lösa dessa ekvationer med hjälp av den formella metoden Göra samma sak på båda 

sidor. Under lektionen skulle vi försöka åstadkomma den kontinuitet som progressionen i 

elevernas lärande förutsätter genom att göra närliggande syftena och övergripande syftet 

kontinuerliga med varandra tillsammans med eleverna i undervisningen. 

6.2.4. Resultat av eftertest 2 

Lektionerna 2A, 2B och 2C genomfördes av lärare 2 i VO-klassen (för en mer detaljerad 

beskrivning av lektionernas genomförande hänvisar jag till bilaga 12). För att lärargruppen 

gemensamt skulle kunna analysera hur dessa lektioner fungerade så ljudinspelades dem. I slutet 

av lektion 2C fick eleverna göra eftertest 2 för att se vad de lärde sig under lektionerna. 

Eftertestet genomfördes och rättades på samma tillvägagångssätt som förtestet. Elevernas 

resultat på eftertestet visas i tabellen nedan. 

Tabell 7. Antal (av totalt 16 elever i VO11) och andelen (%) elever som gav en godtagbar redovisning 

respektive svarade rätt på de olika uppgifterna i eftertest 2 

VO11 

 

 

 

Uppgift 

nr 

 

 

 

 

Lös 

ekvationerna 

Godtagbar 

redovisning 

max: 16  

Godtagbar 

redovisning 

i % 

Rätt 

svar 

max: 

16 

Rätt 

svar 

i % 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

Max: 16 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

i % 

 

1 3x = 12  16 100 16 100 16 100 

2 15 = 10 + x  13 81 14 88 13 81 

3 5x + 2 = 12 14 88 15 94 14 88 

4 4x – 5 = 7 14 88 15 94 14 88 

5 11 = 3 + 4x 
 

15 94 16 100 15 94 

6 3 = 15 – 2x  4 25 5 31 4 25 

7 7x = 3x + 8 
 

14 88 15 94 14 88 

8 5x – 6 = 4x  9 56 7 44 6 38 

9 3x + 4 = 2x 

+ 9  

7 44 7 44 7 44 

10 7x – 5 = 4x + 

7  

7 44 7 44 7 44 

 medelvärde 11,3 71 11,7 73 11 69 

Obs: Medelvärdet i procent räknades genom att dela elevernas totala poäng med max poängen 



110
160

 0,69 = 69 %




 
 

Genom att jämföra resultatet av förtest 2 med resultatet av eftertest 2 blir det möjligt att studera 

en eventuell förbättring av elevernas resultat. Testen visar att elevgrupp 2 hade förbättrat sina 
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kunskaper när det gäller lösning av enkla ekvationer. Det framgår av tabellen ovan att andelen 

rätta svar ökade på alla frågor förutom den sjätte uppgiften. Andelen elever som löste 

uppgifterna korrekt ökade från 41 % i förtestet till 69 % i eftertestet. Detta var en förbättring 

med 36 procentenheter eller cirka 68 %. Cykel 2 visar också att en del av eleverna i elevgrupp 2 

uppnådde det övergripande syftet. Den andra delen uppnådde däremot vissa delar av syftet. Jag 

menar att dessa elever löste vissa uppgifter (framförallt uppgift 1-5 och 7 i eftertestet) korrekt 

och lärde sig vissa saker såsom förenkling av algebraiska uttryck och beräkning av värdet av ett 

algebraiskt uttryck. 

6.2.5. Analys av lektionerna i cykel 2 och några slutsatser inför 

cykel 3 

Detta avsnitt inleds med en analys av de sju kritiska aspekterna som vi fann i cykel 2. Analysen 

av elevernas resultat på eftertest 2 och lektionerna (2A, 2B och 2C) gav tydliga indikationer på 

att dessa aspekter tycktes vara väsentliga för eleverna att uppmärksamma som mellanrum. Först 

visar jag hur analys av praktiska epistemologier har använts för att studera hur mening 

konstitueras i lektionernas möten. Detta görs bland annat genom att studera hur läraren och 

eleverna försöker fylla mellanrummen angående de här kritiska aspekterna med relationer 

mellan det som uppmärksammas i en situation och det eleverna kan sedan tidigare (det som står 

fast). Sedan används analys av organiserande syften för att utforma en undervisning som 

möjliggör lärandeprogressionen inför cykel 3. Det vill säga att resultaten av testen (för- och 

eftertest) tillsammans med analysen av de ljudinspelade lektionerna (2A, 2B och 2C) ger en bild 

av vad eleverna har lärt sig under cykel 2 och vilka förändringar som bör göras till cykel 3. 

Analysen av de här sju kritiska aspekterna gör det möjligt att se hur läraren undervisar och 

eleverna utvecklar förståelse för dessa aspekter. 

Den första kritiska aspekten (en ekvationslösning ska ha en godtagbar redovisning) behandlades 

i uppgift 8-9 i stencil 2A (se bilaga 5), i uppgift 1-4 i stencil 2B (se bilaga 6) samt i uppgift 1-10 

i stencil 2C (se bilaga 7). I turerna 224, 225, 258, 260, 262, 263, 305, 309, 311, 323, 327, 334, 

338 och 340 berättade läraren tydligt att en ekvationslösning ska ha en godtagbar redovisning.   

224. L2: Det går inte och gissa sig fram här för att veta vad det kostar exakt. Vi 

måste ha en bra metod för att kunna få fram ett svar. En del av uppgifterna är så 

lätta, så ni kan gissa vad svaret ska bli, men det hjälper inte i längden, utan här 

måste ni redovisa på ett bra sätt. När man löser ekvationer så måste man redovisa 

vad man gör.  

225. L2: Det här (pekar mot 3x + 50 = 85) är en ekvation, det är latin, så i en 

ekvation är det lika på båda sidor. När man löser en ekvation krävs det 

redovisning och tydligt svar.  

Ovanstående utdrag visar att läraren försökte fylla mellanrummet angående den första kritiska 

aspekten direkt på ett berättande sätt. Däremot försökte hon fylla det indirekt genom att ge en 

redovisning på de ekvationer som löstes på tavlan under lektionerna. Ett mellanrum måste 

uppmärksammas av eleverna för att kunna fyllas, det vill säga för att relationer ska kunna 

etableras. 

Läraren behandlade den första kritiska aspekten vid flera tillfällen under lektionerna. Trots det 

så var den inte begripligt för 29 % av eleverna efter undervisningen. Intervjuerna med dessa 
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elever visade att en liten del av dem var vana att lösa ekvationer utan att redovisa sina tankar. 

Den andra delen redovisade inte sina lösningar eftersom de inte kunde lösa ekvationerna. 

Tabell 6 och 7 visar att andelen elever som hade en godtagbar redovisning av uppgifterna ökade 

från 43 % i förtestet till 71 % i eftertestet. Alltså, de närliggande syftena som användes för att 

synliggöra den första kritiska aspekten fungerade som mål i sikte för 71 % av eleverna. Tabell 7 

visar också att uppgifterna 1-5 och 7 i eftertestet var enklare för eleverna att lösa än uppgifterna 

8-10 och 6. Det vill säga de närliggande syftena som användes för att synliggöra den första 

kritiska aspekten gjordes mer kontinuerliga med uppgifterna 1-5 och 7 i eftertestet än andra 

uppgifter. 

Den andra kritiska aspekten (ekvationslösningen ska ha ett tydligt svar) behandlades i uppgift 8-

9 i stencil 2A (se bilaga 5), i uppgift 1-4 i stencil 2B (se bilaga 6) samt i uppgift 1-10 i stencil 

2C (se bilaga 7). För att se hur mening angående denna aspekt skapades i möten tar jag upp 

några exempel. I turerna 225, 258, 262, 263, 305, 309, 323, 331, 334, 338, 340 och 363 försökte 

läraren fylla mellanrummet angående den andra kritiska aspekten direkt på ett berättande sätt.  

305. L2: Vad ska vi tänka på när vi ska lösa ekvationen 3x + 25 = 100? Vi måste 

redovisa lösningen och vi måste skriva ett tydligt svar. Nu ska vi lösa ekvationen 

3x + 25 = 100, hur ska vi göra? 

Läraren försökte också fylla mellanrummet indirekt bland annat genom att ge ett tydligt svar på 

de ekvationer som löstes på tavlan.  

Tabell 6 och 7 visar att andelen elever som hade ett tydligt svar på uppgifterna ökade från 51 % 

i förtestet till 73 % i eftertestet. Detta betyder att 27 % av eleverna inte gav ett tydligt svar på 

uppgifterna i eftertestet. Enligt intervjuerna med eleverna hade en liten del av de 27 % av 

eleverna en godtagbar redovisning av vissa ekvationer i eftertestet, men de gav inte ett tydligt 

svar på dem eftersom de var vana att göra på så sätt. Däremot gav en stor del av de här eleverna 

inte ett tydligt svar på ekvationerna i eftertestet eftersom de hade svårt att lösa ekvationer. 

Således dröjdes mellanrummet angående den andra kritiska aspekten kvar för 27 % av eleverna. 

Detta tyder på att de närliggande syftena som användes för att synliggöra den andra kritiska 

aspekten fungerade som mål i sikte för 73 % av eleverna. Tabell 7 visar att uppgifterna 1-5 och 

7 i eftertestet var enklare för eleverna att lösa än uppgifterna 8-10 och 6. Det vill säga de 

närliggande syftena som användes för att synliggöra den andra kritiska aspekten gjordes mer 

kontinuerliga med uppgifterna 1-5 och 7 än andra uppgifter. 

Den tredje kritiska aspekten (läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den 

kommutativa lagen inte gäller vid subtraktion) rör i första hand den sjätte uppgiften (Lös 

ekvationen 3 = 15 – 2x) i testen. Tabell 6 visar att sju elever (44 %) lyckades lösa uppgiften 

korrekt på förtestet. Fyra av dessa elever använde då den informella metoden Övertäckning. 

Men resten av de här eleverna (tre elever) använde den formella metoden Överflyttning för att 

lösa uppgiften. Däremot visar tabell 7 att antalet elever som löste ekvationen 3 = 15 – 2x korrekt 

minskade till fyra elever (25 %) på eftertestet. Detta är en försämring med 19 procentenheter 

eller 43 %. En tänkbar orsak till denna försämring kan vara att eleverna uppvisade bristande 

förståelse för minustecknets betydelse när de använde sig av den formella metoden Göra samma 

sak på båda sidor (som fokuserades under lektionerna) för att lösa den sjätte uppgiften på 

eftertestet. Jag tar upp ett exempel på hur de löste uppgiften. En elev subtraherade 15 från båda 

leden i ekvationen 3 = 15 – 2x och fick efter förenkling 2x = -12 (3 – 15 = 15 – 2x – 15) istället 

för -2x = -12. Det är dock värt att notera att eleverna erbjöds begränsade möjligheter (då de 
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jobbade i grupp) att lära sig lösa liknande ekvationer under lektionerna. Alltså, det är inte så 

konstigt att en stor del av eleverna (75 %) inte kunde lösa ekvationen 3 = 15 – 2x på eftertestet. 

Mellanrummet angående den tredje kritiska aspekten dröjdes kvar för 75 % av eleverna. Detta 

betyder att de närliggande syftena som användes för att synliggöra den tredje kritiska aspekten 

fungerade som mål i sikte för bara 25 % av eleverna. Det vill säga läraren lyckades inte göra de 

här närliggande syftena kontinuerliga med det övergripande syftet tillsammans med eleverna 

under lektionerna. Dessa elever behöver ytterligare hjälp för att kunna lösa ekvationer som 

innehåller ett minustecken framför x-termen. 

Den fjärde kritiska aspekten (läraren ska fokusera på övergången från informell till formell 

lösning) behandlades vid många olika tillfällen under lektionerna bland annat i turerna 222-224, 

284, 305-306, 308-314, 343-346, 348-353, 355-362, 364-366, 377-384, 387-390, 396-401, 402-

403, 406-418, 419-422, 423-426, 429-430, 431-434, 435-436, 437-438 och 439-440. För att se 

hur mening angående denna aspekt skapades i möten tar jag upp ett exempel från lektion 2C på 

hur ekvationen 6x = 4x + 14 löstes.  

377. L2: Om jag har x på båda sidor, hur gör vi? 

378. E16: Vi tar minus 4x på både sidorna. 

379. L2: Vad blir det på vänstra sidan då? 

380. E16: 6x – 4x är 2x. 

381. L2: Och nu, vad blir det på högra sidan? 

382. E16: 14. 

383. L2: Så, nu har vi ekvationen 2x = 14. Nu börjar du känna igen dig va? Vad 

gör vi nu? 

384. E16: Vi delar med 2 på både leden, och får x = 7. 

385. L2: Ska vi ta en uppgift till då? 

386. FE: Ja. 

Ovanstående utdrag visar att ekvationen 6x = 4x + 14 löstes med hjälp av den formella metoden 

Göra samma sak på båda sidor. I tur 377 uppmärksammade läraren eleverna på ett mellanrum 

angående hur man löser ekvationen 6x = 4x + 14. I tur 378 försökte eleven E16 fylla 

mellanrummet med en relation, nämligen att subtrahera med 4x på båda sidor (6x – 4x = 4x + 14 

– 4x). Efter förenkling fick eleven (med lärarens hjälp) 2x = 14 (tur 383). Mellanrummet 

angående hur man löser ekvationen 6x = 4x + 14 var fortfarande inte fyllt med hjälp av 

relationen i tur 383 eftersom man ville bestämma vad x är och inte vad 2x är. Eleven E16 

etablerade en annan relation – att dela på 2 i båda leden. Eleven fick då x = 7 (tur 384). Med 

hjälp av dessa relationer fylldes mellanrummet angående hur man löser ekvationen 6x = 4x + 14 

för eleven E16. I tur 385 frågade läraren eleverna om de skulle ta en uppgift till för att se om 

eleverna har förstått. Flera elever svarade då ”Ja” (tur 386). Det verkade vara som om eleverna 

inte hade förstått så bra lösning av ekvationen 6x = 4x + 14. Enligt tabellen nedan ökade andelen 

elever som löste uppgifterna korrekt med hjälp av formella metoder från 21 % i förtestet till 66 

% i eftertestet. 

 



 73 

Tabell 8. Antal (av totalt 16 elever i VO11) och andelen (%) elever som löste uppgifterna korrekt i för- 

och eftertestet med hjälp av formella metoder 

 

Alltså, mellanrummet angående den fjärde kritiska aspekten dröjdes kvar för 34 % av eleverna. 

Därmed fungerade närliggande syften som användes för att synliggöra den här kritiska aspekten 

som mål i sikte för 66 % av eleverna. Dessutom gjordes dessa syften kontinuerliga med det 

övergripande syftet tillsammans med de här eleverna. 

Om man inte kan lösa en ekvation kan man naturligtvis inte heller redovisa sina tankar eller ge 

ett tydligt svar på den. Det vill säga mellanrummen angående de två första kritiska aspekterna 

skulle kunna fyllas om eleverna lyckas fylla den fjärde kritiska aspekten. Vad gäller lösning av 

ekvationer som innehåller en obekant (x) på bara en sida om likhetstecknet så lyckades läraren 

göra kritiska aspekterna 1, 2 och 4 kontinuerliga med det övergripande syftet tillsammans med 

en stor del av eleverna under lektionerna. Däremot var det svårt för läraren att göra dessa 

aspekter kontinuerliga med det övergripande syftet tillsammans med eleverna när det gäller 

lösning av ekvationer som innehåller en obekant (x) på båda sidor om likhetstecknet på grund av 

främst tidsbrist. Dessa elever behöver ytterligare hjälp för att kunna lösa ekvationer som 

innehåller x på båda sidor om likhetstecknet. 

Nu ska vi titta på hur den femte kritiska aspekten (eleverna ska kunna tolka vad bokstäverna i 

ekvationer betyder) behandlades i undervisningen. Läraren hade egentligen hanterat 

mellanrummet angående denna aspekt vid flera tillfällen under lektionerna. Detta gjordes 

indirekt i bland annat turerna 156-198, 293, 297, 302, 303, 343 och 346. Utdraget nedan 

illustrerar det. 

343. L2: Kan ni direkt se vad x ska vara? 

344. E15: Nej, det kan du inte, du måste 230 – 50, då blir det 180. 

345. L2: Vad gör vi nu? 

346. E15: Dela på 3, så x är lika med 60. 

I förtest 2 kunde man få max 20 poäng. Resultatet av förtestet visade att tre elever (cirka 20 %) 

hade 0-2 poäng. Intervjuerna med dessa elever visade att de inte hade någon riktig förståelse för 

vad bokstaven x i ekvationerna betyder. Eleverna hade 10, 14 respektive 16 poäng i eftertestet. 
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Detta antyder att dessa elever hade förstått vad bokstaven x betyder i undervisningen. Alltså, 

den femte kritiska aspekten blev tillgänglig för alla elever i undervisningen. 

Vad gäller den sjätte kritiska aspekten (eleverna ska kunna vad implicita tecken betyder) så 

visar resultatet av förtest 2 och intervjuerna som gjordes efter förtestet att fyra elever (25 %) inte 

hade någon riktig förståelse för vad implicita tecken betyder. Denna aspekt behandlades i ett 

antal turer bland annat i turerna 176, 188 och 198. 

188. L2: Om jag säger så här nu då, istället för att säga 10 gånger x så kan man 

skriva 10x, och så vet ni om att det är ett gångertecken emellan. Nu har jag köpt 

10 kg äpplen, om jag ska köpa en tablettask för 5 kr, hur ska jag skriva då? Hur 

mycket kostar det här sammanlagt? 

Eftertest 2 och intervjuerna som gjordes efter eftertestet visar att dessa elever hade förstått 

innebörden av implicita tecken under lektionerna. Att ersätta x med olika tal kunde ses som 

etablerade relationer vilka i sin tur hjälpte för att göra den sjätte kritiska aspekten tillgänglig för 

eleverna.  

Vad gäller den sjunde kritiska aspekten (eleverna ska förstå att x är samma tal på båda sidor) så 

visar resultatet av förtest 2 och intervjuerna som gjordes efter förtestet att 2-3 elever (cirka 15 

%) inte hade någon riktig förståelse för att x är samma tal på båda sidor om likhetstecknet i 

ekvationer som innehåller x i båda leden. Eftertest 2 och intervjuerna som gjordes efter 

eftertestet visar att efter undervisningen hade dessa elever förstått att x är samma tal på båda 

sidor om likhetstecknet i sådana ekvationer. Alltså, den sjunde kritiska aspekten blev tillgänglig 

för eleverna under lektionerna. 

Analysen ovan visar att mellanrummen angående de tre sista kritiska aspekterna fylldes för alla 

elever i undervisningen. Därigenom fungerade de närliggande syftena (de uppgifter som 

eleverna jobbade med och de tematiserade aktiviteter om äpplen) som användes för att 

synliggöra dessa tre aspekter som mål i sikte för alla elever. Dessutom gjordes de här 

närliggande syftena kontinuerliga med det övergripande syftet tillsammans med eleverna under 

lektionerna. 

Läraren arbetade med att fylla de ovannämnda mellanrummen genom att låta eleverna arbeta 

med stencilerna 2A, 2B och 2C (se bilaga 5, 6 respektive 7) samt genom att låta dem vara 

delaktiga i genomgångarna. Läraren gick igenom en del av uppgifterna på stencilerna (2A, 2B 

och 2C) i helklass och hjälpte eleverna med resten av uppgifterna som löstes i grupp. Hon 

använde sig också av andra uppgifter än de som var givna på stencilerna för att synliggöra 

lärandeobjektets kritiska aspekter. 

I stort sett följde den undervisande läraren det som var planerat. I början av lektion 2A gick hon 

igenom ett praktiskt exempel (se bilaga 12) som handlade om äpplen. Under lektionen 

fokuserade läraren på att synliggöra för eleverna betydelsen av vissa begrepp såsom ekvation, 

uttryck, bokstaven x, likhetstecknet och det implicita tecknet (t.ex. att 5x betyder 5 gånger x). 

Hon erbjöd även eleverna möjlighet att arbeta med förenkling av algebraiska uttryck och 

beräkning av värdet av uttryck. Därigenom försökte läraren att ständigt återkoppla till det 

praktiska exemplet om äpplen. En sådan tematisering (om äpplen) var inte något som vi i 

lärargruppen planerade tillsammans, utan det var något som den undervisande läraren själv 

valde. Vid planering av lektionerna kom vi överens om att läraren skulle ha ett utrymme för att 

presentera innehållet på sitt sätt, men med utgångspunkt i våra diskussioner och vår planering. 



 75 

Vi diskuterade då hur viktigt det är att belysa för eleverna att det inte bara handlar om 

ekvationslösning utan att det också finns tillämpningar. Utifrån mina erfarenheter så vet jag att 

eleverna brukar ha svårt för att översätta textuppgifter till symboler och ekvationer. Jag tror 

därmed att mycket återkoppling till det praktiska exemplet om äpplen kunde ha försvårat för en 

del av eleverna att förstå lärares genomgångar. 

Lektion 2B börjades med en repetition av lektion 2A. Med en sådan repetition ville läraren 

erbjuda eleverna möjlighet att skapa relationer till tidigare erfarenheter bland annat från lektion 

2A. I lektionen fokuserade läraren igen på vad begreppen uttryck och ekvation betyder. Cirka 40 

% av lektionstiden (cirka 25 av 60 minuter) gick åt att förklara vad dessa begrepp betyder. I 

denna lektion gjorde läraren också en återkoppling till tematiseringen om äpplen som gjordes i 

lektion 2A. Resten av lektionstiden gick åt att lösa enkla ekvationer av typen 3x + 50 = 230 med 

hjälp av den formella metoden Göra samma sak på båda sidor. Det vill säga, under denna 

lektion gavs eleverna möjlighet att lösa ekvationer som innehåller en obekant på bara en sida 

om likhetstecknet. I slutet av lektionen löstes i helklass även ekvationerna 6x = 4x + 14 och 7x = 

3x + 20. Alltså, i denna lektion erbjöds eleverna också möjlighet att lära sig lösa ekvationer som 

innehåller en obekant på båda sidor om likhetstecknet. Den enda delen av planeringen som 

uteblev var att gå igenom ekvationen 6x – 9 = 5x (uppgift 4e/stencil 2B i bilaga 6) eller liknande 

ekvationer under lektionen. På grund av tidsbrist hann läraren inte göra detta i helklass. 

Däremot fick eleverna jobba i grupp med ekvationen 6x – 9 = 5x. Denna ekvation liknar den 

åttonde uppgiften i eftertestet.  

I början av lektion 2C började läraren med en kort repetition av den förra lektionen (lektion 2B). 

Cirka en tredjedel av lektionstiden (18 av 60 min) gick åt till repetitionen. Med en sådan 

repetition ville läraren göra elevernas erfarenheter från lektion 2C kontinuerliga med deras 

tidigare erfarenheter från lektionerna 2A och 2B. Sedan gick läraren igenom ekvationen 2x – 1 

= 8 i helklass med hjälp av metoden Göra samma sak på båda sidor. Därefter bad läraren några 

elever att komma fram till tavlan för att lösa några ekvationer. Sex av dessa ekvationer 

innehåller en obekant på bara en sida om likhetstecknet. Resten av ekvationerna (4 stycken) som 

löstes på tavlan innehåller en obekant på båda sidor om likhetstecknet. Under lektionen var det 

också planerat att gå igenom ekvationerna 4x + 1 = 3x + 6, 8x – 2 = 6x + 4 och 2 = 20 – 2x 

(uppgift 5, 6 respektive 8 på stencil 2C i bilaga 7) eller liknande ekvationer. Dessa ekvationer 

liknar uppgift 9, uppgift 10 respektive uppgift 6 i eftertestet. På grund av tidsbrist hann läraren 

inte gå igenom sådana ekvationer gemensamt i helklass. Däremot fick eleverna jobba i grupp 

med liknande ekvationer. Alltså, eleverna gavs begränsade möjligheter att jobba med uppgifter 

som liknar uppgift 6, 8, 9 och 10 i eftertestet. Däremot gavs de möjlighet att erfara och jobba 

med uppgifter som liknar uppgift 1-5 och 7 i eftertestet. Följaktligen kan man säga att läraren 

synliggjorde vid många tillfällen de saker och kritiska aspekter som behövs för att kunna lösa 

ekvationer som innehåller en obekant (x) på bara en sida om likhetstecknet. Däremot fick 

eleverna begränsade möjligheter att erfara och jobba med ekvationer som innehåller en obekant 

(x) på båda sidor om likhetstecknet. Vad elever lär sig är beroende av vad de erbjuds att lära 

under lektionerna.  

Andelen rätta svar ökade på alla uppgifter förutom den sjätte uppgiften. Tabell 6 visar att 

andelen rätta svar på uppgifterna 1-5 och 7 i förtestet var 52 %. Men tabell 7 visar att andelen 

rätta svar på uppgifterna 1-5 och 7 i eftertestet ökade till 90 %. Däremot ökade andelen rätta 

svar på uppgift 8-10 från 19 % i förtestet till 42 % i eftertestet. Vad gäller uppgift 6 i eftertestet 

så visar tabell 6 och 7 att andelen rätta svar minskade från 44 % i förtestet till 25 % i eftertestet. 
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Våra (lärargruppens) tidigare erfarenheter från cykel 1 betraktades som resurser som användes i 

planeringen av lektionerna i cykel 2. Därmed skulle lärandeprogressionen i cykel 2 bli tydligare. 

För den som är kunnig i matematik kan det tyckas att planering och genomförande av 

lektionerna i cykel 2 ser bättre ut än dem i cykel 1. Man kan även se att de närliggande syftena 

som används i cykel 2 för att synliggöra lärandeobjektets kritiska aspekter ser mer kontinuerliga 

ut än dem i cykel 1. Jag tycker också att lärare 2 lyckades hantera det innehåll som hon 

behandlade under lektionerna på ett bättre sätt än i cykel 1. Trots det var förbättringen i cykel 2 

mindre än förbättringen i cykel 1 (68 % respektive 212 %). Att elevgrupp 2 förbättrat sig mindre 

än elevgrupp 1 kan bero på att läraren inte hann genomföra det som var planerat, nämligen att 

gå igenom ekvationer som liknar uppgift 6, 8, 9 och 10 i eftertestet. Till nästa gång ska vi 

planera vår tid så att vi hinner genomföra de planerade lektionerna. Det kan också bero på att 

elevgrupp 1 hade lägre förkunskaper (17 %, se tabell 3) än elevgrupp 2 (41 %, se tabell 6). På 

eftertestet hade elevgrupp 1 sämre resultat på en stor del av uppgifterna än elevgrupp 2 (jämför 

tabell 4 och tabell 7). Detta tyder på att elevgrupp 1 verkade ha fler mellanrum kvar att fylla än 

elevgrupp 2 under lektionerna. Följaktligen hade inlärningsresultatet påverkats i det avseendet 

att elevgrupp 1 nådde en lägre total nivå än elevgrupp 2, 53 % (tabell 4) respektive 69 % (tabell 

7). Det kan även bero på den tematiseringen om äpplen som användes under lektionerna (2A, 

2B och 2C). Detta kunde ha försvårat för en del av eleverna att förstå lärares genomgångar. I en 

learning study vill man begränsa lärandeobjektet så mycket som möjligt. Under samtalets gång 

försköts det övergripande syftet (lösning av enkla ekvationer) till att mer handla om hur 

ekvationslösning kan tillämpas i praktiska sammanhang. Därför skulle vi inför nästa cykel vara 

försiktiga med hur vi skulle presentera praktiska exempel på tillämpningar av ekvationer. Vi ska 

försöka begränsa vårt lärandeobjekt till att bli mer specifikt, nämligen att lösa enkla ekvationer. 

Att elevgrupp 2 förbättrat sig mindre än elevgrupp 1 kan också bero på att en stor del av den 

totala lektionstiden (lektion 2A och 2B) ägnades åt att fylla mellanrummen angående ”vad 

bokstäverna i ekvationer betyder” och ”vad begreppet uttryck betyder”. Detta gjordes på 

bekostnad av fyllning av andra viktiga mellanrum, nämligen mellanrummen angående den 

fjärde (läraren ska fokusera på övergången från informell till formell lösning) och den tredje 

kritiska aspekten (läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den kommutativa 

lagen inte gäller vid subtraktion). 

6.3. Cykel 3 

Vi drog nytta av de resultat vi fått fram från cykel 2. Den tredje cykeln skilde sig från de övriga 

två i det avseendet att den undervisande läraren planerade tiden så att hon hann genomföra de 

planerade lektionerna. En annan skillnad var att läraren försökte begränsa lärandeobjektet 

(lösning av enkla ekvationer) till att bli mer specifikt, nämligen att lösa enkla ekvationer. 

Dessutom fokuserade hon mer på den formella metoden Göra samma sak på båda sidor och 

betydelsen av minustecknet framför x-termen i ekvationerna. Det vill säga eleverna erbjöds 

möjlighet att jobba med ekvationer som innehåller x på båda sidor om likhetstecknet och 

ekvationer som innehåller ett minustecken framför x-termen. 

Utifrån våra (lärargruppens) erfarenheter från cyklerna 1 och 2 planerades tre lektioner (3A, 3B 

och 3C) som genomfördes av lärare 3 i klassen BF11. Därmed fokuserade vi på att finna kritiska 

aspekter i lärandeobjektet och sedan försökte den undervisande läraren synliggöra dem i 

undervisningen för att utveckla elevernas förmåga att lösa enkla ekvationer. För att kunna bygga 
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vidare på elevernas tidigare erfarenheter av ekvationslösning genomfördes förtest 3 (se bilaga 2) 

på eleverna. Dessutom intervjuades ungefär hälften av dem (efter förtestet). 

6.3.1. Resultat av förtest 3 

Tabell 9. Antal (av totalt 15 elever i BF11) och andelen (%) elever som gav en godtagbar redovisning 

respektive svarade rätt på de olika uppgifterna i förtest 3 

BF11 

 

 

 

Uppgift 

nr 

 

 

 

 

Lös 

ekvationerna 

Godtagbar 

redovisning 

max: 15 

Godtagbar 

redovisning 

i % 

Rätt 

svar 

max: 

15 

Rätt 

svar 

i % 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

Max: 15 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

i % 

 

1 3x = 12  13 87 10 67 8 53 

2 15 = 10 + x  10 67 13 87 9 60 

3 5x + 2 = 12 7 47 9 60 6 40 

4 4x – 5 = 7 7 47 9 60 6 40 

5 11 = 3 + 4x 
 

6 40 9 60 5 33 

6 3 = 15 – 2x  4 27 5 33 4 27 

7 7x = 3x + 8 
 

1 7 3 20 1 7 

8 5x – 6 = 4x  0 0 3 20 0 0 

9 3x + 4 = 2x 

+ 9  

0 0 3 20 0 0 

10 7x – 5 = 4x + 

7  

1 7 3 20 1 7 

 medelvärde 4,9 33 6,7 45 4,0 27 

Obs: Medelvärdet i procent räknades genom att dela elevernas totala poäng med max poängen 



 40
150

 0,27 = 27 %


  

6.3.2. Analys av elevernas resultat på förtest 3 

Liksom i cykel 2 görs en odetaljerad analys av förtest 3 eftersom det finns stora likheter mellan 

prestationerna hos eleverna i elevgrupp 2 (VO-eleverna) och elevgrupp 3 (BF-eleverna). Tabell 

9 visar att den andel av BF-eleverna som löste uppgifterna i förtest 3 korrekt var 27 %.  

Förtestet och intervjuerna (som gjordes efter förtestet) visar att en del av BF-eleverna inte hade 

någon fördjupad förståelse för betydelsen av likhetstecknet och för vad bokstaven x i 

ekvationerna betyder. Det har också visat sig att en stor del av eleverna (14 elever av 15) inte 

hade någon formell metod för att lösa ekvationerna i förtestet, framförallt ekvationer som 

innehåller x på båda sidor om likhetstecknet. Det var bara en elev som använde sig av den 

formella metoden Göra samma sak på båda sidor för att lösa uppgifterna. Resten av eleverna 

använde sig av informella metoder såsom metoderna Övertäckning, Arbeta baklänges, 

Talkunskap samt Gissa och pröva. Det blir enklare att lösa ekvationer som innehåller x på båda 
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sidor om likhetstecknet med hjälp av formella metoder såsom metoden Göra samma sak på 

båda sidor. Men för att kunna använda denna metod på ett tillfredsställande sätt skulle eleverna 

kunna förenkla algebraiska uttryck såsom uttrycket -3x + 3x, något som en del av eleverna i 

elevgrupp 3 inte hade någon fördjupad förståelse för (enligt intervjuerna). Ett exempel på detta 

är: Ekvationen 7x = 3x + 8 kan lösas genom bland annat att subtrahera med 3x i båda leden, 

alltså 7x – 3x = 3x + 8 – 3x. Efter förenkling reduceras denna ekvation till 4x = 8. Det har visat 

sig att eleverna i elevgrupp 3 inte kunde göra en sådan förenkling. Att lösa ekvationer med hjälp 

av formella metoder handlar i hög grad om att ha en grundlig förståelse för förenkling av 

algebraiska uttryck. En del av eleverna tycktes inte heller (enligt intervjuerna) ha en riktig 

förståelse för vad implicita tecken betyder. Tabell 9 visar även att andelen elever som hade en 

godtagbar redovisning av uppgifterna i förtestet var 33 %. Däremot hade 45 % av eleverna ett 

tydligt svar på uppgifterna. Det har dessutom visat sig att en stor del av eleverna (11 av 15) hade 

svårt att lösa korrekt den sjätte uppgiften (Lös ekvationen 3 = 15 – 2x) på grund av 

minustecknet framför x-termen. 

Vid vår analys av förtest 3 kom vi fram till följande åtta kritiska aspekter som verkade vara 

avgörande för om eleverna skulle utveckla förståelse för ekvationslösning: 

1. Eleverna ska kunna tolka vad bokstäverna i ekvationer betyder. 

2. Eleverna ska kunna förenkla algebraiska uttryck. 

3. Eleverna ska förstå vad likhetstecknet betyder och att vänster och höger led är 

ekvivalenta. 

4. Läraren ska fokusera på övergången från informell till formell lösning. 

5. Eleverna ska kunna vad implicita tecken betyder. 

6. Ekvationslösningen ska ha en godtagbar redovisning. 

7. Ekvationslösningen ska ha ett tydligt svar.  

8. Läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den kommutativa 

lagen inte gäller vid subtraktion. 

6.3.3. Planering av lektionerna i cykel 3 

Vid vår analys av förtest 3 kom vi fram till åtta kritiska aspekter som verkade vara avgörande 

för om BF-eleverna skulle utveckla förståelse för lösning av enkla ekvationer. Därför bestämde 

vi att sätta dessa aspekter i rörelse i undervisningen på ett sådant sätt så att de blir synliga för 

eleverna. Resultat av förtest 3, intervjuerna, didaktisk litteratur samt våra erfarenheter från cykel 

1 och 2 användes som ett underlag såväl för att hitta de åtta kritiska aspekterna som för att 

planera lektionerna. 

Dessa kritiska aspekter verkade vara väsentliga för eleverna att uppmärksamma som mellanrum. 

Med utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv på lärande ville vi därmed fylla dessa mellanrum 

med relationer mellan det som skulle uppmärksammas i en situation och det eleverna kunde 

sedan tidigare (det som stod fast för eleverna). En stor del av eleverna i elevgrupp 1 och 2 

tillägnade sig metoden Göra samma sak på båda sidor för att lösa ekvationer som innehåller x 

på bara en sida om likhetstecknet, men inte ekvationer som innehåller x på båda sidor. Därför 

skulle vi i denna cykel fokusera på metoden Göra samma sak på båda sidor eftersom man kan 

lösa alla linjära ekvationer med hjälp av denna metod.  
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För att överbrygga mellanrummen angående de åtta kritiska aspekterna skulle eleverna arbeta 

med ett antal uppgifter (som kunde ses som närliggande syften). Under lektionerna skulle den 

undervisande läraren synliggöra lärandeobjektets kritiska aspekter med hjälp av andra uppgifter 

än de som var givna på stencilerna (stencil 3A, 3B och 3C). I slutet av lektionerna 3A, 3B och 

3C skulle eleverna arbeta i grupp med stencilerna 3A, 3B respektive 3C. På så sätt skulle de få 

möjlighet att erfara hur man löser ekvationer bland annat ekvationer som innehåller x på båda 

sidor om likhetstecknet.  

I början av lektionerna skulle lärare 3 framhäva dess övergripande syfte och innehåll så att 

eleverna kan komma vidare i sin lärandeprocess. 

Planering av lektion 3A 

Under lektion 3A skulle eleverna jobba med ett antal uppgifter. Först skulle de få möjlighet att 

jobba med uppgifterna i grupp. Sedan skulle läraren gå runt såväl för att kontrollera vad 

eleverna gör som för att hjälpa till. Därefter skulle uppgifterna lösas i helklass. 

I början av lektionen skulle lärare 3 presentera lärargruppen som skulle vara med som 

observatörer i klassrummet. Det är svårare att lösa ekvationer som innehåller x på båda sidor om 

likhetstecknet med informella metoder. Man kan däremot lösa alla linjära ekvationer med hjälp 

av den formella metoden Göra samma sak på båda sidor. Därmed skulle fokus (i 

undervisningen) ligga på främst den fjärde kritiska aspekten (läraren ska fokusera på 

övergången från informell till formell lösning). Därigenom skulle vi sträva efter att synliggöra 

för eleverna hur metoden Göra samma sak på båda sidor fungerar.  

Att lösa ekvationer med hjälp av metoden Göra samma sak på båda sidor handlar i hög grad om 

att ha en grundlig förståelse för förenkling av algebraiska uttryck (aspekt nr 2 i cykel 3). Vi 

skulle då erbjuda eleverna möjlighet att ha en grundlig förståelse för förenkling av algebraiska 

uttryck innan de börjar lösa ekvationer. Ambitionen var att göra deras erfarenheter från arbetet 

med förenkling av algebraiska uttryck och deras erfarenheter från arbetet med ekvationslösning 

kontinuerliga.  

För att behandla den andra kritiska aspekten (i cykel 3) angående förenkling av algebraiska 

uttryck skapades en uppgift som handlar om en rektangel. I uppgiften stod det att: I en rektangel 

är den ena sidan 3 cm längre än den andra. Teckna ett uttryck för omkretsen och förenkla det. 

Sedan skulle eleverna förenkla uttrycken x + x + x – 2x, 5x – 5x, -5x + 5x, x + 4 + x, 4 – 2x + x, 4 

– 2x + x + 3 och 4 – 2x + x – 3. Därefter skulle värdet av uttrycket 4x – 1 då x = 2 beräknas. I 

denna uppgift har bokstaven x just värdet 2, alltså den första kritiska aspekten (eleverna ska 

kunna tolka vad bokstäverna i ekvationer betyder) behandlas här. Uppgiften behandlar också 

den femte kritiska aspekten (eleverna ska kunna vad implicita tecken betyder). 

En av ambitionerna med lektion 3A var att eleverna skulle utveckla en fördjupad förståelse för 

den tredje kritiska aspekten (eleverna ska förstå vad likhetstecknet betyder och att vänster och 

höger led är ekvivalenta) och för aritmetiska likheter. För detta ändamål skapades några 

uppgifter. Den första uppgiften var: Är påståendet 3 · 4 = 4 · 3 sant? Den andra uppgiften var: 

Gäller likhetstecknet fortfarande om jag subtraherar med 2 i båda led i likheten 12 = 12? Om 

jag adderar båda led i likheten 10 = 10 med 5? Om jag multiplicerar båda led i likheten 15 = 15 

med 2? Om jag delar med 2 båda led i likheten 30 = 30? Likhetstecknet i dessa uppgifter 

uppmanar till reflektion, till att se och jämföra vad som står på båda sidor.  
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I kommande uppgifter skulle läraren bygga vidare på elevernas erfarenheter från ovannämnda 

uppgifter. Att lösa en ekvation med hjälp av den formella metoden Göra samma sak på båda 

sidor går ut på att hela tiden bevara likheten mellan leden i ekvationen. Detta görs genom att 

addera, subtrahera, multiplicera och/eller dividera båda leden i ekvationen med samma tal eller 

uttryck. Alltså, elevernas aktiviteter skulle hänga samman och fortsätta i handlingarna. 

En annan ambition var att eleverna skulle erbjudas möjlighet att jobba med några praktiska 

exempel på ekvationer för att belysa för dem att det inte bara handlar om ekvationslösning utan 

att det också finns tillämpningar. För detta ändamål valdes två uppgifter. Dessa uppgifter skulle 

lösas med hjälp av en ekvation. Den första uppgiften var: Ole är 15 år gammal, han är 3 år äldre 

än Kalle, hur gammal är Kalle? Uppgiften behandlar följande kritiska aspekter: 1, 2, 3, 4, 6 och 

7 (i cykel 3). Den andra uppgiften var: Vi har en tjej som heter Asta och väger 35 kg. Asta är 

fem gånger mer än vad hennes lille bror väger. Hur mycket väger lille bror? Denna uppgift 

behandlar följande kritiska aspekter: 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 (i cykel 3). 

I lektion 3A skapades även några enkla ekvationer som skulle lösas av eleverna, först i grupp 

och sedan i helklass. Dessa ekvationer är: x + 7 = 10, 8 + x = 9, 5 = 4 + x, 3x = 18, 100 = 10x 

och 0,2x = 2. Sedan skulle den undervisande läraren möjliggöra för eleverna förståelsen av att 

kunna lösa några ekvationer bland annat ekvationen x – 2 = 6. Därmed skulle eleverna jobba 

med ekvationerna x – 3 = 5, 2x + 3 = 9, 2x + 3 = 17, 4x – 6 = 14 och 5x + 20 = 40. I dessa 

ekvationer behandlas kritiska aspekterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 (i cykel 3). I slutet av lektionen 

skulle eleverna jobba med stencil 3A (se bilaga 8). 

Planering av lektion 3B 

Läraren skulle börja lektion 3B med uppgiften: Om jag skriver så här: 3x + 4 = 1 och 3x + 1 = 4, 

kan man göra så? Genom att lösa båda ekvationer kan man svara på frågan. Lösningen till 

ekvationerna är x = 1 respektive x = -1. Det händer någonting om 1 och 4 i ekvationen 3x + 4 = 

1 byter plats, man får då en annan ekvation som har en annan lösning. I denna uppgift behandlas 

de sju första kritiska aspekterna (i cykel 3). Läraren skulle sedan gå igenom ekvationen 2x + 9 = 

3. Därefter skulle läraren öka svårighetsgraden i uppgifterna för att möjliggöra förståelsen av att 

kunna lösa ekvationer som innehåller x i båda sidor om likhetstecknet. Eleverna skulle jobba 

med ekvationerna 7x = 2x + 10, 6x – 9 = 5x, 4x + 1 = 3x + 6 och 8x – 2 = 6x + 4. Hittills 

behandlades de sju första kritiska aspekterna. Efter detta skulle läraren behandla främst den 

åttonde kritiska aspekten (läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den 

kommutativa lagen inte gäller vid subtraktion) med hjälp av ekvationerna 2 = 20 – 2x, 1 = 13 – 

4x och 12 – 3x = 6. I slutet av denna lektion skulle eleverna jobba med stencil 3B (se bilaga 9). 

Planering av lektion 3C 

I början av denna lektion skulle läraren snabbt repetera de viktigaste grunderna från förra 

lektionen. En viktig sak var betydelsen av likhetstecknet. En annan sak var att eleverna skulle 

använda sig av metoden Göra samma sak på båda sidor när de skulle lösa ekvationer. Läraren 

skulle sedan gå igenom ekvationerna x + 4 = 8, x – 2 = 3, 2x – 5 = 7 och 5 = 14 – 3x. Efter detta 

skulle ekvationen 10 = 20 – 2x lösas. För att kunna lösa ekvationer som innehåller x i båda leden 

om likhetstecknet skapades ekvationerna 9x – 11 = 8x, 5x – 3 = 3x och 9x – 3 = 7x + 5. Sedan 

skulle eleverna arbeta med stencil 3C (se bilaga 10). I slutet av lektionen skulle eleverna göra ett 

eftertest.  
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6.3.4. Resultat av eftertest 3 

Lektionerna 3A, 3B och 3C genomfördes av lärare 3 i BF-klassen (för en mer detaljerad 

beskrivning av lektionernas genomförande hänvisar jag till bilaga 13). För att lärargruppen 

gemensamt skulle kunna analysera hur dessa lektioner fungerade så ljudinspelades dem. I slutet 

av lektion 3C fick eleverna göra eftertest 3 för att se vad de lärde sig under lektionerna. 

Eftertestet genomfördes och rättades på samma tillvägagångssätt som förtest 3. Elevernas 

resultat på eftertestet visas i tabellen nedan. 

Tabell 10. Antal (av totalt 15 elever i BF11) och andelen (%) elever som gav en godtagbar redovisning 

respektive svarade rätt på de olika uppgifterna i eftertest 3 

BF11 

 

 

 

Uppgift 

nr 

 

 

 

 

Lös 

ekvationerna 

Godtagbar 

redovisning 

max: 15 

Godtagbar 

redovisning 

i % 

Rätt 

svar 

max: 

15 

Rätt 

svar 

i % 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

Max: 15 

Godtagbar 

redovisning 

och svar 

i % 

 

1 3x = 12  15 100 15 100 15 100 

2 15 = 10 + x  15 100 15 100 15 100 

3 5x + 2 = 12 15 100 15 100 15 100 

4 4x – 5 = 7 14 93 14 93 14 93 

5 11 = 3 + 4x 
 

15 100 15 100 15 100 

6 3 = 15 – 2x  11 73 11 73 11 73 

7 7x = 3x + 8 
 

15 100 15 100 15 100 

8 5x – 6 = 4x  14 93 13 87 13 87 

9 3x + 4 = 2x 

+ 9  

14 93 11 73 11 73 

10 7x – 5 = 4x + 

7  

14 93 13 87 13 87 

 medelvärde 14,2 95 13,7 91 13,7 91 

Obs: Medelvärdet i procent räknades genom att dela elevernas totala poäng med max poängen 



137
150

 0,91 = 91 %


  

Genom att jämföra resultatet av förtest 3 med resultatet av eftertest 3 blir det möjligt att studera 

en eventuell förbättring av elevernas resultat. Testen visar att elevgrupp 3 hade förbättrat sitt 

resultat påtagligt när det gäller lösning av enkla ekvationer. Det framgår av tabellen ovan att 

andelen elever som löste uppgifterna korrekt ökade från 27 % i förtestet till 91 % i eftertestet. 

Detta är en förbättring med 64 procentenheter eller cirka 237 %. Andelen rätta svar ökade på 

alla frågor. Cykel 3 visar också att eleverna i elevgrupp 3 uppnådde det övergripande syftet. 

6.3.5. Analys av lektionerna i cykel 3 och några slutsatser 

Analysen av elevernas resultat av eftertest 3 och lektionerna (3A, 3B och 3C) gav tydliga 

indikationer på att de ovannämnda åtta kritiska aspekterna (som vi fann i cykel 3) tycktes vara 
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väsentliga för eleverna att uppmärksamma som mellanrum. För att se vad och hur eleverna lärde 

sig under lektionerna i relation till undervisningssyfte följer nedan en analys av hur läraren och 

eleverna försökte fylla dessa mellanrum med relevanta relationer mellan det som 

uppmärksammades i en situation och det eleverna kunde sedan tidigare (det som stod fast). 

Detta gjordes med hjälp av analys av praktiska epistemologier. Därefter användes analys av 

organiserande syften för att se om/hur läraren lyckades göra de närliggande syftena och det 

övergripande syftet kontinuerliga med eleverna under lektionerna. Det vill säga att resultaten av 

testen (för- och eftertest) tillsammans med analysen av de ljudinspelade lektionerna (3A, 3B och 

3C) ger en bild av hur läraren presenterar innehållet och eleverna utvecklar förståelse för 

ekvationslösning.  

Den första kritiska aspekten (eleverna ska kunna tolka vad bokstäverna i ekvationer betyder) 

hanterades vid många olika tillfällen under lektionerna bland annat i turerna 446, 448, 533, 656-

662, 671-674, 742, 771, 778-779 och 790-791 (se bilaga 13). Utdraget nedan belyser hur läraren 

behandlade den första kritiska aspekten. 

533. L3: Nu börjar vi igen. Bokstaven x som vi använder här betyder naturligtvis 

olika saker. I vår rektangel betecknas längden av en av sidorna med x, men det 

kan också betyda andra saker, man kan sätta in den på olika ställen. Vi skulle 

jobba vidare med det här. 

I för- och eftertest 3 kunde man få max 20 poäng. Resultatet av förtestet visade att två elever 

(cirka 13 %) hade 0-3 poäng. Intervjuerna med dessa elever visade att de inte hade någon riktig 

förståelse för vad bokstaven x i ekvationerna betyder. Eleverna hade 14 respektive 16 poäng i 

eftertestet. Eftertestet och intervjuerna (som gjordes efter eftertestet) antyder att dessa elever 

hade förstått vad bokstaven x betyder i undervisningen. Därmed fylldes mellanrummet angående 

den första kritiska aspekten för alla elever. 

Den andra kritiska aspekten (eleverna ska kunna förenkla algebraiska uttryck) behandlades 

också vid många tillfällen bland annat i turerna 480 och 497-525. För att se hur mening 

angående den här aspekten skapades i möten tar jag upp exemplet nedan. 

513. L3: Nu tar vi nästa uttryck: 4 – 2x + x + 3 som står på tavlan. Jag har -2x + 

1x igen, vad blir det? 

514. E2: -1x. 

515. L3: Sen har jag 4 + 3. 

516. E2: 7.  

517. L3: Vad blir uttrycket då? 

518. E2: -x + 7. 

I tur 513 uppstod ett mellanrum angående hur man förenklar uttrycket 4 – 2x + x + 3. Läraren 

började fylla det med relationen ”Jag har -2x + 1x igen, vad blir det?”. Med denna relation ville 

läraren uppmärksamma eleverna på att de borde förenkla x-termerna för sig. I tur 514 etablerade 

eleven E2 relationen ”-1x”. Sedan etablerade läraren relationen ”Sen har jag 4 + 3”. Här ville 

läraren uppmärksamma eleverna på att siffertermerna förenklas också för sig. I tur 516 skapade 

eleven E2 relationen ”7”. I tur 517 återkom mellanrummet angående hur man förenklar 

uttrycket 4 – 2x + x + 3 igen. Mellanrummet fylldes i tur 518 med relationen ”-x + 7”.  
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Eftertest 3 och analysen av lektionerna (3A, 3B och 3C) visade att mellanrummet angående den 

andra kritiska aspekten fylldes för alla elever. Detta kan man se om man tittar på hur de löste 

ekvationerna i eftertestet med hjälp av metoden Göra samma sak på båda sidor, som går ut på 

att ha en grundlig förståelse för förenkling av algebraiska uttryck. 

Vad gäller den tredje kritiska aspekten (eleverna ska förstå vad likhetstecknet betyder och att 

vänster och höger led är ekvivalenta) så visade förtest 3 och intervjuerna (som gjordes efter 

förtestet) att en del av eleverna inte hade någon fördjupad förståelse för betydelsen av 

likhetstecknet. Jag tar upp ett exempel som illustrerar detta. Den andra ekvationen (15 = 10 + x) 

i förtestet var svår för 40 % av eleverna (6 av 15 elever). I denna ekvation står variabeln x i 

högerledet, något som en del av eleverna inte är vana vid när ekvationer presenteras för dem. 

Dessa elever tycktes (enligt intervjuerna) tolka likhetstecknet som en uppmaning till att räkna ut 

något och att svaret står på högersida om likhetstecknet. Ekvationen 15 = 10 + x har varit svår 

eftersom svaret ”15” står på vänstersida om likhetstecknet. Den tredje kritiska aspekten 

fokuserades vid många olika tillfällen under lektionerna nämligen i turerna 533, 535, 537, 539, 

541, 543, 544, 545, 554, 556, 557, 577, 579, 592, 636, 656-662, 671-674, 742, 767-771, 778-

779 och 790-791. Utdraget nedan belyser hur mening angående den här aspekten skapades i 

möten.  

535. L3: Ja, där står 12 = 12, det är sant va? 

536. FE: Ja. 

537. L3: Om jag gör så här nu: jag tar bort två där och så tar jag bort två där, 

gäller likhetstecknet fortfarande då? 

538. EE: Ja. 

539. L3: 12 minus 2 är 10 i vänstra ledet och 12 – 2 är 10 i högra ledet. Det gäller 

va? Jag har gjort precis samma på båda sidorna, och det gäller likhetstecknet 

fortfarande. Om jag gör så här: jag ska lägga till 5 till vänstra ledet, vad måste jag 

göra där för att likhetstecknet ska gälla? 

540. E6: Lägg till 5. 

Eftertest 3 visade att alla elever löste en stor del av ekvationerna (bland annat ekvationen 15 = 

10 + x) korrekt. Alltså, mellanrummet angående vad likhetstecknet betyder fylldes för alla 

elever under lektionerna. 

I fråga om den fjärde kritiska aspekten (läraren ska fokusera på övergången från informell till 

formell lösning) så visade förtest 3 att cirka 5 % av eleverna löste uppgifterna korrekt med hjälp 

av formella metoder. Denna aspekt behandlades vid många olika tillfällen under lektionerna 

bland annat i turerna 552, 554, 557-566, 572, 575, 577, 584-585, 606-626, 636-648, 663-671, 

675-682, 685-741, 743-758, 760-766, 771- 777, 780-789, 793-801, 803-806, 810, 822, 831-835 

och 842-847  (se bilaga 13). Det vill säga eleverna erbjöds många möjligheter att erfara och 

förstå hur man skulle kunna lösa ekvationer med hjälp av metoden Göra samma sak på båda 

sidor. För att få syn på hur mening angående den här aspekten skapades i möten tar jag upp 

följande exempel. 

557. L3: Nu ska vi lösa ekvationen x + 7 = 10. En ekvation är en likhet, består av 

två led säger man, det som står till vänster om likhetstecknet kallar man för 

vänster led, och det till höger för höger led.  
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558. L3: Hur löser vi ekvationen x + 7 = 10? Vi gör så här, flytta ner 

likhetstecknet. Nu vill jag bli av med den där sjuan, vad ska jag göra då? 

559. FE: -7. 

560. L3: -7, vad måste jag göra på andra sidan? 

561. FE: -7. 

562. L3: Bra. Vad blev det kvar i vänstra led? 

563. FE: x. 

564. L3: Vad får jag kvar på andra sidan? 

565. FE: 3. 

566. L3: Så, x = 3. Nu har vi löst ekvationen. Nu skriver jag två ekvationer på 

tavlan och så löser ni dem på det här sättet, jag går runt och kollar och 5 = 4 + x. 

Ovanstående utdrag visar att läraren genom att uppmärksamma eleverna på vad som är relevant, 

hjälpte dem att uppmärksamma mellanrummet angående hur man löser ekvationen x + 7 = 10. 

Genom bland annat att ge dem ledtråd (i turer 558, 560, 562 och 564) hjälpte hon dem också att 

fylla mellanrummet med meningsfulla relationer (t.ex. i turer 559, 561, 563 och 565). Man ser 

även i utdraget ovan att flera elever var aktiva. Tabellen nedan visar att 91 % av eleverna löste 

uppgifterna i eftertestet korrekt med hjälp av den formella metoden Göra samma sak på båda 

sidor.  

Tabell 11. Antal (av totalt 15 elever i BF11) och andelen (%) elever som löste uppgifterna korrekt i för- 

och eftertestet med hjälp av formella metoder 
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en del av eleverna inte hade någon riktig förståelse för vad implicita tecken betyder. I ett antal 

turer bland annat i turerna 527-529, 532, 585-586, 742, 784-785 och 790-791 behandlades 

denna aspekt. 

585. E2: 5 gånger x = 35. 

586. L3: Behöver gångertecknet vara med? 

587. E2: Nej. 

588. L3: Jag skriver: 5x = 35. Nu vill jag veta x. Om jag tar mina 5x och dividera 

med 5, hur mycket är 5 delat på 5? 

Eftertestet och intervjuerna (som gjordes efter eftertestet) visade att de här eleverna hade förstått 

under lektionerna att det finns ett osynligt multiplikationstecken mellan till exempel 5 och x i 

uttrycket 5x. Att ersätta x med olika tal i vissa turer (t.ex. turer 532, 742 och 790) kunde ses som 

etablerade relationer vilket i sin tur hjälpte för att fylla mellanrummet angående den femte 

kritiska aspekten för alla elever i undervisningen. 

Det är intressant att se hur den sjätte kritiska aspekten (ekvationslösningen ska ha en godtagbar 

redovisning) sattes i rörelse i klassrummet (hur den hanterades i undervisningen och dess 

konsekvenser för elevernas lärande). Den här aspekten behandlades direkt på ett berättande sätt i 

turerna 593 och 848, och indirekt i alla ekvationer som löstes i helklass under lektionerna 

genom att ge en godtagbar redovisning på ekvationerna som löstes på tavlan.  

593. L3: Nu skriver jag på tavlan 3 ekvationer. Ni ska lösa dem på ett liknande 

sätt om ni förstod. Dessa ekvationer är 3x = 18, 100 = 10x och 0,2x = 2. Man 

måste kunna redovisa hur man gör och man måste skriva ett korrekt svar. 

Tabell 9 och 10 visar att andelen elever som hade en godtagbar redovisning av uppgifterna 

ökade från 33 % i förtestet till 95 % i eftertestet. Detta är en förbättring med 62 procentenheter 

eller 188 %. Följaktligen fylldes mellanrummet angående den sjätte kritiska aspekten för 

majoriteten av eleverna. 

Den sjunde kritiska aspekten (ekvationslösningen ska ha ett tydligt svar) behandlades direkt på 

ett berättande sätt i turerna 593 och 848, och indirekt i alla ekvationer som löstes på tavlan 

under lektionerna genom att ge ett tydligt svar på dem. 

848. L3: Jag tror att vi gör så här: Ni ska få ett litet papper (hon menar stencil 3C, 

se bilaga 10) med ekvationer, och ni kan lösa ekvationerna på det här pappret, 

och glöm inte att redovisa och ge svar. 

Tabell 9 och 10 visar att andelen elever som hade ett tydligt svar på uppgifterna ökade från 45 

% i förtestet till 91 % i eftertestet. Detta är en förbättring med 46 procentenheter eller cirka 102 

%. Detta betyder att mellanrummet angående den här aspekten blev fyllt för majoriteten av 

eleverna. 

Den åttonde kritiska aspekten (läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den 

kommutativa lagen inte gäller vid subtraktion) behandlades bland annat i turerna 743-758, 760-

766, 793-801 och 803-806. För att se hur mening angående denna aspekt skapades i möten tar 

jag upp följande exempel. 

760. L3: Vi gör så här: Nu ska vi lösa ekvationen 1 = 13 – 4x tillsammans. Vad 

ska vi börja med? 
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761. E12: -13 på båda sidor. 

762. L3: Vad får vi då? 

763. FE: -12 = -4x. 

764. L3: Vad blir x då? 

765. FE: Dela med -4. 

766. L3: Okey, vänstra sidan blir vadå? Och högra sidan? Alltså, x = 3. 

Den åttonde kritiska aspekten rör i första hand den sjätte uppgiften (Lös ekvationen 3 = 15 – 2x) 

i testen. Antalet elever som löste denna ekvation korrekt ökade från 4 elever (27 %) i förtestet 

till 11 elever (73 %) i eftertestet. Detta är en förbättring med 46 procentenheter eller 105 %. 

Alla elever som löste uppgiften korrekt (73 %) på eftertestet använde sig av metoden Göra 

samma sak på båda sidor, som lärare 3 fokuserade under lektionerna. Resten av eleverna (27 %) 

använde också denna metod för att lösa uppgiften på eftertestet, men de lyckades inte. Dessa 

elever (27 %) uppvisade bristande förståelse för minustecknets betydelse. Man kan dra 

slutsatsen att mellanrummet angående den åttonde kritiska aspekten fylldes för en stor del av 

eleverna (73 %). 

Genom att jämföra resultatet av förtest 3 med resultatet av eftertest 3 blir det möjligt att studera 

en eventuell förbättring av elevernas resultat. Testen visar att elevgrupp 3 hade förbättrat sina 

kunskaper när det gäller lösning av enkla ekvationer. Det framgår av tabell 9 och 10 att andelen 

rätta svar ökade på alla frågor. Andelen elever som löste uppgifterna korrekt ökade från 27 % i 

förtestet till 91 % i eftertestet. Detta var en förbättring med 64 procentenheter eller cirka 237 %.  

Av analysen ovan ser man också att de närliggande syftena som användes i cykel 3 för att 

synliggöra lärandeobjektets kritiska aspekter fungerade som mål i sikte för alla elever (eller 

majoriteten av eleverna) i undervisningen. Dessutom lyckades läraren i stort sätt göra de här 

närliggande syftena kontinuerliga både med varandra och med det övergripande syftet 

tillsammans med eleverna under lektionerna. Således visar cykel 3 att eleverna i elevgrupp 3 

uppnådde det övergripande syftet. Alltså, det innehåll som eleverna erbjöds att erfara hade stor 

betydelse för elevernas lärande. 

6.3.6. En jämförelse mellan de tre cyklerna 

För att besvara min forskningsfråga ”Hur kan pragmatiska perspektiv stödja lärares användning 

av learning study för att utveckla en undervisning där eleverna når målen bättre?” har följande 

två frågor ställts: 

1. Kan man visa att eleverna lär sig bättre efter ändringarna i de tre cyklerna? 

2. Kan man visa hur lärarnas analys med hjälp av learning study och pragmatiska perspektiv har 

varit ett stöd i att eleverna lär sig bättre? 

För att kunna svara på den första frågan ställs resultaten från cykel 1, 2 och 3 mot varandra. Den 

andra frågan besvaras genom att visa hur learning study, PEA och organiserande syften kan 

fungera som effektiva verktyg för att planera, analysera och utvärdera undervisningen. 

Resultatet av för- och eftertesten i cyklerna redovisas i tabellen/figuren nedan.  
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Tabell 12. Procentuella medelvärdet för eleverna som deltog i studien. n = antal elever som deltog i 

cyklerna. M = procentuella medelvärdet (lösningsandel totalt). F = förändring i procent. P = förändring i 

procentenheter 

 

 

Nr 

 

 

Uppgift  

Cykel 1 

n = 18 

förtest 1     eftertest 1 

Cykel 2 

n = 16 

förtest 2     eftertest 2 

Cykel 3 

n = 15 

förtest 3     eftertest 3 

1 3x = 12     44                 78    69                 100    53                100 

2 15 = 10 + x     44                 67    75                  81    60                100 

3 5x + 2 = 12    11                 56    50                  88    40                100 

4 4x – 5 = 7    11                 61    50                  88    40                 93 

5 11 = 3 + 4x 
 

   11                 56    50                  94    33                100 

6 3 = 15 – 2x     17                 39    44                  25    27                 73 

7 7x = 3x + 8 
 

   11                 61    19                  88    7                  100 

8 5x – 6 = 4x     11                 39    13                  38    0                   87 

9 3x + 4 = 2x + 9     6                   44    19                  44    0                   73 

10 7x – 5 = 4x + 7     6                   28    25                  44    7                   87 

M      17                 53    41                  69    27                 91 

F             + 212            + 68           + 237 

P             + 36           + 28           + 64  
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Tabell 12 visar att en förbättring mellan för- och eftertest uppnåddes på gruppnivå i samtliga tre 

cykler. Det vill säga att alla elever som deltog i cyklerna utvecklade den förmåga som avsågs, 

nämligen förmågan att lösa enkla ekvationer. Det framgår av tabellen också att elevgrupp 3 är 

den grupp som förbättrade sitt resultat mest, från 27 % till 91 % (förändringen är 237 %). I 

elevgrupp 1 förbättrades resultatet från 17 % till 53 % medan elevgrupp 2 förbättrade sig 

mindre, från 41 % till 69 %. Utan att ta hänsyn till elevernas förkunskaper, jag menar om vi 

tittar bara på förändringen i procentenheter, så ser vi även att elevgrupp 3 är den grupp som 

förbättrade sitt resultat mest (+64 procentenheter), medan elevgrupp 2 är den grupp som 

förbättrade sitt resultat minst (+28 procentenheter). 

Elevgrupp 2 är den grupp som har bäst resultat på förtestet (se tabell 12). Detta betyder att 

elevgrupp 1 har lägre förkunskaper (17 %) än elevgrupp 2 (41 %). Förbättringen i cykel 1 (212 

%) var dock större än i cykel 2 (68 %). På eftertestet har elevgrupp 1 sämre resultat på uppgift 

1-5, 7 och 10 än elevgrupp 2. Detta tyder på att elevgrupp 1 verkar ha fler mellanrum kvar att 

fylla än elevgrupp 2 under lektionerna. Följaktligen har inlärningsresultatet påverkats i det 

avseendet att elevgrupp 1 når en lägre total nivå än elevgrupp 2, 53 % respektive 69 %.  

Elevgrupp 1 har också lägre förkunskaper (17 %) än elevgrupp 3 (27 %), men förbättringen i 

cykel 1 (212 %) var lägre än i cykel 3 (237 %). Följaktligen drar jag slutsatsen att förändring 

från för- till eftertest inte är alltid större om elevernas förkunskaper är lägre. På nästan alla 

uppgifter i eftertestet har elevgrupp 1 och 2 sämre resultat än elevgrupp 3, vilket i sin tur visar 

att elevgrupp 1 och 2 verkar ha fler mellanrum kvar att fylla än elevgrupp 3 i undervisningen. 

Således har elevernas resultat på eftertestet påverkats i det avseendet att elevgrupp 1 och 2 når 

en lägre total nivå än elevgrupp 3, 53 %, 69 % respektive 91 %.  

En intressant fråga är då: Hur kommer det sig att de tre olika elevgrupperna uppfattat vårt 

lärandeobjekt (lösning av enkla ekvationer) på olika sätt (detta framgår av deras resultat på 

eftertestet i tabell 12)? Elevernas inlärningsresultat kan bero på att varje elev har med sig sina 

egna tidigare erfarenheter in i den nya situationen (t.ex. vår undervisning om ekvationslösning). 

Därmed får eleverna olika resultat eller olika förståelse i samma situation. Detta kan bero på 

vilka mellanrum som uppmärksammas av eleverna i den nya situationen och vilka av dessa 

mellanrum som fylls med etablerade relationer. Cyklerna har visat att ju högre andel mellanrum 

man fyller desto bättre är inlärningsresultatet. Det vill säga eleverna skulle kunna få lika goda 

resultat på testet om de lyckas fylla alla (eller de flesta av) mellanrummen, som uppstår i 

aktiviteterna de är inblandade i, med relevanta relationer. Det som kan vara avgörande är alltså 

vilka mellanrum som faktiskt uppmärksammas av eleverna och om eleverna lyckas med att fylla 

dem med meningsfulla relationer. 

Vid analysen av lektionerna i vår learning study fann vi några likheter. En likhet var att de 

undervisande lärarna i cyklerna gick igenom några praktiska exempel för att belysa för eleverna 

att det inte bara handlar om ekvationslösning utan att det också finns tillämpningar. 

Vi fann också några eventuella skillnader mellan cyklerna. Till skillnad från cykel 1 och 2 

lyckades lärare 3 tematisera och förklara för eleverna alla kritiska aspekter som behövdes för att 

kunna lösa enkla ekvationer. Därigenom gjordes dessa aspekter tillgängliga för dem. 

En annan skillnad var att elevgrupp 3 tillägnade sig den formella metoden Göra samma sak på 

båda sidor eftersom den fokuserades och tydliggjordes av läraren på ett bättre sätt. Därmed 

erbjöds de här eleverna fler möjligheter att lära sig lösa ekvationer som innehåller x på båda 

sidor om likhetstecknet och ekvationer som innehåller ett minustecken framför x-termen.  
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En ytterligare skillnad var att de regler som behövdes för att kunna lösa enkla ekvationer, 

framförallt ekvationer som innehåller x på båda sidor om likhetstecknet och ekvationer som 

innehåller ett minustecken framför x-termen, beskrevs i cykel 3 på ett tydligare sätt. Ett sätt att 

förstå hur en mening kan vara självklar, enligt Östman (2008:122), är att se språkanvändandet 

som styrd av regler. Utdraget nedan belyser detta. 

793. L3: Nu ska vi titta på en svårare ekvation, 5 = 14 – 3x. Skillnaden är att i 

denna ekvation har man ett minustecken framför x-termen. Det ställer till en 

komplikation. Gör så här: Jag vill inte ha minus, jag vill ta bort det där 

minustecknet, då lägger jag 3x i högra led, -3x + 3x, då försvinner x:n va? Men, 

jag måste göra likadant på vänstra sidan, jag skriver +3x där också. Jag vill bli av 

med en av minustermerna, lägg till i båda leden.  

794. L3: Nu skriver jag vad jag har, på vänster sida har jag 5 + 3x och på högra 

sidan har jag 14, så 5 + 3x = 14. Nu har vi en vanlig ekvation. Jag ville veta x, 

vad gör jag nu? 

795. E5: -5 på båda leden. 

796. L3: Vad får vi då? 

797. E5: 3x = 9. 

798. L3: Bra, sen då? 

799. FE: Dela med 3. 

800. L3: Okey, och vi får? 

801. FE: x = 3. 

I tur 793 uppmärksammar läraren eleverna på att ekvationen som ska lösas är svårare. Hon 

berättar vidare att skillnaden i denna ekvation är att man har ett minustecken framför x-termen. 

Här uppmärksammar läraren eleverna på behovet av att formulera några regler som kan 

användas för att kunna fylla mellanrummet angående hur man löser ekvationen 5 = 14 – 3x, 

nämligen att man inte vill ha ett minustecken framför x-termen. Detta görs genom att lägga till 

3x i båda leden. Den här relationen kan också ses som en regel. Då reduceras ekvationen 5 = 14 

– 3x till den nya ekvationen 5 + 3x = 14 (tur 794). Läraren berättar därefter att den nya 

ekvationen är en vanlig ekvation. Hon menar att de redan har jobbat med liknande ekvationer. 

Därmed försöker läraren återkoppla till tidigare erfarenheter för att göra dem kontinuerliga med 

nya erfarenheter. I tur 794 uppmärksammar läraren eleverna på mellanrummet angående hur 

man löser den nya ekvationen. Den ursprungliga ekvationen (5 = 14 – 3x) och den nya 

ekvationen (5 + 3x = 14) har samma lösning. Det vill säga mellanrummet angående den 

ursprungliga ekvationen fylls automatiskt när man fyller mellanrummet angående den nya 

ekvationen. Eleven E5 börjar fylla mellanrummet angående den nya ekvationen med relationen 

”-5 på båda leden” (tur 795). En ny relation (3x = 9) etableras i tur 797. Flera elever etablerar 

sedan en ytterligare relation i tur 799, nämligen att dela med 3 båda leden av ekvationen 3x = 9. 

I tur 801 fås svaret x = 3. Med hjälp av de etablerade relationerna i utdraget ovan fylls därmed 

mellanrummet angående den ursprungliga ekvationen. I utdraget ovan formulerar läraren några 

regler som kan användas för att kunna lösa ekvationer som innehåller ett minustecken framför x-

termen. Sådana regler anger på vilket sätt vi ska använda orden i förhållande till varandra. 
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Regler lär man sig medan man lär sig att bruka språket. Regler begripliggörs som ett sätt att 

ange skillnader och likheter (etablera relationer). När dessa regler praktiseras, skapas mening. 

Det var inte så enkelt för oss (lärargruppen) att i vår learning study knyta elevernas tidigare 

erfarenheter till det övergripande syftet (lösning av enkla ekvationer). Jag har valt att ge ett 

exempel på klassrumsdiskussioner för att visa hur läraren gick tillväga för att knyta närliggande 

syften till det övergripande syftet. I det här exemplet (som redovisas nedan) beskriver jag hur 

läraren skapar kontinuitet mellan organiserande syften och hur detta kan påverka det innehåll 

som eleverna erbjuds i undervisningen. Jag beskriver också hur närliggande syften behöver 

fungera som mål i sikte för eleverna och hur läraren skapar kontinuitet mellan sådana syften. 

Exempel: För att förklara hur läraren skapar kontinuitet mellan organiserande syften väljer jag 

ut utdraget nedan, där läraren löser i helklass ekvationen 7x = 2x + 10. 

675. L3: Nu ska vi göra lite svårare, vi vill lösa ekvationen 7x = 2x + 10. Jag 

försöker ha x:n på ena sidan och siffertermen på den andra. Hur gör vi då? 

676. E2: Vi tar bort 2x från högra sidan för att få kvar bara 10. 

677. L3: Vad gör vi på vänstra sidan?  

678. E2: Ta bort samma, 2x. 

679. L3: Okey, vad får vi då nu? 

680. E2: 5x = 10. 

681. L3: Vad gör vi nu? 

682. FE: Dela båda leden med 5, vi får x = 2. 

Jag använder PEA för att studera hur mening skapas i utdraget ovan (som är taget ur lektion 3B) 

i förhållande till undervisningens syfte. I tur 675 uppmärksammar läraren eleverna på ett 

mellanrum angående hur man löser ekvationen 7x = 2x + 10. Att lösa denna ekvation betraktas 

som ett närliggande syfte som skulle göras kontinuerligt med det övergripande syftet 

tillsammans med eleverna i undervisningen. Läraren uppmärksammar också eleverna på att 

ekvationen är lite svårare. Hon menar att den är svårare eftersom den innehåller x på båda sidor 

om likhetstecknet. Hon uppmärksammar även eleverna på en regel som ska användas, nämligen 

att ha x:n på ena sidan och siffertermen på den andra. Eleven E2 börjar fylla mellanrummet 

genom att etablera relationen: ”Vi tar bort 2x från högra sidan för att få kvar bara 10” (tur 676). 

I tur 677 ger läraren eleverna en ledtråd till hur de ska tänka genom att fråga dem om vad som 

ska göras på vänstra sidan. Därefter etablerar eleven E2 i tur 678 en annan relation: ”Ta bort 

samma, 2x”. I tur 680 etablerar eleven E2 en ytterligare relation: ”5x = 10”. Därefter frågar 

läraren eleverna om vad som ska göras i nästa steg. Flera elever etablerar då relationen: ”Dela 

båda leden med 5, vi får x = 2” (tur 682). Med hjälp av de etablerade relationerna i utdraget 

ovan fylls mellanrummet för dessa elever. 

Att lösa ekvationen 7x = 2x + 10 kräver förståelse av likhetstecknets innebörd som behandlades 

tidigare av läraren och eleverna vid många tillfällen bland annat under lektion 1A (t.ex. se 

turerna 533-545 i bilaga 13). När eleven E2 subtraherar med 2x i båda leden fås 5x = 10, som är 

en ny ekvation. Eftersom man gör samma sak med båda leden gäller likhetstecknet fortfarande. 

Ekvationerna 7x = 2x + 10 och 5x = 10 har samma lösning (x = 2). Alltså, när vi subtraherar 

med ett tal eller ett uttryck (som t.ex. 2x) i båda leden reduceras ekvationen till en ny ekvation 
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som är enklare att lösa. Elever som inte har förståelse för likhetstecknets innebörd kan därför 

inte lösa sådana ekvationer. Följaktligen kan man säga att de närliggande syftena som 

behandlade likhetstecknets innebörd i tidigare möten (t.ex. i turer 533-545) hänger samman med 

närliggande syftet ”7x = 2x + 10”. Om undervisningen inte ger någon elev förståelse för 

likhetstecknets innebörd så kommer den här eleven inte kunna lösa ekvationen ”7x = 2x + 10”. 

Det vill säga de närliggande syftena som används för att synliggöra betydelsen av 

likhetstecknets innebörd bör följaktligen fungera som mål i sikte för eleverna. På så sätt skapar 

läraren relationer mellan det som händer i nuet (när eleverna löser ekvationen 7x = 2x + 10) och 

elevernas tidigare erfarenheter från de uppgifter (närliggande syften) som behandlar 

likhetstecknets innebörd.     

För att lösa den nya ekvationen ”5x = 10” (d.v.s. för att få fram x) ska man dela med 5 i båda 

leden (x = 2). Men varför får vi x när vi delar 5x med 5? Vi får x eftersom vi har ett osynligt 

multiplikationstecken mellan 5 och x. När vi delar 5 · x med 5 får vi x. Kritiska aspekten 

angående det implicita tecknet (osynliga multiplikationstecken) behandlas vid många tillfällen i 

cykel 3 bland annat i turerna 585-586. Det vill säga de närliggande syftena som behandlade det 

implicita tecknet i tidigare möten hänger samman med närliggande syftet ”lösning av 

ekvationen 7x = 2x + 10”.  

Att lösa ekvationen 7x = 2x + 10 kräver också förståelse för förenkling av algebraiska uttryck. 

När vi subtraherar med 2x i båda leden fås: 7x – 2x = 2x + 10 – 2x. Alltså, eleverna ska kunna 

förenkla uttrycken ”7x – 2x” och ” 2x + 10 – 2x” för att kunna komma vidare i aktiviteten. 

Förenkling av algebraiska uttryck behandlades i tidigare möten vid många tillfällen bland annat 

i turerna 480 och 497-525. Jag menar att närliggande syften som behandlade förenkling av 

algebraiska uttryck i tidigare möten hänger samman med närliggande syftet ”lösning av 

ekvationen 7x = 2x + 10”. Med andra ord kan man säga att närliggande syften som behandlar 

förenkling av algebraiska uttryck och närliggande syftet ”lösning av ekvationen 7x = 2x + 10” är 

kontinuerliga. Alltså, för att kunna lösa ekvationen 7x = 2x + 10 bör de närliggande syftena som 

behandlar förenkling av algebraiska uttryck fungera som mål i sikte för eleverna. På så sätt 

skapar läraren och eleverna relationer mellan det som händer i nuet och elevernas tidigare 

erfarenheter. Därmed görs erfarenheter i nuet och tidigare erfarenheter kontinuerliga. Det vill 

säga erfarenheter som görs i nuet (t.ex. när elever löser ekvationen 7x = 2x + 10) kopplas till 

tidigare erfarenheter (från uppgifter som behandlar likhetstecknets innebörd och förenkling av 

algebraiska uttryck). Man kan sedan utgå från erfarenheter från lösning av ekvationen 7x = 2x + 

10 för att lösa svårare ekvationer såsom ekvationen 9x – 3 = 7x + 5 (som görs i turerna 842-

847). Jag menar att det man lär sig från lösning av enkla ekvationer används när man ska lära 

sig lösa svårare ekvationer och det man lär sig från lösning av ekvationer används sedan när 

man ska arbeta med funktioner. På så sätt kan man se kunskap som en kontinuerlig process. Vad 

man lärt sig av erfarenheten från till exempel förenkling av algebraiska uttryck ger oss ett sätt 

att förstå och hantera lösning av ekvationen 7x = 2x + 10. De olika erfarenheterna man gör i 

klassrummet hänger på så sätt samman i en ständigt pågående process.  

Genom att utgå från tidigare erfarenheter från cykel 1 och 2 blev vi (lärargruppen) mer 

medvetna om organiserande syften och om hur man kan skapa kontinuitet mellan dem. Därmed 

blev lärandeprogressionen tydligast i cykel 3 (lösningsandelen på eftertestet var 91 %). 

Exemplet ovan och analysen av lektionerna i cyklerna visar att vad eleverna erbjuds att lära sig 

är beroende av om läraren skapar kontinuitet mellan närliggande syften och det övergripande 

syftet. Det har också visat sig hur learning study-modellen och PEA och organiserande syften 
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kan fungera som effektiva verktyg för att planera, analysera och utvärdera undervisningen. 

Därmed har denna studie visat att eleverna lär sig bättre efter ändringarna i de tre cyklerna. 

Studien har också visat hur lärarnas analys med hjälp av learning study och pragmatiska 

perspektiv har varit ett stöd i att eleverna lär sig bättre. Utifrån vad som nämnts ovan har denna 

studie visat att pragmatiska perspektiv kan stödja lärares användning av learning study för att 

utveckla en undervisning där eleverna når målen bättre. 
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7. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring metoden som används i studien. Sedan diskuteras 

studiens resultat i relation till den teoretiska analysen. Därefter sammanställs resultatet i relation 

till den tidigare forskningen som denna studie utgår ifrån. Sist diskuteras några utmaningar 

kring ett behov av en framtida forskning på området. 

Den kvantitativa metoden, som grundas på en stor mängd insamlad data, ger breda och generella 

svar som sällan är djupa (Stukát, 2005:30). Kvalitativ forskning kan däremot resultera i djupare 

resultat. Syftet med denna studie är att visa hur pragmatiska didaktiska modeller, framförallt 

praktisk epistemologianalys (PEA) och organiserande syften, kan användas för att komplettera 

learning study i lärares arbete för att utveckla matematikundervisningen. Avsikten med studien 

är därmed inte att generalisera utifrån det empiriska resultatet jag fått fram utan jag vill gå på 

djupet och försöka visa hur jag gått tillväga för att uppfylla syftet. Följaktligen har den 

kvantitativa metoden valts bort. Det vill säga att denna studie genomförs med en kvalitativ 

metod, då jag anser att detta bäst stämmer överens med studiens syfte. För datainsamlingen har 

en learning study därmed genomförts i åk 1 på en gymnasieskola kring lösning av enkla linjära 

ekvationer med utgångspunkt i pragmatism. 

Lärare och forskare tillsammans i en learning study planerar och analyserar lektionerna utifrån 

en gemensam teori om lärande (Holmqvist, 2006:48). Marton skriver i boken Lärande i skolan 

av Holmqvist (2006:8):  

”Att skapa möjligheter för lärare att tillsammans och kontinuerligt lära från varandra, lära från 

eleverna och lära från sin egen undersökande verksamhet är en av nycklarna till en bättre skola 

och därigenom till ett bättre Sverige”.  

Utifrån detta arbetade lärargruppen i denna studie med att utveckla undervisningen kring det 

valda lärandeobjektet (lösning av enkla ekvationer). Det som krävs för att förstå lärandeobjektet, 

beskrivs som de kritiska aspekterna (Holmqvist, 2006). Detta betyder att lärarna bör vara 

medvetna om lärandeobjektets kritiska aspekter. I och med det strävade vi efter att hitta kritiska 

aspekter av lärandeobjektet. Detta gjordes med hjälp av förtest och intervjuer på eleverna. 

Därefter försökte vi iscensätta dessa aspekter i undervisningen på ett sådant sätt som gör att 

eleverna lär sig det vi vill. Med tanke på att varje lektion video- och/eller ljudinspelades och 

därefter granskades av oss (lärargruppen) fick vi ett bra instrument för att utvärdera vår 

undervisning. Genom att göra ett eftertest på eleverna efter undervisningen och jämföra med 

förtestet blev det möjligt för oss att mäta de faktiska kunskaper som eleverna skaffade sig i 

undervisningen. 

Denna studie gav oss (lärargruppen) möjlighet att systematiskt planera, följa upp och utvärdera 

vår undervisning. Det vill säga den gav oss möjlighet att lära ett nytt sätt att angripa en lektion, 

både i planering och i genomförande och i efteranalys. Studiens resultat visar att lärarnas 

gemensamma planering, analys och revidering av ett innehåll ledde (i denna studie) till en 

mycket positiv förändring av elevernas lärande. Att lärarna tillsammans angrep lektionerna 

resulterade i att de kom åt det som gjorde skillnad i undervisningen, vilket ökade möjligheten att 

skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande. Alltså, det var givande för lärarna i 

lärargruppen (enligt min uppfattning) att observera varandra när de undervisade om samma sak 
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och diskuterade erfarenheter och resultat. Genom att studera flera lärare som undervisar om 

samma sak i olika elevgrupper blev det möjligt att jämföra undervisning. Därigenom kunde vi 

analysera vad som kunde ha varit kritiskt för elevernas lärande under lektionerna. Studien gav 

lärarna också möjlighet att lära sig ett nytt sätt att tänka och prata om innehållet och dess 

behandling under arbetsgången. Genom att dra nytta av lärarnas kollektiva kunskap visade det 

sig att eleverna kunde utveckla sin förmåga att lösa enkla ekvationer. Således kan learning study 

användas som en modell för kompetensutveckling av lärare och utveckling av ämnesdidaktiska 

kunskaper.  

Jag har i min litteraturläsning under arbetet med uppsatsen inte funnit några nackdelar med 

learning study. Det är emellertid viktigt att observera att learning study är tidskrävande och att 

skolan bör vara medveten om tidsåtgången. Jag anser dock att fördelarna med learning study 

överväger. Det är enligt min uppfattning också viktigt att notera att det kan finnas en fara med 

learning study om vi är för planerade och inte låter eleverna vara med i diskussionerna. 

Learning study är bara en modell, en tankekonstruktion, det är inte målet i sig, utan målet är att 

åstadkomma lärande och se vad som krävs för att lära något specifikt i en specifik undervisning. 

Denna studie erbjuder ett sätt att finna och behandla kritiska aspekter i ett innehåll utifrån ett 

pragmatiskt perspektiv på lärande, det vill säga den erbjuder ett sätt där lärande och 

undervisning vilar på en vetenskaplig grund. Därmed kan denna studie ha betydelse för dem 

som studerar undervisning framförallt lärare och forskare. 

Den här studien genomförs i yrkesförberedande program. De elevgrupper som studeras tycks ha 

ungefär liknande kunskapsnivåer i matematik. Det vill säga de valda klasserna utgör ett lämpligt 

jämförelsematerial i cyklerna. Det blir då möjligt med det tydliga resultatet av eftertesterna att 

bestämma vad som kan ha varit kritiskt för elevernas lärande under de tre cyklerna. I andra 

elevgrupper med andra erfarenheter och förkunskaper kan resultaten se olika ut. 

I vår learning study består cykel 1 av två lektioner, cykel 2 av tre lektioner och cykel 3 av tre 

lektioner. Det vill säga det finns en möjlighet till att eleverna kan ha ökat sin förståelse för 

ekvationslösning genom att ha talat med andra personer mellan lektionerna. Därmed kan 

resultatet på eftertestet ha påverkats av detta. Jag har inte fått några indikationer på att detta har 

hänt, men möjligheten till det har funnits. En brist är också att studien inte tagit hänsyn till ett 

fördröjt eftertest. I en learning study gör man i vissa fall ett fördröjt eftertest, en tid efter 

lektionernas genomförande, för att se om den utvecklade förmågan finns kvar (Wernberg, 

2009:73), d.v.s. för att se om elevernas förståelse av innehållet har utvecklats och finns kvar en 

längre tid. Eftertestet som görs på eleverna mäter endast elevernas förståelse av innehållet på 

kort sikt. I studier där man använder sig av en kontrollgrupp som jämförelse ger säkrare resultat. 

Denna studie undersöker ingen kontrollgrupp att jämföra resultat med. Varje elevgrupp är sin 

egen kontrollgrupp, det vill säga när förtests resultat jämförs med eftertests resultat i samma 

elevgrupp blir det möjligt att studera en eventuell förbättring av elevernas resultat. Studien har 

även jämfört de olika elevgrupperna mot varandra och på så sätt kan de betraktas som varandras 

kontrollgrupper. Det är även viktigt att påpeka att bortfallet i denna studie hanteras så att elever 

som inte deltagit utesluts vid analyserna. De elever som redovisas i denna studie är bara de 

elever som deltagit i studiens tre cykler. Detta betyder att de elever som inte deltagit i 

undervisning och testen (för- och eftertest) har tagits bort. 

Inför studien introducerade jag (som forskare) kortfattat dess teoretiska perspektiv (pragmatism 

och learning study) för de lärare som deltog i studien. De fick då av mig material (om learning 
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study och pragmatism) som skulle läsas av dem. Vid planering av lektionerna i varje cykel 

diskuterade vi studiens teoretiska perspektiv på nytt. Lärarna fick ingen kompensation för sitt 

deltagande i studien. För en del av dem var det svårt att lägga mycket tid på denna studie då de 

var upptagna med det dagliga arbetet. Utöver det dagliga arbetet ägnade lärarna sig åt att planera 

och genomföra denna studie. Detta innebär att lärarna inte hade mycket tid till att fördjupa sig i 

den litteratur de fick av mig vilket i sin tur eventuellt kan ha påverkat lärarnas förståelse av 

studiens teoretiska perspektiv och deras möjlighet att göra detta perspektiv till sitt eget. 

I denna studie tolkas elevernas resultat utifrån pragmatism. Med utgångspunkt i ett annat 

teoretiskt perspektiv än det pragmatiska hade det varit möjligt att analysera elevernas resultat på 

ett annat sätt. Till exempel en analys ur ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande skulle 

fokusera på vilka dimensioner av variation som öppnas upp för eleverna. För att förstå 

lärandeobjektet i en learning study som utgår från variationsteorin är det viktigt att erbjuda 

eleverna möjlighet att urskilja lärandeobjektets nödvändiga kritiska aspekter. Man försöker då 

medvetet skapa olika mönster av variation kring kritiska aspekter, samtidigt som man håller 

någon aspekt konstant (invariant) (Marton & Tsui, 2004). Jag tar upp ett exempel som illustrerar 

detta: Man kan till exempel låta eleverna lösa ekvationerna: x + 5 = 8, 5 + x = 8, 8 = 5 + x och 8 

= x + 5. Här skapas ett mönster av variation genom att hålla siffrorna (5 och 8) och symbolen (x) 

konstanta. Det som varieras i detta exempel är placering av x. Sedan kan man till exempel 

variera siffertermen 5 i ekvationen x + 5 = 8 och låta eleverna jobba med ekvationen x + 6 = 8 

(5 bytts mot 6). Därefter kan man bygga vidare på detta och jobba med till exempel ekvationen 

2x + 6 = 8. Siffertermerna 6 och 8 i ekvationen x + 6 = 8 hålls konstanta och x-termen varieras 

(x bytts mot 2x). På så sätt kan man öppna upp olika mönster av variation. Det är då viktigt att 

läraren erbjuder eleverna möjlighet att själva upptäcka variationen i fråga. 

I vår learning study hade vi även använt oss av variation. Ett exempel på en variation som 

användes i alla cykler var variation av exempel, genom att låta eleverna arbeta med olika 

uppgifter. Vi gjorde det eftersom variation har stor betydelse för elevernas intresse och resultat. 

Vi hade också i cykel 1 och 2 försökt variera metoden som användes för att lösa ekvationer, det 

vill säga vi synliggjorde för eleverna hur man kunde lösa ekvationer med hjälp av olika metoder 

såsom formella och informella. I cykel 3 fokuserades däremot den formella metoden Göra 

samma sak på båda sidor ty man kan lösa alla linjära ekvationer med hjälp av denna metod. 

Trots att vi använde oss av variation i denna studie hade vi inte strävat efter att öppna upp olika 

mönster av variation som jag visat i exemplet ovan (angående ekvationerna x + 5 = 8, x + 6 = 8 

och 2x + 6 = 8). Däremot riktades vår fokus mot att använda pragmatiska didaktiska modeller 

för att uppfylla studiens syfte. 

Med stöd i Dewey (1938/1997) säger Johansson (2012:25) att ”både interaktion och kontinuitet 

är två grundläggande principer som krävs för att erfarenheter ska kunna utvecklas”. I likhet med 

det framhäver Sund (2008:58) att: ”Det finns en kontinuitet mellan det nya och det gamla, där 

de tidigare erfarenheterna används och förändras för kommande situationer”. Alltså, att förstå 

kontinuitet och förändring (enligt min tolkning) som två samtidiga aspekter har stor betydelse 

för elevers lärande. Johansson menar vidare att undervisningen behöver utformas så att den 

möjliggör lärandeprogression (s. 26). Därmed visar hon, med hjälp av bland annat den 

pragmatiska didaktiska modellen kontinuitet hos organiserande syften, betydelsen av att läraren 

planerar för hur närliggande syften görs kontinuerliga, både med varandra och med det 

övergripande syftet (s. 27-28). I min studie använder jag mig av den pragmatiska didaktiska 

modellen PEA för att studera hur mening skapas i samtalen (möten/interaktionen). Dessutom 
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använder jag modellen kontinuitet hos organiserande syften för att utforma en undervisning som 

möjliggör lärandeprogression. Det vill säga med utgångspunkt i tidigare pragmatiska studier 

bygger denna studie på de båda principerna interaktion och kontinuitet. I denna studie prövades 

pragmatiska didaktiska modeller i avsikt att bidra till en bättre förståelse av sådana modeller då 

de användes i matematikundervisning. Dessa modeller användes också i planering och analys av 

lektionerna. Därmed bidrar studien till utveckling av dessa pragmatiska modeller. 

Det övergripande resultatet från denna studie visar att didaktiska pragmatiska modeller såsom 

PEA och kontinuitet hos organiserande syften kan fungera som effektiva verktyg för att planera, 

analysera och utvärdera matematikundervisningen kring lösning av enkla ekvationer. När 

resultaten från cykel 1, 2 och 3 ställts mot varandra har det visat sig att eleverna lärt sig bättre 

efter ändringarna i de tre cyklerna. Dessa ändringar har gjorts med anledning av att göra 

närliggande syften å ena sidan fungerande som mål i sikte för eleverna, å andra sidan 

kontinuerliga med det övergripande syftet tillsammans med eleverna i klassrummet. Studien har 

därmed visat att lärarnas analys med hjälp av learning study och pragmatiska perspektiv har 

varit ett stöd i att eleverna lär sig bättre. Resultaten gäller dock bara de elevgrupper som 

studerats. 

Elever kan lösa ekvationer som innehåller x på bara en sida om likhetstecknet med rent 

aritmetiska metoder (informella metoder) (Persson, 2010). Däremot kräver ekvationer som 

innehåller x på båda sidor om likhetstecknet strukturella och algebraiska metoder (formella 

metoder), enligt Persson. Alltså, med formella metoder kan man lösa alla linjära ekvationer. 

Därför har strävan i denna studie varit att fokusera på formella metoder framförallt metoden 

Göra samma sak på båda sidor. En skillnad mellan cyklerna är att eleverna i cykel 1 och 2 

använder sig av formella och informella metoder för att lösa ekvationer. Eleverna i grundskolan 

använder ofta informella metoder för att lösa ekvationer. Därmed har ambitionen varit att utgå 

från elevernas tidigare erfarenheter när de löste ekvationer med informella metoder för att sedan 

övergå till formell lösning. Informella metoder i dessa cykler framförallt i cykel 1 har använts 

på bekostnad av formella metoder. Följaktligen har informella metoder inte använts i cykel 3, 

där fokus har riktats mot den formella metoden Göra samma sak på båda sidor.  

Den största skillnaden hittar jag mellan cykel 3 å ena sidan och cykel 1 och 2 å andra sidan. I 

cykel 3 har läraren lyckats tematisera alla kritiska aspekter som behövs för att kunna lösa enkla 

ekvationer. Läraren har försökt synliggöra dessa aspekter genom att omsätta dem till mellanrum 

i klassrumspraktiken via pragmatisk teori där kunskap kan beskrivas som en form av 

uppmärksammande. Vad som faktiskt uppmärksammas av eleverna, det vill säga vilka aspekter 

i situationen de urskiljer och fokuserar, har då stor betydelse för elevers lärande. Matematiken är 

uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. För att förstå logiken för hur man kan lösa 

en ekvation har läraren i cykel 3 strävat efter att hjälpa eleverna uppmärksamma alla mellanrum 

(angående lärandeobjektets kritiska aspekter) samtidigt, och därefter har dessa mellanrum fyllts 

av eleverna (med lärares hjälp) med relevanta relationer. Studiens resultat visar att metoden 

Göra samma sak på båda sidor tydliggörs av läraren i cykel 3 på ett bättre sätt än andra cykler. 

Dessutom beskrivs de regler som behövs för att kunna lösa enkla ekvationer på ett tydligare sätt. 

Till följd av detta har det blivit enklare för elevgrupp 3 att etablera relevanta relationer som 

behövs för att fylla mellanrummen angående lärandeobjektets kritiska aspekter, vilket i sin tur 

lett till att elevgrupp 3 förbättrat sitt resultat påtagligt. Däremot har eleverna i cykel 1 och 2 inte 

fyllt alla mellanrum angående lärandeobjektets kritiska aspekter. Det har varit svårt för 

elevgupp 1 och 2 att fylla särskilt mellanrummen angående två viktiga kritiska aspekter 
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nämligen ”läraren ska synliggöra betydelsen av minustecknet och att den kommutativa lagen 

inte gäller vid subtraktion” och ”läraren ska fokusera på övergången från informell till formell 

lösning”. Undervisningen i cykel 1 och 2 har inte varit tillräcklig i den meningen att eleverna 

inte har tillägnat sig den formella metoden Göra samma sak på båda sidor för att kunna lösa 

ekvationer som innehåller x på båda sidor om likhetstecknet. Emellertid ger undervisningen i 

dessa cykler eleverna möjlighet att erfara hur man kan lösa ekvationer som innehåller x på bara 

en sida om likhetstecknet med hjälp av denna metod. Studiens resultat visar att en stor del av 

eleverna i cykel 1 och 2 (särskilt elevgrupp 2) har löst sådana ekvationer på eftertestet, men inte 

ekvationer som innehåller x på båda sidor om likhetstecknet (särskilt elevgrupp 1). Det innehåll 

som eleverna erbjuds att erfara har därmed stor betydelse för elevers lärande. Ju fler mellanrum 

som fylls med relevanta relationer desto bättre lär eleverna sig. 

Denna studie visar, i likhet med Persson (2010) och Wernberg (2009), att elever brukar lösa 

ekvationer som innehåller x på bara en sida om likhetstecknet med informella metoder (till 

exempel metoden baklängesräkning). Däremot löses ekvationer som innehåller x på båda sidor 

om likhetstecknet av elever som behärskar formella metoder (till exempel metoden Göra 

samma sak på båda sidor) eftersom informella metoder tycks vara olämpliga att använda i 

sådana fall. Såväl Persson (2010) som denna studie visar att lärarens roll i klassrummet har en 

stor betydelse för elevernas kunskaper. Resultaten av denna studie indikerar att elevernas 

resultat är beroende av vad som fokuseras i klassrummet och hur den undervisande läraren 

behandlar innehållet. I likhet med Wernberg (2009) genomförs i denna studie en learning study 

för att utveckla elevernas förståelse kring det valda lärandeobjektet (i min studie: lösning av 

enkla ekvationer). Både Wernberg och denna studie har tittat på hur innehållet i lektionerna 

formas och hur elevernas lärande förändras under resans gång. Men detta görs utifrån två olika 

perspektiv på lärande, det vill säga Wernberg (2009) utgår från ett variationsteoretiskt 

perspektiv, däremot utgår denna studie från ett pragmatiskt perspektiv på lärande. Liksom 

Wernberg (2009) visar denna studie att learning study är en effektiv modell för utveckling av 

undervisningen och förbättring av elevernas resultat. 

Liksom Lidar (2010) utgår denna studie från ett pragmatiskt perspektiv på lärande för att studera 

hur och vad elever lär sig i de aktiviteter de är inblandade i. I denna studie görs detta genom att 

analysera hur mening skapas i klassrumssamtalen. Både Lidar (2010) och denna studie visar att 

läraren fungerar som riktningsgivande i elevers lärandeprocesser. Det som är intressant är de val 

som lärare gör i klassrummet och vilka konsekvenser det får för elevernas lärande. En del elever 

brukar inte veta vad de behöver uppmärksamma för att kunna lösa ekvationer. Då fyller läraren 

en viktig funktion genom att ge eleverna riktningsgivare som pekar på vad som är relevant att 

uppmärksamma. För att studera vad och hur elever lär sig används i denna studie som i Lidars 

avhandling metoden praktisk epistemologianalys (PEA). Lidars studie och denna studie har 

visat att med hjälp av PEA kan man beskriva de två centrala aspekter av lärande, nämligen 

kontinuitet och förändring i meningsskapandet. I likhet med Johansson (2012) visar denna 

studie att närliggande syften bör fungera som mål i sikte för eleverna. Såväl Johansson som 

denna studie visar också att närliggande syften bör göras kontinuerliga både med det 

övergripande syftet och med eleverna i undervisningen. Följaktligen konstaterar Johansson och 

denna studie att didaktiska pragmatiska modeller såsom kontinuitet hos organiserande syften 

kan fungera som effektiva verktyg för att planera, analysera och utvärdera 

matematikundervisningen.  
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Med hänsyn till att denna studie visar på vilket sätt det kan vara möjligt att utveckla 

undervisning i matematik, bör den ha stor betydelse för alla som arbetar med frågor kring 

undervisning. I denna avslutande diskussion vill jag lyfta fram att min förhoppning är att denna 

studie ska kunna bidra till ökad kunskap om vad det är den undervisande läraren behöver 

fokusera på för att utveckla elevernas förmåga att förstå ett ämnesinnehåll. Min önskan är också 

att denna studie ska kunna bidra till vidareutvecklandet av pragmatiska didaktiska verktyg för 

att hantera frågor om lärande och undervisning i matematik. Med tanke på att jag inte har funnit 

en learning study med utgångspunkt i pragmatism har det varit riktigt spännande och utmanande 

för mig att visa hur pragmatiska didaktiska modeller kan användas för att komplettera learning 

study i lärares arbete för att utveckla matematikundervisningen. Mitt sätt att angripa studiens 

frågeställning utifrån ett pragmatiskt perspektiv kan inspirera andra. Eftersom det inte finns 

många studier (enligt min uppfattning) som studerar matematikundervisning med utgångspunkt 

i pragmatism, så visar denna studie på behovet av fortsatt forskning om undervisning och 

lärande i matematik utifrån ett pragmatiskt perspektiv på lärande. Det kan vara en intressant 

utmaning för framtida forskning att följa upp denna studie genom att genomföra flera studier 

med avstamp i ett pragmatiskt perspektiv på lärande för att prova dessa modeller i andra 

kunskapsområden inom matematiken. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Jag heter Toufic Tarabeih. Jag går på ett mastersprogram i matematikdidaktik på 

Stockholmsuniversitet. Nu har jag börjat skriva min mastersuppsats som handlar om 

ekvationslösning. Jag kommer att genomföra två lektioner i klassen för att studera vårt sätt att 

undervisa. Vi har gjort ett förtest för att ta reda på vilka förkunskaper eleverna har, d.v.s. vilka 

svårigheter eleverna har med ekvationslösning. För att förstå hur ni har tänkt när ni löst 

uppgifterna vill jag intervjua en del av er. Intervjun bandas och beräknas ta cirka 30 minuter. 

Uppgifterna som du delger mig kommer att användas i mitt arbete och banden förstörs efter att 

arbetet blivit godkänt. Vid eventuell publicering av forskningsresultat kommer din identitet inte 

att röjas. Ditt deltagande är givetvis helt frivilligt och du har alltid rätt att avbryta intervjun när 

du vill och välja att helt avstå från fortsatt medverkan. De uppgifter som du lämnat kommer då 

inte att finnas med i undersökningens resultat. Tack för att du hjälper oss med vår undersökning. 

Följdfrågor: 

 Vad är en ekvation för något? 

 Vad är x i ekvationen? Vad kallas bokstaven x för något? 

 Vad betyder likhetstecknet för dig? 

 Vad tycker du är lätt med ekvationerna ni fått i förtestet? 

 Vad tycker du är svårt med ekvationerna ni fått i förtestet? 

 Hur har du tänkt när du löst ekvationen …? Kan du lösa ekvationen på ett annat sätt? 

 Hur känns det att lösa ekvationer? Varför? 
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Bilaga 2 – Förtest och eftertest 

Namn ……………………………….. Klass …………..         

 

Lös ekvationerna nedan. Förklara hur du tänker. 

1. 3x = 12 

2. 15 = 10 + x  

3. 5x + 2 = 12 

4. 4x – 5 = 7 

5. 11 = 3 + 4x  

6. 3 = 15 – 2x  

7. 7x = 3x + 8 

8. 5x – 6 = 4x 

9. 3x + 4 = 2x + 9  

10. 7x – 5 = 4x + 7 
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Bilaga 3 – Stencil 1A 

Lektion 1A 

Namn: ……………………………… Klass: HA11   

 

Uppgifter som ska lösas i helklass: 1, 2, 3 och 5  

Uppgifter som ska lösas i grupp: 4      

 

1. 

a. Är påståendet 4 • 2 = 9 – 1 sant? Varför? 

b. Vad kallas tecknet ”=”?  

c. Vad kallas 4 • 2 = 9 – 1? Varför kallas det så?  

 

2. 

a. Är påståendet 10 = 7 + 3 sant? Varför? 

b. Om ja, gäller likheten fortfarande om vi subtraherar med 1 i båda leden, d.v.s. är 

påståendet 10 – 1 = 7 + 3 – 1 sant? Motivera ditt svar. 

c. Undersök om likheten fortfarande gäller i påståendet 10 = 7 + 3 om vi:  

- adderar med 2 i båda leden, d.v.s. är påståendet 10 + 2 = 7 + 3 + 2 sant?   

- multiplicerar med 3 i båda leden, d.v.s. är påståendet 3 • 10 = 3 • (7 + 3) sant?  

- dividerar med 5 i båda leden, d.v.s. Är påståendet 10
5

= 7 + 3
5

 sant?  

d. Kan man generalisera det du kommer fram till? 

e. Försök att komma på en regel med egna ord.    

 

3. 

a. Vad betyder bokstaven x i ekvationen 2x + 1 = 11?  

b. För att lösa en ekvation krävs en godtagbar redovisning och ett tydligt svar.  

Olika elever löser ekvationen 2x + 1 = 11 på olika sätt.  

Exempel på elevlösningar ges nedan: 

 Elevlösning 1: x = 5. 

 Elevlösning 2: 2 • 5 = 10; 10 + 1 = 11.  

 Elevlösning 3: 2 • 5 = 10; 10 + 1 = 11; x = 5. 
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 Elevlösning 4: 10 + 1 = 11; 2x = 10; 2x
2

= 10
2

 ; x = 5. 

Elevlösning 5: 11 – 1 = 10; 2x = 10;
 

2x
2

= 10
2

; x = 5.  

Elevlösning 6: 2x + 1 – 1 = 11 – 1; 2x = 10;
 

2x
2

= 10
2

; x = 5. 

Bestäm vilka lösningar (1-6) som är korrekta och de som är felaktiga och 

motivera ditt svar.    

 

4. Ekvationen 5x = 15 ska lösas. Exempel på elevlösningar ges nedan: 

Elevlösning 1: 15
5

= 3 ; x = 3.  

Elevlösning 2: 15
5

= 3 .  

Elevlösning 3: 5 • 3 = 15; x = 3. 

Elevlösning 4: 15
3

= 5 ; x = 3. 

Elevlösning 5: 5 • 3 = 15.  

Elevlösning 6: 5x
5

= 15
5

; x = 3.  

 Bestäm vilka lösningar som är korrekta/felaktiga och motivera ditt svar.  

 

5. Ali har 12 kr mer än Stina. Tillsammans har de 68 kr. Hur mycket pengar har 

Stina respektive Ali? Lös uppgiften med hjälp av en ekvation. 
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Bilaga 4 – Stencil 1B 

Lektion 1B 

Namn: ……………………………… Klass: HA11    

 

Uppgifter som ska lösas i helklass: 1, 2, 3, 5, 6 och 8 

Uppgifter som ska lösas i grupp eller individuellt: 4, 7, 9 och 10 

 

1. Lös ekvationen 4x + 2 = 26 med hjälp av metoderna Arbeta baklänges, Gissa och 

pröva och Göra samma sak på båda sidor.  

 

2. Anton, Berit och Kalle plockade tillsammans 45 liter blåbär. Anton plockade tre 

liter mindre än Berit och Kalle plockade dubbelt så mycket som Berit. 

Hur många liter blåbär plockade Anton? Lös uppgiften med hjälp av en ekvation. 

 

3. Är påståendet 2 – 8 • 4 = 8 • 4 – 2 sant? Varför?  

 

4. Olika elever löser ekvationen 4 = 16 – 2x på olika sätt.  

 Exempel på elevlösningar ges nedan: 

 lösning 1 lösning 2 lösning 3 lösning 4 

 2 • 10 = 20 2 • 6 = 12  4 = 16 – 2x 4 = 16 – 2x  

 20 – 16 = 4  16 – 12 = 4  4 = 16 – 12  4 + 2x = 16 – 2x + 2x  

 x = 10 x = 6  2x = 12  4 + 2x = 16  

   x = 6 4 + 2x – 4 = 16 – 4  

    2x = 12  

    2x/2 = 12/2   

    x = 6 

Bestäm vilka lösningar som är korrekta och de som är felaktiga och motivera ditt 

svar.  

 

5. Lös ekvationen 1 = 9 – 2x med hjälp av metoden Göra samma på båda sidor. 

 

6. Lös ekvationen 8x = 5x + 15 med hjälp av metoden Göra samma på båda sidor. 
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7. Lös ekvationen 4x – 8 = 3x med hjälp av metoden Göra samma på båda sidor.  

 

8. Lös ekvationen 5x + 1 = 4x + 11 med hjälp av metoden Göra samma på båda 

sidor. 

 

9. Lös ekvationen 5x – 2 = 3x + 4 med hjälp av metoden Göra samma på båda 

sidor. 
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Bilaga 5 – Stencil 2A 

Lektion 2A 

Namn: ……………………………… Klass: VO11  

 

1. Vad betyder bokstaven x i uttrycket 2x? 

 

2. Beräkna värdet av uttrycket 5x – 2 då x = 2 

 

3. Beräkna värdet av uttrycket 2 – 5x då x = 2 

 

4. Förenkla följande uttryck: 

a. x + x + x b. 7x + 2x 

c. 2x + 7x d. 8x – 2x 

e. 2x – 8x f. -8x + 2x 

g. 5x – 5x h. -5x + 5x 

i. 5 – 2x + 2x j. 5 + 2x – 2x 

k. 3x + 2 – 2  l. 2x – 4 + 4 

 

5.  

a. Är påståendet 4 • 2 = 9 – 1 sant? Varför? 

 

 b. Vad kallas tecknet ”=”? Vad betyder det? 

 

 c. Vad kallas påståendet 4 • 2 = 9 – 1?  

 

6. Vad är en ekvation såsom x + 2 = 10? 

 

7. Vad betyder bokstaven x i ekvationen 12 = x + 10? 
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För att lösa en ekvation krävs en godtagbar redovisning och ett tydligt svar. 

8. Olika elever löser ekvationen x + 1 = 10 på olika sätt. Bestäm vilka av följande 

elevlösningar som är korrekta och de som är felaktiga och motivera ditt svar. 

  

  elevlösning 1:  elevlösning 2:  elevlösning 3: 

  x + 1 = 10  x + 1 = 10  x + 1 = 10 

  x = 9  9 + 1 = 10  9 + 1 = 10 

      x = 9  

  elevlösning 4:  elevlösning 5: 

  x + 1 = 10  x + 1 = 10  

        – 1     – 1   x + 1 – 1 = 10 – 1  

 x = 9  x = 9   

 

9. Lös följande ekvationer: 

 a. x + 3 = 7  

 b. 12 = 4x 

 c. 12 = x + 10 

 d. 4x = 20 
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Bilaga 6 – Stencil 2B 

Lektion 2B 

Namn: ……………………………… Klass: VO11   

 

1. Lös ekvationen 100 = 10 + x  

 

2. Lös ekvationen 2x = 20 

 

3. Olika elever löser ekvationen 2x + 1 = 11 på olika sätt. Bestäm vilka av följande 

elevlösningar som är korrekta och de som är felaktiga och motivera ditt svar. 

  

 elevlösning 1:  elevlösning 2:  elevlösning 3: 

 2x + 1 = 11  2x + 1 = 11  2x + 1 = 11  

 x = 5  11 – 1 = 10  11 – 1 = 10 

10
2

 = 5  10
2

 = 5 

   x = 5  

 elevlösning 4:   elevlösning 5:  elevlösning 6: 

 2x + 1 = 11  2x + 1 = 11  2x + 1 = 11  

2 • 5 + 1 = 11           – 1    – 1   2x + 1 – 1 = 11 – 1  

 x = 5  2x = 10  2x = 10  

   x = 5  2x
2

= 10
2

  

     x = 5 

 

4. Lös följande ekvationer 

a. 2x – 6 = 10  

b. 3x + 1 = 4 

c. 13 = 1 + 3x  

d. 7x = 2x + 10 

e. 6x – 9 = 5x 
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Bilaga 7 – Stencil 2C 

Lektion 2C 

Namn: ………………………….. Klass: VO11   

 

Lös följande ekvationer: 

1. 50 = 15 + x 

2. 3x = 21 

3. 3x + 4 = 16 

4. 7x – 3 = 4 

5. 4x + 1 = 3x + 6 

6. 8x – 2 = 6x + 4 

7. 31 = 1 + 3x 

8. 2 = 20 – 2x 

9. 8x = 6x + 16 

10. 9x – 11 = 8x  
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Bilaga 8 – Stencil 3A 

Lektion 3A 

Namn: …………………………….. Klass: BF11   

 

Kan du det här? 

1. Förenkla 5x – x  

2. Förenkla 8 + 7x – 2x  

3. Förenkla 3x + 4 – 5x 

4. Beräkna värdet av 6x – 7 om x = 2 

 

Lös följande ekvationer 

5. x + 7 = 10 

6. x – 3 = 8 

7. 4x = 12 

8. 12 = x + 4 

9. 3x – 8 = 10 

10. 3 = 5x + 8 
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Bilaga 9 – Stencil 3B 

Lektion 3B 

Namn: ……………………………. Klass: BF11 

 

Lös följande ekvationer. Redovisa din lösning. 

1. 2x + 3 = 9 

2. 7x = 2x + 10 

3. 2x = 18 

4. 6x + 1 = 5x + 9 

5. 2 = 10 – 2x 

6. 4 – x = 7 + 3x 
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Bilaga 10 – Stencil 3C 

Lektion 3B 

Namn: ……………………………… Klass: BF11    

 

Lös följande ekvationer. Redovisa din lösning. 

1. 5x + 3 = 18 

2. 4 = 1 + x 

3. 8x – 3 = 13 

4. 2x = 20 

5. 9x = 6x + 21 

6. 12 = 3 + 3x 

7. 11x – 8 = 10x 

8. 1 = 11 – 5x 

9. 8x + 2 = 6x + 10 

10. 6x – 3 = 4x + 5 

11. 9x + 4 = 8x + 10 

12.  9x – 1 = 6x + 17 
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Bilaga 11 – Genomförande av 

lektionerna (cykel 1) 

Genomförande av lektion 1A 

Den undervisande läraren i elevgrupp 1 (HA11) har jag kallat för lärare 1 och betecknas med 

L1. E1 står för elev 1, E2 står för elev 2, … etcetera.  FL står för flera elever. Observera att det 

som skrivs inom parenteserna är mina egna ord/min analys av vad som egentligen händer under 

samtalen. 

Genomgång 

1. L1: Syftet med de två lektionerna som vi kommer att genomföra i denna klass är att vi 

ska få lära oss några regler för att kunna lösa enkla ekvationer. Behöver vi egentligen 

kunna lösa ekvationer och varför?  

2. Eleverna: (Inget svar). 

3. L1: Ja, det gör vi, men varför behövs det då?  

4. Eleverna: (Inget svar). 

5. L1: Det är självklart att man inte direkt använder ekvationer i vardagen. Men genom att 

träna matte, tränar man också upp ett logiskt tänkande. Detta är något som behövs när 

man vill lösa problem. Det finns också elever som vill läsa vidare på högskolan antingen 

direkt efter gymnasiet eller efter att man jobbat ett par år. Ekvationer används i flera 

vetenskaper bland annat i fysik. Att en del elever har svårt för ekvationer är inte alls 

konstigt eftersom det är ett problematiskt område. Det kan även vara svårt för oss lärare 

att undervisa om ekvationer. Detta betyder att de som inte kan lösa ekvationer inte ska 

känna sig dumma. Vi ska arbeta i helklass och i grupp. Varför ska vi göra så?  

6. Eleverna: (Inget svar). 

7. L1: Det är roligare att arbeta i grupp när vi löser uppgifter framförallt om de är svåra. En 

annan orsak är att vi lär av varandra. När man arbetar i grupp lär man sig lyssna, 

diskutera och använda sina kunskaper för att lösa olika uppgifter och problem. Man lär 

sig också att reflektera över det man säger och gör. Nu ska jag dela ut stencil 1A (se 

bilaga 3) som ni ska jobba med under lektionen. Uppgifterna som ska lösas i helklass är 

1, 2, 3 och 5 (se bilaga 3). Däremot ska ni jobba med den fjärde uppgiften först i grupp 

och sedan i helklass. Vi börjar med första uppgiften. Är likheten 4 • 2 = 9 – 1 sant 

(Uppgift 1) (ett mellanrum)? 

8. E15: Ja. 

9. L1: Varför då (söker en relation för att fylla mellanrummet i tur 7)? 

10. E15: 9 minus 1 är 8 och 4 gånger 2 är 8 (etablerar en relation för att fylla mellanrummet 

i tur 7 och mellanrummet fylls för dem som har förstått). 

11. L1: Vad kallas tecknet ”=” (ett mellanrum)?  

12. E12: Likhetstecken (etablerar en relation och mellanrummet i tur 11 fylls). 

13. L1: Vad kallas 4 • 2 = 9 – 1 (ett mellanrum)?  

14. Eleverna: (Inget svar) (mellanrummet i tur 13 dröjs kvar). 

15. L1: Det kallas likhet (etablerar en relation och mellanrummet i tur 13 fylls). Varför 

kallas det så (ett mellanrum)?  
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16. E12: Båda sidor är lika med 8 (etablerar en relation och mellanrummet i tur 15 fylls). 

17. L1: Nu löser vi tillsammans uppgift 2. Titta på likheten 10 = 7 + 3. Stämmer det (ett 

mellanrum)?  

18. E9: Ja det stämmer (mellanrummet i tur 17 fylls utan förklaring).  

19. L1: Varför stämmer det (söker en relation för att fylla mellanrummet i tur 17)?  

20. E9: Båda sidor har värdet 10 (en relation och mellanrummet i tur 17 fylls). 

21. L1: Vad händer om vi subtraherar med 1 i båda leden? Alltså, om jag skriver 10 – 1 = 7 

+ 3 – 1, kommer likheten att gälla fortfarande (ett mellanrum)?  

22. E13: Ja (ingen motivering). 

23. L1: Varför det (söker en relation för att fylla mellanrummet i tur 21)? 

24. E13: Båda sidor är lika med 9 (en relation och mellanrummet i tur 21 fylls). 

25. L1: Om vi adderar med 2 i båda leden, gäller likheten fortfarande (ett mellanrum)? 

26. E13: Ja (ingen motivering).      

27. L1: Varför då (söker en relation för att fylla mellanrummet i tur 25)? 

28. E13: 10 + 2 är 12 och 7 + 3 + 2 är också 12 (en relation och mellanrummet i tur 25 fylls). 

29. L1: Om vi multiplicerar med 3 i båda leden, gäller likheten nu då (ett mellanrum)? 

Någon annan nu (läraren menar någon annan än elev E13)? 

30. E16: Ja (ingen motivering). 

31. L1: Varför det (söker en relation för att fylla mellanrummet i tur 29)?   

32. E16: 10 gånger 3 är lika med 30 och 7 plus 3 är 10, 10 gånger 3 är lika med 30 (en 

relation och mellanrummet i tur 29 fylls). 

33. L1: Om vi dividerar med 5 i båda leden, kommer likheten att gälla fortfarande (ett 

mellanrum)?    

34. E16: Ja (ingen motivering).      

35. L1: Varför då (söker en relation för att fylla mellanrummet i tur 33)? 

36. E16: 10 delat på 5 är 2 och 7 plus 3 är 10 delat på 5 är 2 (en relation och mellanrummet i 

tur 33 fylls).  

37. L1: Om man adderar, subtraherar, multiplicerar eller dividerar med andra och samma tal 

i båda leden, tror ni att båda sidor kommer att ha samma värde då? Det vill säga, kan 

man göra en generalisering (ett mellanrum)?  

38. Eleverna: (Det blir tyst) (mellanrummet dröjs kvar). 

39. L1: Okey vi kan testa (lärare och elever testar olika tal) (söker relationer för att fylla 

mellanrummet i tur 37). 

40. FE: Ja det stämmer (mellanrummet i tur 37 fylls med de etablerade relationerna i tur 39 

(de olika tal som testas)).  

41. L1: Vad betyder bokstaven x i ekvationen 2x + 1 = 11 (uppgift 3) (ett mellanrum)?  

42. E8: Talet 5 (ingen motivering).  

43. L1: Varför då (söker en relation för att fylla mellanrummet i tur 41)? 

44. E8: Eftersom 2 gånger 5 plus 1 är 11 (etablerar en relation och mellanrummet i tur 41 

fylls).  

45. L1: Okey (läraren bekräftar relationen i tur 44). 

46. L1: För att lösa en ekvation krävs en godtagbar redovisning och ett tydligt svar (läraren 

uppmärksammar eleverna på vad som räknas som relevant kunskap när man ska lösa en 

ekvation). Nu ska vi titta på ekvationen 2x + 1 = 11. Vi ser här olika elevlösningar 

(läraren uppmärksammar eleverna på ett mellanrum – det finns olika lösningar). Vilka är 

korrekta/felaktiga (ett mellanrum som består av flera delmellanrum det vill säga att 



 119 

undersöka om varje lösning är korrekt kan ses som ett delmellanrum) och varför (söker 

relationer för att fylla mellanrummet/delmellanrummen i tur 46)? Elevlösning 1: x = 5. 

Vad säger ni (ett delmellanrum)? 

47. E7: Korrekt (E7 försöker fylla delmellanrummet angående elevlösning 1 med saker som 

inte är relevanta i situationen). 

48. L1: Har lösningen en redovisning (läraren uppmärksammar eleverna på 

delmellanrummet angående elevlösning 1 och försöker med denna fråga uppmärksamma 

dem på vad som är relevant att observera, eller pekar på ledtrådar angående hur man kan 

bestämma om elevlösning 1 är korrekt)? 

49. E12: Nej (fyller delmellanrummet angående elevlösning 1 i tur 46 men utan att motivera 

svaret). 

50. L1: Men vi sa att när man löser en ekvation så krävs det en godtagbar redovisning och 

ett tydligt svar (en relation som ska uppmärksammas, läraren försöker uppmärksamma 

eleverna på vad som är relevant att observera i denna situation, det vill säga han försöker 

påminna eleverna om att en lösning ska ha båda en godtagbar redovisning och ett tydligt 

svar). Är elevlösning 1 korrekt då (läraren uppmärksammar eleverna på 

delmellanrummet/problemet)?    

51. E12: Nej, den är felaktig, den saknar en redovisning (delmellanrummet angående 

elevlösning 1 fylls för eleven E12 med de etablerade relationerna i tur 50, det vill säga 

E12 insåg att lösningen saknar en redovisning). 

52. L1: Titta på elevlösning 2 (2 • 5 = 10; 10 + 1 = 11)! Är denna lösning korrekt eller 

felaktig (ett delmellanrum angående elevlösning 2)? 

53. E8: Korrekt (E8 försöker fylla delmellanrummet angående elevlösning 2 med saker som 

inte är relevanta i situationen, för det fösta så saknar lösningen ett tydligt svar (x = 5), 

och för det andra är redovisningen inte godtagbar eftersom den inte är systematisk).  

54. L1: Ett annat förslag (med denna fråga vill läraren uppmärksamma eleverna på vad som 

är relevant att observera angående elevlösning 2, det vill säga han försöker påminna 

eleverna om att en lösning ska ha båda en godtagbar redovisning och ett tydligt svar)? 

55. E15: Felaktig (E15 inser att svaret i tur 53 är felaktig, eleven fyller delmellanrummet i 

tur 52 men utan att motivera svaret).  

56. L1: Varför det (läraren söker en relation för att fylla delmellanrummet i tur 52)? 

57. E15: Finns inget svar (E15 etablerar en relation, och delmellanrummet angående 

elevlösning 2 i tur 52 fylls inte ännu).  

58. L1: Är redovisningen ”2 • 5 = 10; 10 + 1 = 11” i elevlösning 2 systematisk (det blev tyst 

och delmellanrumet i tur 52 dröjs kvar)? Nej säger läraren och visar hur en systematisk 

redovisning ser ut (en annan relation för att fylla delmellanrummet i tur 52). Håller ni 

med (läraren vill veta om eleverna har förstått)? 

59. FE: Ja (delmellanrummen angående elevlösning 2 i tur 52 fylls nu för eleverna som har 

förstått). 

60. L1: Titta nu på elevlösning 3 (2 • 5 = 10; 10 + 1 = 11; x = 5)! Vad säger ni om denna 

lösning (läraren uppmärksammar eleverna på delmellanrummet angående om 

elevslösning 3 är korrekt)? 

61. E9: Korrekt (E9 försöker fylla delmellanrummet i tur 60 men utan att motivera svaret).    

62. L1: Varför då (läraren söker en relation för att fylla delmellanrummet i tur 60)? 

63. E9: Den har en korrekt redovisning och ett korrekt svar (eleven går igenom 

redovisningen) (delmellanrummet i tur 60 fylls nu för denna elev och för de som har 
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förstått – notera att båda eleverna och läraren har missat att redovisningen inte är 

systematisk, detta leder till att inkorrekta relationer etableras, egentligen så dröjer 

mellanrummet kvar). 

64. L1: Håller ni med (läraren vill se om eleverna har förstått)? 

65. FE: Ja (delmellanrummet angående elevlösning 3 är fylld för dem som har förstått – inte 

på riktigt, se tur 63!). 

66. L1: Bra (läraren bekräftar relationen i tur 63). 

 

De tre sista elevlösningar diskuterades i helklass på samma sätt. Därefter jobbade eleverna i 

grupp med uppgift 4 (som liknar uppgift 3) och sedan i helklass på ett liknande sätt som de 

gjorde i uppgift 3. 

Samtal angående uppgift 4 (ekvationen 5x = 15) 

67. E10: Vi ska lösa denna ekvation (E10 pekar på 5x = 15 och uppmärksammar E5 på ett 

mellanrum angående ekvationen 5x = 15 ska lösas). 

68. E5: Nej, men de har redan gjort en lösning för den här saken (eleven E5 tror att eleven 

E10 inte ser att ekvationen är löst på olika sätt, det vill säga E5 uppmärksammar E10 på 

att ekvationen är löst). 

69. E10: Nej, vi ska titta på den här, vilka är rätta här då (eleven E10 inser vad E5 säger och 

sedan uppmärksammar E5 på mellanrummet angående vilka av lösningarna som är 

korrekta)? 

70. E10: Titta på elevlösning 1 (pekar på den), 15 delat på 5 är 3, x = 3 (E10 

uppmärksammar E5 på delmellanrummet angående om elevlösning 1 är korrekt). 

71. E5: Det är ju rätt (det står fast för de att denna lösning är korrekt). 

72. E10: Är den andra lösningen korrekt (ett delmellanrum)? 15 delat på 5 är 3, vad är det 

här för något (ett nytt delmellanrum uppstår)? Det känns konstigt, vad är felet? Nej, jag 

kan inte, men det blir samma svar, 15 delat på 5 är 3, alltså fattar du (bekräftar det nya 

delmellanrummet, detta visar att E10 inte kan komma vidare i aktiviteten)? 

73. E5: Jag vet inte (det nya delmellanrummet i tur 72 är också ett delmellanrum för E5). 

74. E10: Vi förstår inte (E10 säger till lärare 1), det blir samma svar (delmellanrummen i tur 

72 är stora och eleverna kan inte komma vidare i lärandeprocessen, de behöver hjälp av 

någon som är mer erfaren och tillkallar läraren). 

75. L1: Är elevlösning 1 felaktig eller korrekt (läraren försöker uppmärksamma eleverna på 

delmellanrummet angående om elevlösning 1 är korrekt)? 

76. E10: Det är det vi inte vet (bekräftar att de inte kan). 

77. L1: Om lösningen har en korrekt redovisning och ett korrekt svar, då är den rätt (läraren 

etablerar en relation till hur man ser om en lösning är korrekt). 

78. E10: Elevlösning 1 har korrekt redovisning och korrekt svar, då är den rätt 

(delmellanrummet angående elevlösning 1 fylls för E10). 

79. L1: Ja, det stämmer, (bekräftar relationen) titta på elevlösning 2 (läraren försöker 

uppmärksamma eleverna på delmellanrummet angående om elevlösning 2 är korrekt). 

80. E10: Den är fel, det finns en redovisning men inget svar, det står inte x = 3 (nu är det 

E10 som etablerar en relation till om elevlösning 2 är korrekt och på så sätt fyller eleven 

delmellanrummet angående om elevlösning 2 är korrekt). 

81. L1: Vad säger ni om den tredje lösningen (läraren försöker uppmärksamma eleverna på 

delmellanrummet angående om elevlösning 3 är korrekt)? 
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82. E5: Den är rätt, den har redovisning och svar (delmellanrummet i tur 81 fylls av E5 

genom att etablera en relation till om elevlösning 3 är korrekt). 

83. L1: Just det, fortsätt med uppgiften (alltså, nu står det fast för eleverna hur de ska 

bestämma om en lösning är korrekt eller felaktig och de kommer vidare i 

lärandeprocessen). 

 

Lärare 1 avbröt eleverna och löste uppgift 4 i helklass. Sedan började han med uppgift 5. 

Genomgång 

84. L1: Ali har 12 kr mer än Stina. Tillsammans har de 68 kr. Hur mycket pengar har Stina 

respektive Ali? Lös uppgiften med hjälp av en ekvation (uppgift 5). Något förslag (det 

blir tyst och ett mellanrum uppstår)? 

85. L1: Ni får tänka på den en stund. 

86. L1: Något förslag nu (efter en stund)? 

87. E8: Ja, 68 – 12 är 56. 56 delat på 2 är 28. Så Ali har 28 plus 12. Det är 40 (eleven E8 

fyller mellanrummet i tur 84 med denna relation). 

88. L1: Okey, hur mycket har Stina då (ett delmellanrum)? 

89. E8: 28 (fyller delmellanrummet i tur 88). 

90. L1: Håller ni med (läraren bekräftar relationen i tur 89)? 

91. FE: Ja (delmellanrummet i tur 88 fylls för dessa elever). 

92. L1: Men det står i uppgiften att man ska lösa den med hjälp av en ekvation. Är det någon 

som vill hjälpa mig lösa den med hjälp av en ekvation (det blir tyst och ett mellanrum 

uppstår)? 

93. L1: Vi börjar med att göra ett antagande (uppmärksammar eleverna på vad som ska 

göras). Vi antar att Stina har x kr (läraren börjar etablera en relation till hur man ska lösa 

uppgiften med hjälp av en ekvation). Ali har 12 kr mer än Stina. Hur mycket har Ali då 

(det uppstår ett delmellanrum angående hur mycket Ali har då)? 

94. E13: x + 12 (delmellanrummet angående hur mycket Ali har fylls med denna relation). 

95. L1: Håller ni med? 

96. FE: Ja (delmellanrummet angående hur mycket Ali har fylls för dessa elever). 

97. L1: Bra (bekräftar relationen i tur 94). Nu ska vi konstruera en ekvation. Vem vill hjälpa 

mig (ett delmellanrum angående hur man konstruerar en ekvation)? 

98. E13: 2x + 12 = 68 (etablerar en relation till hur man konstruerar en ekvation och 

delmellanrummet i tur 97 fylls för dem som har förstått). 

99. L1: Ja (läraren bekräftar relationen i tur 98), är ni med?  

100. FE: Nej (alltså dessa elever förstår inte relationen i tur 98 och delmellanrummet i tur 97 

dröjs kvar för dem). 

101. L1: Hur fick du 2x, kan du förklara (läraren ber E13 att förklara)? 

102. E13: Ja, Stina har x och Ali har x + 12, tillsammans har de x + x + 12, det är 2x + 12, så 

2x + 12 = 68 (E13 etablerar en ny relation genom att förklara relationen i tur 98). 

103. L1: Är ni med nu? 

104. FE: Ja (delmellanrummet angående hur man konstruerar en ekvation fylls för dessa 

elever). 

105. L1: Nu ska vi lösa ekvationen 2x + 12 = 68. Hur gör vi då (ett delmellanrum angående 

hur vi löser ekvationen 2x + 12 = 68)? 
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106. E15: -12 på båda sidor (etablerar en relation till hur man löser ekvationen i tur 105 

genom att subtrahera med 12 i båda leden). 

107. L1: Vad får vi då? 

108. E15: 2x = 56 (en annan relation). 

109. E15: Dela på 2, så x = 28 (en ytterligare relation). 

110. L1: Vem har 28 kr (ett delmellanrum)? 

111. E15: Stina, det är hon som har x kr (fyller delmellanrummet i tur 110 med denna 

relation). 

112. L1: Bra (bekräftar relationen i tur 111), hur mycket har Ali då (ett delmellanrum 

angående hur mycket Ali har)? 

113. E15: 28 plus 12 är 40 kr (E15 fyller delmellanrummet i tur 112 med denna relation). 

114. L1: Håller ni med (läraren vill veta om eleverna har förstått)? 

115. FE: Ja (delmellanrummet i tur 112 fylls även för dessa elever och därmed fylls 

mellanrummet i tur 92).  

Genomförande av lektion 1B 

I början av lektionen samlar läraren upp eleverna och delar ut stencil 1B (se bilaga 4) som de 

ska jobba med under lektionen. Läraren arbetar med de tre första uppgifterna i helklass. Därefter 

arbetar eleverna med resten av uppgifterna med grannen och sedan i helklass. 

Genomgång 

116. L1: Nu ska vi lösa ekvationen 4x + 2 = 26 (läraren uppmärksammar eleverna på ett 

mellanrum angående ekvationen 4x + 2 = 26 som ska lösas) med hjälp av olika metoder 

(uppmärksammar eleverna på ett mellanrum om att olika metoder ska användas). Först 

använder vi metoden Arbeta baklänges (uppmärksammar eleverna på ett mellanrum 

angående ekvationen som ska lösas med hjälp av metoden Arbeta baklänges). Är det 

någon som vet hur man löser ekvationen med hjälp av denna metod (ett mellanrum)? 

117. E12: 26 minus 2 är 24, delat på 4 är 6, så x är lika med 4 (E12 etablerar några relationer 

till hur man kan använda metoden Arbeta baklänges, på så sätt fyller eleven 

mellanrummet angående hur man löser ekvationen i tur 116 med hjälp av denna metod). 

118. L1: Stämmer det (läraren vill veta om eleverna följer med i aktiviteten)? 

119. FE: Ja (mellanrummet i tur 116 fylls för dessa elever med hjälp av metoden Arbeta 

baklänges). 

120. L1: En elev löser ekvationen med hjälp av metoden Gissa och pröva. Eleven gör så här: 

4 • 6 + 2 = 26, x = 6. Är denna lösning korrekt (ett mellanrum)? 

121. E9: Ja (E9 försöker fylla mellanrummet i tur 120). 

122. L1: Vad säger ni? Är den korrekt (det blir tyst, detta bekräftar mellanrummet i tur 120)? 

123. L1: En lösning ska ha en godtagbar redovisning och ett korrekt svar (läraren 

uppmärksammar eleverna på vad som är relevant att observera när man löser en 

ekvation). Denna lösning har båda, men redovisningen är inte systematisk (läraren 

uppmärksammar eleverna på ett mellanrum angående den osystematiska redovisningen). 

För att göra en systematisk redovisning ska man pröva olika värde på x (läraren börjar 

etablera en relation till hur man ger en systematisk redovisning). Man kan till exempel 

göra så här: 4x + 2 = 26. Nu prövar vi med x = 7. Då är 4 • 7 + 2 = 30, för stor. Vi prövar 

istället med x = 5. Då är 4 • 5 + 2 = 22, för lite. Nu prövar vi x = 6. Då är 4 • 6 + 2 = 26. 

Detta stämmer, så x måste vara lika med 6, det vill säga x = 6 är lösningen till ekvationen 
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4x + 2 = 26 (läraren etablerar relationer till hur man ger en systematisk redovisning). En 

sådan redovisning kallas systematisk. Så här ska ni göra om ni ska gissa och pröva när ni 

löser ekvationer (läraren uppmärksammar eleverna på vad som är relevant att observera 

när man löser ekvationer med hjälp av metoden Gissa och pröva). 

124. L1: Ni har arbetat med sådana metoder på högstadiet, men nu ska vi lära oss en annan 

metod för att lösa ekvationer (läraren uppmärksammar eleverna på ett mellanrum – på 

gymnasieskola ska vi lära oss en annan metod för att lösa ekvationer). Den heter Göra 

samma sak på båda sidor. Ni har kanske arbetat med denna metod på högstadiet. Med 

hjälp av denna metod kan man lösa svåra ekvationer. Så här gör vi: 4x + 2 = 26. Nu 

subtraherar vi med 2 i båda leden. Vi får då: 4x + 2 – 2 = 26 – 2 (läraren etablerar en 

relation till lösningen genom att subtrahera med 2 i båda leden). Efter förenkling får vi 

4x = 24 (etablerar en annan relation till lösningen). Nu dividerar vi med 4 i båda leden (

, etablerar ytterligare en relation till lösningen) och får svaret x = 6. 

125. L1: Frågor (det blir tyst)? 

126. L1: Har ni förstått? 

127. FE: Ja (mellanrummet angående hur man löser ekvationen 4x + 2 = 26 fylls med 

ovannämnda relationer i tur 124). 

128. L1: Vi jobbar nu med uppgift 2 (se bilaga 4). Något förslag (det blir tyst och ett 

mellanrum uppstår)? Vi börjar med att göra ett antagande. Vi antar att Berit har x liter 

(läraren börjar etablera en relation till hur man ska göra). Hur mycket plockade Kalle då 

(ett mellanrum angående hur mycket Kalle plockade)? 

129. E15: 2x (liter) (eleven E15 säger 2x) (mellanrummet angående hur mycket Kalle 

plockade fylls av eleven E15 men utan motivering). 

130. L1: Varför det (läraren söker en relation mellan frågan hur mycket Kalle plockade och 

svaret 2x liter)? 

131. E15: Kalle plockade dubbelt så mycket som Berit (etablerar en relation till 

mellanrummet angående hur mycket Kalle plockade, men nu motiverar E15 svaret). 

132. L1: Bra (läraren bekräftar relationen i tur 131). Hur mycket plockade Anton (ett 

mellanrum angående hur mycket Anton plockade)? 

133. E15: x – 3 (liter) (eleven säger x – 3) (E15 fyller mellanrummet i tur 132 med denna 

relation, men utan motivering). 

134. L1: Varför det (läraren söker en relation mellan frågan hur mycket Anton plockade och 

svaret (x – 3) liter)? 

135. E15: Anton plockade tre liter mindre än Berit (etablerar en relation till mellanrummet 

angående hur mycket Anton plockade, men nu motiverar E15 svaret). 

136. L1: Bra, håller ni med (läraren bekräftar relationen i tur 135)? 

137. FE: Ja (mellanrummet angående hur mycket Anton plockade fylls för dessa elever). 

138. L1: Någon som vill hjälpa mig att konstruera en ekvation nu (ett mellanrum)? 

139. E16: x + 2x + x – 3 = 45; 4x – 3 = 45 (E16 fyller mellanrummet i tur 138 med dessa 

relationer). 

140. L1: Nu ska vi lösa ekvationen 4x – 3 = 45, något förslag (uppmärksamma eleverna på 

ett mellanrum angående hur man löser ekvationen 4x – 3 = 45)? 

141. E16: Plus 3 i båda led (E16 börjar etablera en relation till hur man löser ekvationen). 

142. L1: Okey (läraren bekräftar relationen i tur 141), vad får vi då (ett delmellanrum)? 

4x
4

= 24
4
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143. E16: 4x – 3 + 3 = 45 + 3; 4x = 48; x = 48
4

; x = 12 (fyller delmellanrummet i tur 142 med 

hjälp av relationerna i tur 143). 

144. L1: Vad gör vi nu? Hur många liter plockade Anton då (mellanrummet angående hur 

mycket Anton plockade återkommer igen)? 

145. E11: Berit plockade 12 liter och Anton plockade 12 – 3 är 9 (liter) (E11 etablerar en 

relation till hur mycket Anton plockade). 

146. L1: Stämmer det? 

147. FE: Ja (mellanrummet i tur 144 fylls med relationerna i tur 145). 

148. L1: Bra (läraren bekräftar relationerna i tur 145). 

149. L1: Nästa är uppgift 3. Är påståendet 2 – 8 • 4 = 8 • 4 – 2 sant (ett mellanrum)? 

150. E4: Nej (fyller mellanrummet i tur 149 utan motivering). 

151. L1: Varför det (söker en relation till svaret i tur 150)? 

152. E4: 8 • 4 är 32; 2 – 32 är -30 och 32 – 2 är 30 (etablerar en relation till varför påståendet 

i tur 149 inte stämmer). 

153. L1: Håller ni med? 

154. FE: Ja (mellanrummet i tur 149 fylls med relationerna i tur 152). 

155. L1: Nu får ni jobba med uppgift 4 och resten av uppgifterna med grannen, sedan ska vi 

ha en diskussion i helklass (läraren uppmärksammar eleverna på vad som ska göras i 

fortsättningen). 

 

Lärarna gick runt och hjälpte eleverna. Sedan diskuterades uppgifterna i helklass på ett liknande 

sätt som förut. 
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Bilaga 12 – Genomförande av 

lektionerna (cykel 2) 

Genomförande av lektion 2A 

Den undervisande lärare (lärare 2 som betecknas med L2) i elevgrupp 2 (VO11) började 

lektionen med en presentation av lärargruppen som fanns med som observatörer i klassrummet. 

Lärare 2 sade: ”Det som observatörerna ska titta på är mig och sedan lyssnar de på er. Alltså, de 

ska titta på vad jag och ni säger och gör”. Hon berättade också om syftet med de tre 

forskningslektionerna som skulle genomföras i klassen, och om vad eleverna skulle lära av 

dessa lektioner. 

Genomgång 

156. L2: I affären köpte jag 3 kg äpplen för 12,5 kr/kg (49 minuter kvar). När jag hade gått 

därifrån, så kom jag på att jag också skulle köpa till min granne. Så jag gick tillbaka och 

köpte 4 kg till grannen. När jag kom hem och upptäckte att en hel omgång äpplen var 

ruttna så gick jag tillbaka och ville ha tillbaka pengarna. Jag lämnade tillbaka 2 kg och 

gick hem igen. En till granne skulle också ha äpplen, och den grannen skulle ha 6 kg. Jag 

kom hem och såg att det fortfarande fanns ruttna äpplen så jag gick tillbaka med 1 kg. 

Nu vill jag veta, vad fick jag betala totalt för detta (ett mellanrum)? 

157. E11: Får man använda miniräknare? 

158. L2: Nej, utan miniräknare ska ni först skriva ut vad jag fått betala för det här. 

159. E12: 180 kr (eleven E12 försöker fylla mellanrummet i tur 156 med ett felaktigt svar 

och mellanrummet i tur 156 fylls inte ännu). 

160. L2: Nej, det var lättare än så (läraren pekar på ledtrådar för att fylla mellanrummet i tur 

156), hur mycket blev det (det uppstår här ett delmellanrum som behövs fyllas för att 

kunna fylla mellanrummet i tur 156)? Jag köpte 3 kg, sen köpte jag 4 kg till, sen lämnade 

jag tillbaka 2 kg, sen köpte jag 6 kg och lämnade tillbaka 1 kg. 

161. E12: 9 kg (eleven E12 försöker fylla delmellanrummet i tur 160 med ett felaktigt svar 

och delmellanrummet i tur 160 fylls inte ännu). 

162. E13: 10 gånger 12,5 är 125 (med denna relation fyller eleven E13 delmellanrummet i 

tur 160 utan motivering och med relationen ”10 gånger 12,5 är 125” fylls mellanrummet 

i tur 156). 

163. L2: Hur har du räknat ut det (hon ber eleven att motivera hur svaret ”10” fås)? Räknade 

du först 3 gånger 12,5 plus 4 gånger 12,5 minus 2 gånger 12,5 eller hur gjorde du?  

164. E13: Nej jag gjorde så här: 3 + 4 – 2 + 6 – 1 är 10 (etablerar en relation för att fylla 

delmellanrummet i tur 160), sen 10 gånger 12,5 är 125 (en annan relation som fyller 

mellanrummet i tur 156). 

165. L2: Är ni med på hur han tänkte (läraren vill se om eleverna har förstått)? 

166. FE: Ja (delmellanrummet i tur 160 och mellanrummet i tur 156 fylls för dessa elever). 

167. L2: Man kan också räkna ut så här: 3 • 12,5 + 4 • 12,5 – 2 • 12,5 + 6 • 12,5 – 1 • 12,5 

(ett exempel på en annan relation som kan användas för att fylla mellanrummet i tur 

156). Det här kallas ett uttryck. Om jag istället gör så här, jag går till torget och köpa 

äpplen. Vad kostar äpplena på torget (ett mellanrum)? 
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168. E14: 12,5 kr/kg (försöker fylla mellanrummet i tur 167 med saker som inte är relevanta 

i situationen, d.v.s. hur vet man att det är just 12,5 kr/kg?). 

169. L2: Vet du det? 

170. E14: Nej. 

171. L2: Är det någon som vet vad äpplena kostar på torget? 

172. E15: 10 (en annan felaktig relation). 

173. L2: Vet du det? 

174. E15: Nej. 

175. L2: Då kan jag säga så här, när man inte vet vad de kostar så kan jag säga att de kostar x 

kr/kg (som riktningsgivare förklarar läraren vad som kan räknas som relevant kunskap i 

situationen och därmed etablerar hon en relation för att fylla mellanrummet i tur 167).  

176. L2: Om jag går ned och köper äpplen på torget och samma sak hade hänt. Så kan jag 

säga att jag köpte: 3 • x + 4 • x – 2 • x + 6 • x – 1 • x. Ett annat sätt och skriva det är: 3x + 

4x – 2x + 6x – x, vi vill ha osynliga multiplikationstecken. Vad blir det här efter 

förenkling (ett mellanrum)? 

177. E8: 10x (fyller mellanrummet i tur 176). 

178. L2: Visst (bekräftar relationen i tur 177). Vad händer när jag ska räkna ut 10x (ett 

mellanrum)? Skillnaden är att nu kan jag inte tala om vad det kostar (en relation till 

mellanrummet i tur 178 angående hur man räknar ut 10x). Men jag vet att jag kommer 

betala för 10 kg (en relation till), sen måste jag veta vad 1 kg kostar för att räkna ut vad 

de kostar (en ytterligare relation, alltså med hjälp av dessa relationer i tur 178 försöker 

läraren fylla mellanrummet i tur 176). Är ni med mig (läraren vill veta om eleverna har 

förstått)? 

179. FE: Ja (mellanrummet i tur 176 fylls för dessa elever).  

180. L2: Det här (hon menar 10x) kallas ett algebraiskt uttryck. Ett algebraiskt uttryck 

innehåller bokstäver. Jag kan inte tala om vad det här kostar, först jag kommer in på 

torget. 

181. L2: Om jag nu handlar päron på torget då, Vad kommer det att kosta (ett mellanrum)? 

182. E13: Det kommer att kosta x (försöker fylla mellanrummet i tur 181 med denna 

relation). 

183. L2: Kommer det att kosta x kr/kg för päron på torget?  

184. E16: Vi vet inte. 

185. L2: Om ni säger att det kostar x kr/kg, så ni vet att det kostar lika mycket som äpplen 

(med denna relation uppmärksammar läraren eleverna på vad som är relevant i 

situationen), vet ni det (ett mellanrum)? 

186. E15: Nej (mellanrummet i tur 185 fylls), det kostar y då (med denna relation fyller 

eleven E15 mellanrummet i tur 181). 

187. L2: Bra (läraren bekräftar relationen ”det kostar y” i tur 186), och det här måste jag 

hålla med, jag säger att något kostar x kr, andra y kr eller p kr eller någonting. Säg att det 

kostar x kr båda två, då kostar de lika.  

188. L2: Om jag säger så här nu då, istället för att säga 10 gånger x så kan man skriva 10x, 

och så vet ni om att det är ett gångertecken emellan. Nu har jag köpt 10 kg äpplen, om 

jag ska köpa en tablettask för 5 kr, hur ska jag skriva då? Hur mycket kostar det här 

sammanlagt (ett mellanrum)?  

189. E9: 10x + 5 (eleven E9 fyller mellanrummet i tur 188 utan någon förklaring). 
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190. L2: Sen köpte jag tuggummi som kostar 2 kr, hur ska jag skriva då? Hur mycket kostar 

det här sammanlagt (ett mellanrum)? 

191. E12: 7 + 10x (med denna relation fyller eleven E12 mellanrummet i tur 190 utan någon 

förklaring). 

192. E7: 17x (eleven E7 försöker förenkla uttrycket ”7 + 10x” i tur 191, men svaret ”17x” 

som eleven E7 kommer fram till stämmer inte matematiskt eftersom det inte går att 

förenkla uttrycket ”7 + 10x” och ett mellanrum uppstår här för eleven E7 och andra 

elever som tänker på ett liknande sätt). 

193. L2: Om jag skriver 17x, hur många kilo äpplen har jag köpt då (genom att utgå från 

elevens erfarenhet i tur 192 försöker läraren, med denna fråga, etablera en relation till 

varför det inte går att förenkla uttrycket ”7 + 10x”)? 

194. E5: Nej, det går inte (med den etablerade relationen i tur 193 inser eleven E5 nu att E7:s 

svar i tur 192 inte stämmer matematiskt, och mellanrummet i tur 192 fylls för eleven 

E5). 

195. L2: Det här hade med äpplena och äppelprisen att göra (läraren försöker etablera en 

annan relation till varför det inte går att förenkla uttrycket ”7 + 10x”). Om jag nu skriver 

på det här viset, nu ska ni förstå också vad jag menar. Vad menar jag? 

196. E15: Man måste veta vad 1x är för att räkna ut vad 10x + 7 är (eleven E15 etablerar en 

ny relation för att fylla mellanrummet i tur 192). 

197. L2: Bra, så det går inte att förenkla uttrycket 7 + 10x (läraren bekräftar relationen i tur 

196 och fyller mellanrummet i tur 192).  

198. L2: Vad betyder uttrycket 100 – 3x (ett mellanrum)? Det här uttrycket säger att jag har 

100 kr och jag köper 3 kg äpplen, som jag betalar för (en relation för att fylla 

mellanrummet i tur 198). Det här svaret får jag tillbaka från min 100 lapp (en annan 

relation för att fylla mellanrummet i tur 198). Men jag kan ju inte säga vad svaret blir 

förrän jag kommit ned på torget. Så kommer jag till torget och ser att x är lika med 20, 

det kostar 20 kr/kg. Då kan jag räkna ut, och jag får tillbaka 40 kr (100 – 3 • 20 = 40) 

(mellanrummet i tur 198 fylls för eleverna som har förstått den etablerade relationen 

”100 – 3 • 20 = 40”). Alla dessa uttryck går inte att räkna ut, de talar om vad jag gör. Jag 

kan beräkna uttryckets värde när jag får veta vad x är. I det här läget vet jag inte förrän 

jag är inne på torget (detta är ett exempel på hur man kan räkna ut värdet av ett uttryck 

såsom uttrycket 100 – 3x då x = 20). 

199. L2: Ni har fått uppgifter som ni ska jobba med under lektionen (se bilaga 5). Ni kan 

jobba nu med uppgift 1-4 (35 minuter kvar).  

 

Lärarna gick runt och hjälpte eleverna. 

Samtal angående uppgift 3 

200. E5: Titta på den här (pekar på uppgift 3: Beräkna värdet av uttrycket 2 – 5x då x = 2), 

jag gjort fel, jag får 8 (ett mellanrum uppstår för eleven E5). 

201. E12: Nej, -8 (eleven E12 etablerar en relation för att fylla mellanrummet i tur 200). 

202. E5: Va (eleven E5 förstår inte och mellanrummet dröjs för denna elev)? 

203. E12: 2 – 5 • 2, 2 – 10 är -8, 10 – 2 är 8 (med den här förklaringen etablerar eleven E12 

en annan relation för att fylla mellanrummet i tur 200). 

204. E5: Ja, det stämmer (nu inser eleven E5 att -8 är ett korrekt svar och mellanrummet i tur 

200 fylls för denna elev). 
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Samtal angående uppgift 4e 

205. E15: Det blir -6x (och pekar på uppgift 4e: Förenkla 2x – 8x). 

206. E6: Vadå minus, tvärtom (ett mellanrum uppstår för eleven E6). 

207. E15: 2 minus 8, det blir minusskala (eleven E15 etablerar en relation för att fylla 

mellanrummet i tur 206). 

208. E6: 2x minus 8 (fundersam, mellanrummet dröjs kvar fortfarande). 

209. E15: 2x minus 8, då hamnar du bakåt, det måste vara ett minus (en annan relation). 

210. E6: Aha, just det, 2, 1, 0, -1, … (nu förstår eleven E6 och mellanrummet i tur 206 fylls 

för denna elev). 

Genomgång 

211. L2: Nu vill jag avbryta. Jag vet att det finns någon som inte är färdig, men jag avbryter 

er nu, ni kan gå tillbaka till den här sidan sen (23 minuter kvar). 

212. L2: Om jag skriver så här: 2 • 9, vad tänker ni då (ett mellanrum)? 

213. E13: 18 (med denna relation fylls mellanrummet i tur 212). 

214. L2: Om jag då skriver så här: 2 • 9 = 6 + 12, får jag göra så (ett mellanrum)? 

215. E13: Ja, det är jämt på båda sidor (med denna relation fylls mellanrummet i tur 214). 

216. L2: Det här tecknet (pekar mot likhetstecknet) betyder, det är lika mycket på den sidan 

som på den sidan, det är 18 där (vänstra led) och 18 där (högra led) (läraren bekräftar 

relationen i tur 215). Någonstans på lågstadiet när ni jobbade med likhetstecknet så 

tänkte ni så här: 6 + 12, det blir 18, ni ska komma bort ifrån det, likhetstecknet säger 

bara att det är lika mycket på båda sidor (läraren som riktningsgivare uppmärksammar 

eleverna på vad som räknas som relevant kunskap). Så, 2 • 9 är lika mycket som 6 + 12 

(läraren bekräftar relationen i tur 215). 

217. L2: Om vi tänker igen på äpplena och skriver så här: 3x + 50, Vad är det här för 

någonting (ett mellanrum)?  

218. E9: Det är det du ska ta reda på (försöker fylla mellanrummet i tur 217). 

219. L2: Jag har köpt 3 kg äpple (läraren pekar på ledtrådar för att fylla mellanrummet i tur 

217), vad kostar de äpplena (ett delmellanrum som bör fyllas för att kunna fylla 

mellanrummet i tur 217)? 

220. E9: 3x (en relation för att kunna fylla delmellanrummet i tur 219). 

221. L2: Sen köper jag någonting annat för 50 kr (en ny relation till mellanrummet i tur 217). 

222. L2: Om jag nu får veta att det här (pekar mot uttrycket 3x + 50) kostar 85 kr (en relation 

till för att kunna fylla delmellanrummet i tur 219). Om jag nu får veta att totalt kostar det 

85 kr (och skriver på tavlan 3x + 50 = 85), så påstår jag att jag kan räkna ut vad äpplena 

kostar. Hur gör vi då?   

223. E9: 85 minus 50, då har vi kvar 35, då blir det 3x = 35 (delmellanrummet i tur 219 fylls, 

alltså äpplena kostar 35 kr), 35 delat på 3 blir … (här vill läraren räkna ut vad 1 kg 

äpplen kostar), jag kommer inte på det. Det blir mellan 11 och 12 kr.  

224. L2: Det går inte och gissa sig fram här för att veta vad det kostar exakt. Vi måste ha en 

bra metod för att kunna få fram ett svar. En del av uppgifterna är så lätta, så ni kan gissa 

vad svaret ska bli, men det hjälper inte i längden, utan här måste ni redovisa på ett bra 

sätt (här förklarar läraren varför man behöver kunna lösa ekvationer). När man löser 

ekvationer så måste man redovisa vad man gör (som riktningsgivare uppmärksammar 

läraren eleverna på vad som räknas som relevant kunskap).  
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225. L2: Det här (pekar mot 3x + 50 = 85) är en ekvation, det är latin, så i en ekvation är det 

lika på båda sidor. När man löser en ekvation krävs det redovisning och tydligt svar 

(uppmärksammar eleverna på vad som behövs när man löser ekvationer).  

226. L2: Då gör vi så här, ni kan jobba med uppgift 5-8 (17 min kvar). 

 

Lärarna gick runt och hjälpte eleverna.  

Samtal angående uppgift 5-6 

227. E3: Är detta sant (pekar på uppgift 5a: Är påståendet 4 • 2 = 9 – 1 sant?) (ett 

mellanrum)? 

228. E9: Ja, titta, 4 gånger 2 är 8 och 9 – 1 är 8 (eleven E9 fyller med denna relation 

mellanrummet i tur 227). 

229. E3: Ja, det stämmer, det är lika mycket på båda sidor (eleven E3 bekräftar relationen i 

tur 228).  

230. E3: Vad kallas tecknet ”=” (ett mellanrum)? 

231. E9: Inte vet jag. Sedan ropar hon: Jag behöver hjälp (det verkar som om båda elever 

inte vet vad tecknet heter, de behöver hjälp av någon som är mer erfaren och tillkallar 

läraren). 

232. L2: Vad kan jag hjälpa er med? 

233. E9: Vad kallas detta tecken (pekar på ”=”)? 

234. L2: Har ni löst föregående uppgift (Är påståendet 4 • 2 = 9 – 1 sant?) (pekar på 

ledtrådar till mellanrummet i tur 230)? 

235. E3: Ja, det är sant. 

236. L2: Okey, men hur läser man det här (pekar på uttrycket 4 • 2 = 9 – 1) (pekar igen på 

ledtrådar till mellanrummet i tur 230)? 

237. E9: 4 gånger 2 är lika med 9 minus 1 (alltså, i denna relation säger eleven E9 vad 

tecknet heter). 

238. L2: Just det, vad sa du nu (uppmärksammar eleverna på vad tecknet heter)? Vad kallas 

det där tecknet? 

239. E9: Lika med, aha … (mellanrummet i tur 230 fylls nu)  

240. L2: Ja, likhetstecken, lika med (bekräftar relationen i tur 239). 

241. E3: Vad kallas påståendet 4 • 2 = 9 – 1 (ett mellanrum)? 

242. L2: En likhet (med denna relation fylls mellanrummet i tur 241). 

243. E9: Vad är en ekvation såsom x + 2 = 10 (uppgift 6, se bilaga 5) (ett mellanrum). 

244. L2: En likhet (med denna relation fylls mellanrummet i tur 243). 

245. E9: Är det här också en likhet (mellanrummet i tur 243 fylls inte ännu för denna elev)? 

246. L2: Ja, titta, där har du likhetstecknet, men den innehåller bokstäver. 

247. E9: Så en ekvation är en likhet som innehåller bokstäver? 

248. L2: Ja. 

249. E9: Nu förstår jag (med relationerna i turerna 242-248 fylls mellanrummet i tur 243). 

Samtal angående uppgift 6 

250. E8: Här (och pekar på uppgift 6: Vad är en ekvation såsom x + 2 = 10?) kanske jag tror 

att han tänkte vi ska lösa ut x (se bilaga 5) (ett mellanrum). 

251. E11: x är 8 (eleven bestämmer vad bokstaven x i ekvationen betyder och inte vad en 

ekvation är, med denna relation dröjs mellanrummet i tur 250 kvar för E11).  
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252. E8: Ja (mellanrummet i tur 250 dröjs också kvar för eleven E8).  

253. E11: 8 + 2 är 10, så x måste vara 8.  

254. E8: Ja, det stämmer, 10 – 2 är 8 (alltså, mellanrummet fylls med kunskap som inte är 

relevant i situationen och mellanrummet dröjs kvar för eleverna).  

Samtal angående uppgift 8 

255. E10: Jag behöver hjälp (behöver hjälp av någon som är mer erfaren). 

256. L2: Vad kan jag hjälpa dig med? 

257. E10: Alltså, jag förstår inte hur jag ska motivera (och pekar på uppgift 8, se bilaga 5) 

(ett mellanrum). 

258. L2: Titta på elevlösning 1, är den korrekt (ett delmellanrum som bör fyllas för att kunna 

fylla mellanrummet i tur 257)? För att lösa en ekvation krävs en godtagbar redovisning 

och ett tydligt svar (en relation till delmellanrummet i tur 258). Har den ett tydligt svar?  

259. E10: Ja, x = 9 är svaret (en relation för att kunna fylla delmellanrummet i tur 258). 

260. L2: Bra (bekräftar relationen i tur 259), men har den en redovisning (en annan relation 

för att kunna fylla delmellanrummet i tur 258)? Har eleven visat hur han/hon kommer 

fram till svaret (ledtråd)? 

261. E10: Nej (en annan relation till delmellanrummet i tur 258). 

262. L2: Då är lösningen felaktig, den ska ha båda, redovisning och svar (med denna relation 

försöker läraren fylla delmellanrummet i tur 258). Titta på elevlösning 3, är den korrekt 

(ett delmellanrum till mellanrummet i tur 257)? Det där är redovisningen (och pekar på: 

x + 1 = 10; 9 + 1 = 10; x = 9) och svaret är x = 9, vad säger du nu, är denna lösning 

korrekt (det blir tyst, alltså delmellanrummet i tur 262 fylls inte ännu)?  

263. L2: Denna lösning är korrekt eftersom det finns en godtagbar redovisning och ett 

korrekt svar (med denna relation försöker läraren fylla delmellanrummet i tur 262). 

264. E10: Aha… (delmellanrummet fylls nu för eleven E10). 

265. L2: Är du med? 

266. E10: Ja (bekräftar att han/hon har förstått). 

267. L2: Vad säger du om elevlösning 2 (ett delmellanrum till mellanrummet i tur 257)? 

268. E10: Den är felaktig (med denna relation fyller eleven E10 delmellanrummet i tur 267 

men utan motivering). 

269. L2: Varför då (söker en förklaring till relationen i tur 268)? 

270. E10: Det finns inget svar (detta visar att delmellanrummet i tur 267 fylls för denna 

elev). 

271. L2: Ja (bekräftar relationen i tur 270), det stämmer. 

272. E10: Ja, nu är jag med (genom att fylla delmellanrummen i turerna 258, 262 och 267 

fylls troligen mellanrummet i tur 257 för denna elev).  

Genomgång 

273. L2: Ska vi börja med uppgift 8 (9 min kvar)? Nu avbryter jag. Vilka av elevlösningar 

som är korrekta (ett mellanrum)? Är första elevlösning okey (ett delmellanrum)? 

274. FE: Ja (försöker fylla delmellanrummet i tur 273 med ett felaktigt svar). 

275. E12: Nej, det är fel (fyller delmellanrummet i tur 273 utan förklaring). 

276. L2: Varför då (söker en förklaring till relationen i tur 275)? 

277. E12: Det finns ingen redovisning (delmellanrummet i tur 273 fylls för denna elev). 
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278. L2: Nästa uppgift (hon menar elevlösning 2), är det fel på den också (ett 

delmellanrum)? 

279. FE: Ja (fyller delmellanrummet i tur 278 utan motivering). 

280. L2: Varför då (söker en förklaring till relationen i tur 279)?  

281. E4: Det finns inget svar (delmellanrummet i tur 278 fylls för dessa elever).  

282. L2: Vad säger ni om elevlösning 3 (ett delmellanrum)? 

283. E4: Den är okey (med denna relation fylls delmellanrummet i tur 282). 

284. L2: När man löser en ekvation är det viktigt att inte gissa (uppmärksammar eleverna på 

vad som räknas som relevant kunskap). För att lösa ekvationen 3x + 50 = 85 tar vi bort 

50 från båda sidor, då får jag veta att de 3 kg äpplena kostar 85 – 30; 3x + 50 – 50 = 85 – 

50; 3x = 35 (efter förenkling); nu delar jag på 3 i båda sidor för att veta vad ett x är, 35/3 

går inte jämt upp, det går inte att gissa, det blir cirka 11,40 kr.  

285. L2: Nu har ni en uppgift kvar, försök att lösa den på det sättet jag gjort på tavlan (Göra 

samma sak på båda sidor) (4 min kvar). 

 

Lärarna gick runt och hjälpte eleverna.  

Genomförande av lektion 2B 

Genomgång 

286. L2: Titta på det jag skriver på tavlan (hon skriver: 3x + 25)! Kommer ni ihåg vad jag 

kallade det här för (ett mellanrum)? Ett … 

287. E11: En ekvation (stämmer inte matematiskt). 

288. L2: Nej, varför är det här inte en ekvation (söker en relation för att fylla mellanrummet i 

tur 286)? 

289. E9: Det har inget svar (detta stämmer inte heller). 

290. L2: Va (söker en förklaring till relationen i tur 289)? 

291. E9: För att det inte går att fortsätta (en förklaring till påståendet i tur 289). 

292. L2: Varför går det inte att fortsätta (söker en förklaring till relationen i tur 291)? 

293. E10: För att x är ett okänt värde, då kan man inte addera med 25 (en förklaring till 

frågan i tur 292 men mellanrummet i tur 286 fylls inte ännu). 

294. L2: Är det någon som kommer ihåg vad kallades för det här halvfärdiga (mellanrummet 

i tur 286 återkommer igen)? 

295. L2: Jag kallade det här för ett uttryck (här fyller läraren själv mellanrummet i tur 286). 

Jag börjar så här: äpplen på torget, vi vet inte vad de kostar. Vi sa att de kostade x kr/kg. 

Och innan jag gick till torget så vet jag inte vad de kostar (läraren försöker koppla 

mellanrummet i tur 286 till tidigare erfarenheter om äpplena på torget). Hur mycket 

köper jag, ser du det här (ett mellanrum)? 

296. E3: 3 kg (med denna relation fylls mellanrummet i tur 295). 

297. L2: Jag köper 3 kg äpplen och då kommer jag att räkna kostnaden till 3 kg äpplen. Vad 

kommer 25 att vara då (ett mellanrum)? Ja, men hur ska vi veta det? Jag köper någonting 

med för 25 kr (med denna relation fylls mellanrummet i tur 297 angående vad 25 är för 

något). Med uttryck kan jag inte räkna ut vad det blir eftersom jag inte vet kilopriset. Jag 

kan inte tala om vad det här kostar, först jag kommer in på torget. På torget får jag se vad 

de kostar och då kan jag räkna ut uttryckets värde. Men sen gjorde jag en annan sak, jag 
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skrev så här: 3x + 25 = 100, då kallade jag inte längre det här för uttryck, vad kallade jag 

det för då (ett mellanrum)? 

298. E1: En ekvation (med denna relation fylls mellanrummet i tur 297 angående vad ”3x + 

25 = 100” kallas). 

299. L2: Hur såg ni att det blev en ekvation (söker en förklaring till relationen i tur 298)? 

Många händer är uppe. 

300. E4: Lika mycket på båda sidor (med denna relation förklarar eleven E4 relationen i tur 

298). 

301. L2: Vad är det jag vet med 100 (ett mellanrum)? 

302. E8: Ja, 3 gånger någonting plus 25 är lika med 100 (försöker fylla mellanrummet i tur 

301).  

303. L2: Det 3 kg äpplen kostar plus 25 kr är 100 kr (försöker fylla mellanrummet i tur 301). 

Då kan jag räkna ut kilopriset. Ordet ekvation är på latin, vad heter ordet på svenska (ett 

mellanrum)? 

304. E15: En likhet (mellanrummet i tur 303 fylls). 

305. L2: Vad ska vi tänka på när vi ska lösa ekvationen 3x + 25 = 100 (ett mellanrum)? Vi 

måste redovisa lösningen och vi måste skriva ett tydligt svar (försöker fylla 

mellanrummet i tur 305). Nu ska vi lösa ekvationen 3x + 25 = 100, hur ska vi göra (ett 

mellanrum)? 

306. E12: Minus 25 på båda sidor, 3x = 75, sen delar vi med 3 på båda sidor och det blir x = 

25 (med dessa relationer i tur 306 fylls mellanrummet i tur 305 angående hur vi löser 

ekvationen 3x + 25 = 100). 

307. L2: Nu gör vi så här, ni löser upp uppgift 1, 2 och 3 (33 min kvar). Ni får gärna jobba 

ihop. 

Samtal angående uppgift 1  

Eleven E8 löser ekvationen 100 = 10 + x (se bilaga 6) så här: x = 90. Hon ropar på en av lärarna. 

308. E8: Är det här rätt (ett mellanrum)? 

309. L1: Du ska ha båda redovisning och svar (uppmärksammar eleven på vad som räknas 

som relevant kunskap), har du någon redovisning (ett delmellanrum som bör fyllas för 

att kunna fylla mellanrummet i tur 308)? 

310. E8: Nej (försöker fylla delmellanrummet i tur 309 fylls). 

311. L1: Då ska du ha en redovisning (ledtråd). 

312. E8: Men det kan jag (det står fast för eleven hur man gör en redovisning). 

313. L1: Gör det! 

314. E8: 100 – 10 = 10 + x – 10, x = 90, så det här är redovisningen (delmellanrummet i tur 

309 fylls med dessa relationer i tur 314 och därmed fylls mellanrummet i tur 308). 

315. L1: Utmärkt (bekräftar relationerna i tur 314). 

Samtal angående uppgift 2  

316. E7: 2 • 10 = 20 (osystematisk redovisning), så x = 10 (se bilaga 6). 

317. E12: Läraren sa att vi ska jobba enligt metoden hon visar (eleven E12 uppmärksammar 

eleven E7 på metoden som ska användas). 

318. E7: Hur gör vi då (ett mellanrum)? 

319. E12: Vi delar med 2 i båda leden, 2x
2

 = 20
2

, så x = 10 (mellanrummet i tur 318 fylls). 
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320. E7: Just det (mellanrummet i tur 318 fylls nu för eleven E7).  

Genomgång 

321. L2: Nu avbryter jag er (24 min kvar). Ni är färdiga med de här tre första uppgifterna 

eller hur? 

322. FE: Ja. 

323. L2: Okey, vi kommer att ta det här tillsammans. Om vi tittar så här, jag sa att för att lösa 

en ekvation så ska det vara en tydlig redovisning och det ska finnas ett ordentligt svar 

(uppmärksammar eleverna på vad som räknas som relevant kunskap när man löser en 

ekvation). Titta på elevlösning 1! Är den här lösningen okey (uppgift 3, se bilaga 6) (ett 

mellanrum)?  

324. E9: Nej (fyller mellanrummet i tur 323 men utan motivering). 

325. L2: Varför (söker en förklaring till relationen i tur 324)? 

326. E9: För att det finns ett rätt svar men det finns ingen bra redovisning (en motivering till 

relationen i tur 324).  

327. L2: Ingen redovisning kommer alltså inte ge någon poäng (bekräftar relationen i tur 

326). Den här då (pekar mot elevlösning 2) (ett mellanrum)?  

328. E10: Nej (fyller mellanrummet i tur 327 men utan motivering). 

329. L2: Varför (söker en förklaring till relationen i tur 328)? 

330. E10: Det finns inget svar (en motivering till relationen i tur 328). 

331. L2: Det finns inget svar, glöm det (bekräftar relationen i tur 330). 

332. L2: Nu tittar vi på elevlösning 3 (ett mellanrum). 

333. E10: Det finns ju svar och redovisning (försöker fylla mellanrummet i tur 332). 

334. L2: Det finns en redovisning och ett svar men vad är problemet med den 

(uppmärksammar eleven på ett delmellanrum)? 

335. E10: Det är ingen metod vi använder på gymnasiet, så gjorde man på högstadiet 

(försöker fylla delmellanrummet i tur 334 och därmed mellanrummet i tur 332). 

336. L2: Okey, vad säger ni om elevlösning 4 (ett mellanrum)? 

337. E11: Ja, den har redovisning och svar (med denna relation fylls mellanrummet i tur 

336). 

338. L2: Ja (bekräftar relationen i tur 337), elevlösning 5 då (ett mellanrum)? 

339. E9: Den är bra, den har en bra redovisning och rätt svar (mellanrummet i tur 338 fylls). 

340. L2: Okej (bekräftar relationen i tur 339), vad tycker ni om elevlösning 6 (ett 

mellanrum)? 

341. E13: Den är rätt, det finns både redovisning och svar (mellanrummet i tur 340 fylls med 

denna relation). 

342. L2: Missa inget steg i ekvationslösningen, få med varenda steg (uppmärksammar 

eleverna på vad som räknas som relevant kunskap när man löser ekvationer)! 

  

Läraren (L2) skrev upp på tavlan 3x + 50 = 230. 

343. L2: Kan ni direkt se vad x ska vara (ett mellanrum)? 

344. E15: Nej, det kan du inte, du måste 230 – 50, då blir det 180 (etablerar en relation för att 

kunna fylla mellanrummet i tur 343). 

345. L2: Vad gör vi nu (ledtråd)? 
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346. E15: Dela på 3, så x är lika med 60 (etablerar en annan relation för att kunna fylla 

mellanrummet i tur 343 och därmed fylls mellanrummet). 

347. L2: Nu tränar ni en metod som kan lösa alla ekvationer, hur svåra de än blir 

(uppmärksammar eleverna på en bra metod). 

348. L2: Om jag skriver 19 = 5x – 6, hur ska jag lösa den här (ett mellanrum)? 

349. L2: Nu har jag många händer uppe, eleven E5 var osäker förr, dig vill jag prova nu. 

350. E5: Jag tror det är 5x – 6 + 6 = 19 + 6, får jag göra så (tveksamt försöker eleven E5 fylla 

mellanrummet i tur 350 med denna relation som är korrekt)? 

351. E11: Ja, för det måste vara lika på både sidor (eleven E11 bekräftar relationen i tur 350 

och ger en förklaring till den). 

352. L2: Jag tar plus 6 på både sidorna. Det är fortfarande lika mycket (läraren bekräftar 

relationerna i tur 350-351). 

353. E5: Ja, det blir 5x = 25. Så delar jag med 5 på båda sidorna, så får vi x = 5 

(mellanrummet i tur 348 fylls). 

354. L2: Nu tar vi och pluggar de här, kom ihåg nu att ni har löst sådana här uppgifter på 

högstadiet och har gamla metoder att lösa. Nu jagar vi en metod, jag vet att det är tungt 

att jobba på ett sätt som man inte är van vid. Så känner ni er tvingade, jag håller på och 

tvingar er att göra något annat, jag delar ut en metod. Jag vill inte bara ha svaret.  

 

Läraren (L2) skrev upp på tavlan 5x + 25 = 90.  

355. L2: Nu vill jag höra, hur ska jag börja med den här (ett mellanrum)? Vad säger E12? 

356. E12: Vi tar minus 25 i både leden (en relation för att kunna fylla mellanrummet i tur 

355). 

357. L2: Varför just minus 25 (söker en förklaring till relationen i tur 356)? 

358. E3: För att få kvar bara 5x (en förklaring till relationen i tur 356). 

359. L2: Ja, vi får 5x där, det är sant (bekräftar relationen i tur 358). Vad gör vi på högra 

sidan (söker en ytterligare förklaring till relationen i tur 356)? 

360. E3: 90 minus 25 och det blir 65 (en ytterligare förklaring till relationen i tur 356). 

361. L2: Så, nu har vi 5x = 65, vad är nästa steg (ledtråd)? 

362. E9: Dela med 5, så vi har x = 13 (med den här relationen fylls mellanrummet i tur 355). 

363. L2: Utmärkt (bekräftar relationen i tur 362). Nu tar ni och jobbar enligt metoden jag 

visat på uppgifterna som är kvar. (15.47 kvar). 

Samtal angående uppgift 4a    

364. E13: Vi ska lösa ekvationen 2x – 6 = 10 (ett mellanrum). Då stryker vi -6 och tar vi plus 

6 på tian, då får vi 2x = 10 + 6 (försöker fylla mellanrummet i tur 364 med denna 

relation). 

365. E3: Ja, det stämmer (bekräftar relationen i tur 364). 

366. E13: Sen, så tar vi 2x = 16, sen delar vi båda i 2, och 2x delat i 2 blir x och 16 i 2 blir 8, 

så x = 8 (med dessa relationer och relationen i tur 364 fylls mellanrummet i tur 364). 

367. E3: Ja (mellanrummet i tur 364 fylls nu för båda elever). 

Samtal angående uppgift 4b  

368. E4: Vi ska lösa ekvationen 3x + 1 = 4 (ett mellanrum). 3 gånger någonting plus 1 är lika 

med 4 (med den här osystematiska redovisningen försöker eleven E4 fylla 

mellanrummet i tur 368). 
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369. E15: Ja, men vi kan använda metoden som läraren visat (eleven E15 uppmärksammar 

eleven E4 på att en annan metod ska användas). Vi tar minus 1 i båda leden. Vi får 3x = 

4 – 1, 3x = 3 (med hjälp av dessa relationer försöker eleven E15 fylla mellanrummet i tur 

368). 

370. E4: Nu delar vi med 3, så x = 1 (nu fylls mellanrummet i tur 368 för båda elever). 

Samtal angående uppgift 4c   

371. E10: Hur ska vi lösa denna ekvation (menar ekvationen 13 = 1 + 3x) (ett mellanrum)? 

Vi tar minus 1 i båda leden, 12 = 3x, nu delar vi på 3, det blir 4 = x, så x = 4 (med dessa 

relationer fylls mellanrummet i tur 371 för eleven E10). 

372. E7: Ja (detta pekar på att mellanrummet i tur 371 fylls också för eleven E7). Nu gör vi 

nästa uppgift (uppgift 4d: 7x = 2x + 10) (ett mellanrum). 

373. E10: Ja, men jag fattar inte det här, det är svårt, kan du (mellanrummet i tur 372 verkar 

vara stort för eleven E10 och kan inte komma vidare i aktiviteten)? 

374. E7: Nej, jag kan inte och ropar på lärare (mellanrummet i tur 372 tycks också vara stort 

för eleven E7, de behöver hjälp av någon som är mer erfaren och tillkallar läraren). Vi 

behöver hjälp. 

375. E10: Vi fattar inte det här (säger till lärare 1). Hur ska man göra när det finns x i båda 

leden?  

376. L1: Ja, ni har rätt, den undervisande läraren (lärare 2) har inte gått igenom liknande 

uppgifter. Nu ber jag henne att gå igenom liknande (läraren L1 bad den undervisande 

läraren att tydliggöra en sådan ekvation för eleverna). 

Genomgång 

Den undervisande läraren (lärare 2) sade att det behövs en genomgång för att kunna lösa 

ekvationer med x i båda leden. Hon skrev på tavlan 6x = 4x + 14 (09.50 kvar).  

377. L2: Om jag har x på båda sidor, hur gör vi (ett mellanrum)? 

378. E16: Vi tar minus 4x på både sidorna (en relation). 

379. L2: Vad blir det på vänstra sidan då (ett delmellanrum till mellanrummet i tur 377)? 

380. E16: 6x – 4x är 2x (delmellanrummet i tur 379 fylls). 

381. L2: Och nu, vad blir det på högra sidan (ett annat delmellanrum till mellanrummet i tur 

377)? 

382. E16: 14 (delmellanrummet i tur 381 fylls). 

383. L2: Så, nu har vi ekvationen 2x = 14 (en annan relation till mellanrummet i tur 377). Nu 

börjar du känna igen dig va (hon menar att nu har man en enklare ekvation att lösa)? Vad 

gör vi nu (ett ytterligare delmellanrum som bör fyllas för att kunna fylla mellanrummet i 

tur 377)? 

384. E16: Vi delar med 2 på både leden, och får x = 7 (delmellanrummet i tur 383 fylls och 

därmed fylls mellanrummet i tur 377). 

385. L2: Ska vi ta en uppgift till då? 

386. FE: Ja (det verkar vara som om eleverna inte har förstått så bra hur man löser ekvationer 

med x i båda leden). 

 

Lärare skrev upp på tavlan 7x = 3x + 20. 

387. L2: Hur gör vi nu (ett mellanrum)? 
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388. E13: Vi tar minus 3x i både leden. Vi får då 4x = 20 (en relation till mellanrummet i tur 

387). 

389. L2: Vad gör vi nu (ett delmellanrum till mellanrummet i tur 387)? 

390. E13: Vi delar med 4 i både leden och får x = 5 (delmellanrummet i tur 389 fylls nu och 

därmed fylls mellanrummet i tur 387).  

Samtal angående uppgift 4d  

Efter denna genomgång fortsatte eleverna E7 och E10 jobba med uppgift 4d (Lös ekvationen 7x 

= 2x + 10) som de inte kunde lösa innan genomgången (ett mellanrum). 

391. E10: Vi gör först -2x (en relation till mellanrummet angående hur man löser ekvationen 

7x = 2x + 10).  

392. E7: Varför (förstår inte relationen i tur 391 och söker en förklaring)? 

393. E10: Vi samlar x:n i vänstra led. Vi får 7x – 2x = 2x – 2x + 10, så vad blir det här (en 

relation till)? Det blir 5x = 10, eller hur? 

394. E7: Ja. 

395. E10: Nu delar vi med 5 på båda sidor, så x = 2 (mellanrummet angående hur man löser 

ekvationen 7x = 2x + 10 fylls nu).  

Genomförande av lektion 2C 

Läraren (L2) startade lektionen med en kort repetition av den förra lektionen. 

Genomgång 

396. L2: När ni ska lösa ekvationer, kommer ni ihåg hur man gjorde (38 min kvar)? Hur 

skulle jag göra när jag löser ekvationen 2x – 1 = 8 (ett mellanrum)? 

397. E10: Plus 1 på båda sidor (2x – 1 + 1 = 8 + 1) (en relation för att kunna fylla 

mellanrummet i tur 396). 

398. L2: Vad får jag nu? 

399. E10: 2x = 9 (en annan relation). 

400. L2: Vad är nästa steg? Fler händer upp! 

401. E10: Dela på 2 på båda sidor 2x
2

 = 9
2

, så x = 4,5 (mellanrummet i tur 396 fylls nu). 

402. L2: Bra (bekräftar relationen i tur 401). Nu, så gäller det för er att lösa uppgifter på det 

här sättet (uppmärksammar eleverna på metoden som ska användas när de löser 

ekvationer). Vi har en tydlig redovisning och ett ordentligt svar (uppmärksammar 

eleverna på vad som räknas som relevant kunskap när man löser ekvationer). Och vi har 

inte gissat. Nu får jag plocka lite uppgifter. Nu vill jag att eleven E16 kommer fram, och 

så lämnar jag kritan till dig. Du ska lösa ekvationen 5x – 20 = 30 (ett mellanrum). Ni 

andra tittar och ska vi se om hon löser på rätt sätt. Tala om för de andra hur du tänker. 

403. E16: Först, så måste vi göra likadant på båda sidor (en relation). För att ta bort den här 

(och pekar mot -20), måste vi lägga till plus 20 i båda leden (hon skriver 5x – 20 + 20 = 

30 + 20) (en annan relation), Vi har bara 5x kvar där och 50 på andra sidan (hon skriver 

5x = 50) (en relation till). Nu måste vi dela 5x med 5 och 50 med 5 (hon skriver 5x
5

= 50
5

) 

(en ytterligare relation). Så x = 10 (mellanrummet i tur 402 fylls). 

404. L2: Var ni med (vill veta om eleverna har förstått)? 

405. FE: Ja (mellanrummet i tur 402 fylls för dessa elever). 



 137 

406. L2: Nu vill jag att eleven E13 kommer fram. Du får lösa ekvationen 19 = 5x – 6 (ett 

mellanrum).  

407. E13: Vi tar plus 6 på båda sidor (hon skriver 19 + 6 = 5x – 6 + 6) (en relation). Vi får 15 

= 5x, vi delar med 3, vi får x = 3 (en relation som inte stämmer matematiskt eftersom 19 

+ 6 är lika med 25). 

408. E12: Det är fel (inser felet angående 19 + 6 är lika med 15). 

409. E13: Men 19 + 6 är 15. 

410. E12: Nej, det är fel.  

411. E13: Ja, ja förlåt, 19 plus 6 är 25 (hon skriver 25 = 5x) (en relation till). Nu delar vi med 

5; 25
5

= 5x
5

 och det blir 5 (och skriver upp på tavlan x = 5 ) (en ytterligare relation).  

412. E12: Så x blir 5 (mellanrummet i tur 406 fylls för eleven E12). 

413. E5: Nej 4 (mellanrummet i tur 406 fylls inte ännu för eleven E5). 

414. E12: Nej, 25 delat med 5 är 5 (en relation). 

415. E5: Nej 4 (inser inte att 25 delat med 5 är 5, det tycks att eleven E5 inte behärskar 

multiplikationstabellen). 

416. E12: Det kan inte bli 4, 5 gånger 4 är 20 (en annan relation).  

417. E5: Ja, det stämmer (med hjälp av relationen i tur 416 fylls nu mellanrummet i tur 406 

för eleven E5). 

418. E13: x = 5 (mellanrummet i tur 406 fylls också för eleven E13). 

419. L2: Nästa som går fram är eleven E9. Du ska lösa ekvationen 2x – 17 = 41 (ett 

mellanrum). 

420. E9: För att det ska vara lika på båda sidorna, tar vi plus 17 i båda sidor (hon skriver upp 

på tavlan 2x – 17 + 17 = 41 + 17) (en ytterligare relation till lösning av ekvationen 2x – 

17 = 41).  

421. L2: Varför tog du just plus 17 (söker en förklaring till relationen i tur 420)? 

422. E9: Jo, för att det inte går och subtrahera 2x med 17, så för att få 2x ensamt i vänstra led 

tar jag plus 17, och för att det ska vara lika så tar jag också plus 17 på andra sidan (en 

förklaring till relationen i tur 420). Det blir 58 på högra sidan och 2x på vänstra sidan 

(hon skriver upp på tavlan 2x = 58) (en annan relation till lösningen). Nu delar vi med 2 i 

båda leden för att få x, det blir x = 29 (en relation till och därmed fylls mellanrummet i 

tur 419). 

423. L2: Nu löser vi ekvationen 7x = 4x + 15 (ett mellanrum). Hur skulle vi göra när vi har x 

på båda sidor? Hur ska jag göra då (frågar eleven E16)?    

424. E16: Vi tar minus 4x i båda led (läraren skriver upp på tavlan 7x – 4x = 4x + 15 – 4x) 

(en relation till mellanrummet i tur 423). 

425. L2: Då får jag 3x på vänstra sidan och 15 på högra sidan (läraren skriver upp på tavlan 

3x = 15) (en annan relation till mellanrummet i tur 423). 

426. E16: Så delar vi med 3 (en relation till), och vi får x = 5 (mellanrummet i tur 423 fylls). 

427. L2: Var den okey? 

428. FE: Ja (mellanrummet i tur 423 fylls för dessa elever). 

429. L2: Nästa som ska gå fram är eleven E1. Du ska lösa ekvationen 6x = 4x + 14 (ett 

mellanrum). 

430. E1: Jag tar bort 4x från båda led (hon skriver upp på tavlan 6x – 4x = 4x + 14 – 4x) (en 

relation till mellanrummet i tur 429), så får vi 2x = 14 (en annan relation), då får jag dela 

med 2, så x = 7 (en relation till och därmed fylls mellanrummet i tur 429). 
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431. L2: Nu ska vi använda andra bokstäver (ett försök med andra bokstäver). Man gör på 

samma sätt. Någon som vill komma fram och lösa ekvationen 8y + 40 = 3y (ett 

mellanrum). Elev E6, vill du prova? 

432. E6: Ja. Vi tar bort 8y på båda sidor (hon skriver upp på tavlan 8y + 40 – 8y = 3y – 8y), 

så får vi 40 = -5y (en relation till mellanrummet i tur 431), vi delar med minus 5 (hon 

skriver 40
5

= -5y
-5

 och får y = 8 (delar inte med samma tal). 

433. L2: Du ska dela med samma tal i båda leden (läraren tydliggör för eleven E6 att man 

ska dela med samma tal i båda leden). 

434. E6: Okey (hon skriver upp på tavlan 40
-5

= -5y
-5

; y = -8) (en annan relation till 

mellanrummet i tur 431 och därmed fylls mellanrummet).  

435. L2: Vi ska se här, ni hinner några till. Nu vill jag att eleven E12 kommer fram (23 

minuter kvar). Du ska lösa ekvationen 9a = 7a + 3 (ett mellanrum). 

436. E12: Vi tar bort 7a på båda leden, så 9a – 7a = 7a + 3 – 7a, vi får 2a = 3 (en relation för 

att kunna fylla mellanrummet i tur 435), nu delar vi med 2 (en annan relation), så vi får a 

= 1,5 (mellanrummet i tur 435 fylls med relationerna i tur 436).   

437. L2: Bra (bekräftar relationerna i tur 436). Nu vill jag att eleven E10 kommer fram. Du 

ska lösa ekvationen 3x + 8 = 20 (ett mellanrum). 

438. E10: Jag vill att 3x ska bli ensamt, så vi tar bort 8 på båda leden, 3x + 8 – 8 = 20 – 8 (en 

relation till mellanrummet i tur 437); så det blir 3x = 12 (en annan relation), nu delar vi 

med 3 i båda leden (hon skriver upp på tavlan 3x
3

= 12
3

) (en relation till), vi får x = 4 

(mellanrummet i tur 437 fylls med relationerna i tur 438).  

439. L2: Nästa som ska gå fram är eleven E7. Du ska lösa ekvationen 28 = 4x – 10 (ett 

mellanrum). 

440. E10: Vi lägger till 10 i båda leden, 28 + 10 = 4x – 10 + 10, vi får 38 = 4x (en relation till 

mellanrummet i tur 439), nu delar vi med 4, 38
4

= 4x
4

 (en annan relation), så x = 9,5 (en 

relation till och därmed fylls mellanrummet i tur 439).  

441. L2: Bra (bekräftar relationerna i tur 440). Nu får ni en test (eftertest 2) som ni ska lösa 

själva. 
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Bilaga 13 – Genomförande av 

lektionerna (cykel 3) 

Genomförande av lektion 3A 

Den undervisande läraren (lärare 3 som betecknas med L3) i elevgrupp 3 (BF11) började 

lektionen med en presentation av lärargruppen som fanns med som observatörer i klassrummet. 

Läraren sade:  

Den här lektionen är av forskningskaraktär. Vi ska ha två lektioner till. Ni har gjort med 

Toufic för några dagar sen ett förtest om ekvationer, kommer ni ihåg det? 

Eleverna svarade ”Ja”. Läraren fortsatte: ”I slutet av sista lektion (3C) gör vi ett eftertest”. Hon 

berättade också om syftet med de tre forskningslektionerna som skulle genomföras i klassen, 

och om vad eleverna skulle lära av dessa lektioner. 

Genomgång 

Läraren (L3) ritade en rektangel på tavlan. 

442. L3: Vad är det (ett mellanrum)? 

443. FE: En rektangel (en relation som fyller mellanrummet i tur 442). 

444. L3: Är sidorna lika långa då (ett mellanrum)? 

445. FE: Nej (en relation som fyller mellanrummet i tur 444). 

446. L3: Nej (bekräftar relationen i tur 445). Kan man göra så här att man säger en sida är x 

cm lång (ett mellanrum)? 

447. FE: Ja (en relation som fyller mellanrummet i tur 446). 

448. L3: Ja (bekräftar relationen i tur 447), det kan man göra om man inte vet hur lång den 

är, och skriver x cm där (hon skriver x vid en sida av rektangelns sidor) så att vi jobbar 

med det då (en förklaring till relationen i tur 447). Sen tänkte jag att den andra sidan 

skulle vi kunna göra 3 cm längre, hur skulle jag kunna skriva det (ett mellanrum)? 

449. E2: x + 3 (en relation som fyller mellanrummet i tur 448). 

450. L3: Bra (bekräftar relationen i tur 449). Den ena är x och den andra är 3 cm längre (hon 

anger måtten i rektangeln genom att skriva x och x + 3 vid sidorna). Nu ska ni teckna ett 

uttryck för omkretsen (ett mellanrum).   

 

Läraren gick runt och kollade om eleverna skrev uttrycket för omkretsen (2 min har gått). 

Samtal mellan några elever angående omkretsen 

451. E1: Vad sa hon vi ska skriva (vet inte vad som skulle göras)? 

452. E2: Ett uttryck för omkretsen (uppmärksammar E1 på vad som skulle göras), du kan 

skriva (E2 bad E1 att skriva). 

453. E1: ok, men x + 3 +; skriver man inte typ plus (hon är lite osäker)? Nej, vi gör så här, x 

+ 3 (börjar etablera en relation till mellanrummet i tur 450). 

454. E3: Vad gör ni (hänger inte med)? 
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455. E2: skriver ett uttryck för omkretsen (uppmärksammar eleven E3 på mellanrummet i tur 

450). 

456. E3: Aha, vi ska räkna omkretsen. 

457. E2: Ja; x + x är 2x (en relation till mellanrummet i tur 450). 

458. E3: Va (ett mellanrum)? 

459. E2: Vi räknar ut omkretsen för det här, vi tar alla sidor (en annan relation till 

mellanrummet i tur 450). 

460. E3: Aha (börjar förstå vad som skulle göras). 

461. E1: Nu blir det 4x (en annan relation för att kunna fylla mellanrummet i tur 450). 

462. E2: Ja, det blir det, fyra stycken x, och där har vi 3 och 3 (en ytterligare relation för att 

kunna fylla mellanrummet i tur 450). 

463. E1: Så det blir 4x + 6 (mellanrummet i tur 450 fylls för eleven E1). 

464. E2: Ja (mellanrummet i tur 450 fylls också för eleven E2). 

465. E3: Bra, så det där är svaret (pekar på 4x + 6) (mellanrummet i tur 450 fylls även för 

eleven E2). 

Genomgång 

466. L3: Omkretsen är ju att man lägger ihop alla sidorna (4 min och 10 sek har gått). Hur 

gör jag då (ett mellanrum)? Om jag startar där (pekar på en av rektangels sidor), så tar 

jag första sidan nu va (hon skriver på tavlan Omkretsen = x + ), sen går jag dit (hon 

fortsätter: Omkretsen = x + (x + 3) + ), sen går jag dit (Omkretsen = x + (x + 3) + x + ), 

och sen går jag tillbaka där jag startade (På tavlan står det nu: Omkretsen = x + (x + 3) + 

x + (x + 3)). Nu har jag lagt ihop alla sidorna. Nu har jag tecknat ett uttryck. Kan jag 

förenkla det här uttrycket? Det behöver inte vara så där långt, man kan ju förenkla det. 

Vi tar bort parenteserna nu (hon skriver: Omkretsen = x + x + 3 + x + x + 3). Nu kan jag 

lägga ihop det bara på ett sätt. Vad är det jag får lägga ihop i detta uttryck? Jo, jag får ju 

ta mina variabeltermer x:n, de kallar man för variabler, så lägger jag ihop dem (läraren 

som riktningsgivare uppmärksammar eleverna på vad som räknas som relevant 

kunskap). Vad får jag då (ett mellanrum)? 

467. E8: 4x (börjar etablera en relation för att fylla mellanrummet i tur 466). 

468. L3: Ja, jag får fyra stycken, och fyra stycken x det skriver jag så (hon skriver: 4x), och 

sen lägger ihop de där 3 plus 3 (en annan relation till mellanrummet i tur 466), det blir 6, 

Omkretsen = 4x + 6 (nu fylls mellanrummet i tur 466). Då har jag förenklat mitt uttryck 

så långt det går. Sen kan man beräkna värdet av det här uttrycket. Det väntar vi lite grand 

på. Istället ska ni få några stycken uttryck att förenkla (6 min och 15 sek har gått). Jag 

skriver upp dem här: x + x + x – 2x (alltså, att förenkla detta uttryck är ett mellanrum 

som jag kallar mellanrum 1), 5x – 5x (mellanrum 2) och -5x + 5x (mellanrum 3).  

 

Läraren gick runt för att kolla vad eleverna gjorde och för att hjälpa dem. 

Samtal mellan två elever angående förenkling av uttrycken x + x + x – 2x, 5x – 

5x och -5x + 5x  

469. E9: Det första blir 2x; 2x + 1x blir 3x (börjar etablera en relation för att kunna fylla 

mellanrum 1 i tur 468); eller hur? 

470. E10: Ja (bekräftar relationen i tur 469). 

471. E9: 3x – 2x är 1x (E1 skriver: 3x – 2x = 1x) (mellanrum 1 i tur 468 fylls för E9). 
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472. E10: Ja (mellanrum 1 i tur 468 fylls också för E10). 

473. E9: Det andra blir: 5x minus 5x, det blir noll (E1 skriver: 5x – 5x = 0), eller hur (med 

denna relation fylls mellanrum 2 i tur 468 för E9)? 

474. E10: Ja (mellanrum 2 i tur 468 fylls också för E10). 

475. E9: Det tredje, vad blir det? 

476. E10: Det blir också noll (mellanrum 3 i tur 468 fylls för E10). 

477. E9: Va (mellanrum 3 i tur 468 dröjs kvar för eleven E9)? 

478. E10: Jo, minus fem x och lägg till fem är noll (-5x + 5x = 0) (en relation för att kunna 

fylla mellanrum 3 i tur 468). 

479. E9: Ja, det stämmer, och det där är också noll (mellanrum 3 i tur 468 fylls nu för E9). 

Genomgång 

480. L3: Ja, det såg bra ut (8 min och 10 sek har gått) (nu är det läraren som i helklass 

försöker fylla mellanrummen i tur 468). Här säger man ju ett x + ett x är två stycken x 

(hon skriver på tavlan: 1x + 1x = 2x); två stycken x plus ett x är tre stycken x (hon 

skriver: 2x + 1x = 3x); nu tar jag bort två stycken x (3x – 2x); så får jag ett x kvar (3x – 2x 

= 1x); och ett x skriver man som x (hon skriver: 3x – 2x = x). Det är inget fel och skriva 

ett x (1x); men det ser lite konstigt ut. I nästa uttryck har jag fem stycken x och ta bort 

dem; då får jag inga kvar; och då skriver man noll (5x – 5x = 0). Samma där, det är inget 

fel och skriva 0x, men det ser väldigt konstigt ut. I sista uttryck har jag -5x och ligger på 

negativa sidorna; så lägger jag till fem stycken x; då får jag noll (-5x + 5x = 0) (med 

relationerna i tur 480 fyller läraren mellanrummen i tur 468).  

481. L3: Det är bra. Vi tar några till, vi får se hur det går (9 min och 20 sek har gått). 

Samtal mellan två elever angående förenkling av uttrycken x + 4 + x, 4 – 2x + 

x, 4 – 2x + x + 3 och 4 – 2x + x – 3  

482. E5: Det första blir 2x + 4 (fyller mellanrummet angående hur man förenklar uttrycket x 

+ 4 + x), inte det samma sak? 

483. E4: Ja (mellanrummet i tur 482 fylls för E4 och E5). 

484. E5: Nästa: uttrycket 4 – 2x + x (ett mellanrum), -2x + x blir -x (en relation för att fylla 

mellanrummet i tur 484), så det blir 4 – x (mellanrummet i tur 484 fylls för E5), eller 

hur? 

485. E4: Ja, det blir det (mellanrummet i tur 484 fylls också för E4). 

486. E5: 4 – 2x + x + 3 (ett mellanrum); men då blir det, då blir det. 

487. E4: 7 minus (börjar etablera en relation för att kunna fylla mellanrummet i tur 486). 

488. E5: Vadå 7 (söker en förklaring till relationen i tur 487) (ett delmellanrum uppstår här)? 

489. E4: Jamen, 4 + 3 är 7, eller (en relation för att fylla delmellanrummet i tur 488)? 

490. E5: Ok (delmellanrummet i tur 488 fylls nu för E5), det blir 7 – x (mellanrummet i tur 

486 fylls nu för E5), eller? 

491. E4: Just det (mellanrummet i tur 486 fylls nu också för E4). 

492. E5: 4 – 2x + x – 3 (ett mellanrum); det blir -1x (förenklar – 2x + x), nu har vi -3, vad gör 

vi (uppmärksammar E4 på ett delmellanrum angående minustecknet framför 3)? 

493. E4: Just det, nu har vi 4 – 3, är det inte 1 (delmellanrummet i tur 492 fylls för E4)? 

494. E5: Jo (delmellanrummet i tur 492 fylls också för E5), det måste vara så, 1 – 1x 

(mellanrummet i tur 492 fylls för E5), eller? 

495. E4: Ja, jag tror det (mellanrummet i tur 492 fylls nu också för E4). 
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496. E5: Ja, det blir det tror jag (alltså, eleverna är lite osäkra). 

Genomgång 

497. L3: Ja, då ska vi se (12 min och 30 sek har gått). Nu ska vi förenkla uttrycket x + 4 + x. 

När man ska förenkla uttryck, då ska man skriva av dem, för då kan man jobba med dem 

på ett annat sätt än att man bara sitter och tittar på dem. Så tycker jag att man ska göra. 

Jag tittar här på mitt uttryck och så ser jag att jag har x, då stryker jag under x:n, då 

lägger jag ihop dem. Vi får då två stycken x (2x), och sen har jag en konstant (4) som jag 

lägger till där (hon skriver: 2x + 4) (med relationerna i denna tur fyller läraren 

mellanrummet angående förenkling av x + 4 + x). Då är det klart va (vill veta om 

eleverna har förstått)? Eller ska jag lägga ihop 2x och 4 (uppmärksammar eleverna på 

vad som inte är relevant)? 

498. E1: Nej (fyller mellanrummet angående om 2x och 4 ska läggas ihop). 

499. L3: Nej (bekräftar relationen i tur 498), eller man kan göra så här (istället för att stryka 

under): x + x + 4 = 2x + 4 (uppmärksammar eleverna på ett annat sätt). 

500. L3: Nu är det komplikation. 

501. E1: Vadå? 

502. L3: Eller kanske ni inte tycker det, när det står minus framför som i uttrycket 4 – 2x + x 

(som står på tavlan) (ett mellanrum). Vad får jag då? 

503. E1: -1x (börjar etablera en relation för att fylla mellanrummet i tur 502). 

504. L3: Vad tycker ni andra? (Det blir tyst) (mellanrummet i tur 502 verkar vara stort för 

eleverna) 

505. L3: Om jag har så här: -2 + 1 (som riktningsgivare pekar hon på ledtråd), vad blir det 

(ett delmellanrum som bör fyllas för att kunna fylla mellanrummet i tur 502)?  

506. E9: -1 (delmellanrummet i tur 505 fylls för E9). 

507. L3: Det blir -1 (bekräftar relationen i tur 506). Titta på tallinjen (som läraren ritar på 

tavlan), jag finns här (pekar på -2 på tallinjen), jag går ett steg upp, kommer till -1 (en 

förklaring till relationen i tur 506). Har jag -2x och lägger jag till 1x så kommer jag till -

1x och det skriver jag så här: -x (en relation för att kunna fylla mellanrummet i tur 502); 

och sen har jag vadå +4 eller -4 (ett delmellanrum)?  

508. E9: +4 (delmellanrummet i tur 507 fylls för E9). 

509. L3: +4 (Hon skriver på tavlan -x + 4) (fyller mellanrummet i 502), skulle man kunna 

skriva det på det sättet (skriver: 4 – x), är det samma sak (ett mellanrum)? 

510. E9: Ja (mellanrummet i tur 509 fylls för E9). 

511. L3: Någon annan som tycker att de är samma sak? (Det blir tyst) (mellanrummet i tur 

509 dröjs kvar för eleverna) 

512. L3: Ja. Titta här (pekar på -x + 4): jag har -x och -x där (pekar på 4 – x), och här (pekar 

på -x + 4) har jag +4 och där (pekar på 4 – x) har jag +4, så man får skriva det på båda 

sätten (med dessa relationer fyller hon mellanrummet i tur 509).  

513. L3: Nu tar vi nästa uttryck: 4 – 2x + x + 3 som står på tavlan (ett mellanrum). Jag har -

2x + 1x (en relation) igen, vad blir det? 

514. E2: -1x (en annan relation). 

515. L3: Sen har jag 4 + 3 (en relation till). 

516. E2: 7 (en relation).  

517. L3: Vad blir uttrycket då? 

518. E2: -x + 7 (med hjälp av relationerna i turerna 513-516 fylls mellanrummet i tur 513). 
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519. L3: Och sen sista uttrycket (pekar på uttrycket 4 – 2x + x – 3 som står på tavlan) (ett 

mellanrum), vad blir det då? 

520. E12: -1x (en relation). 

521. L3: -1x igen, det blir samma situation, och sen vad ska man säga? 4 – 3 är (en annan 

relation)? 

522. E12: 1 (en relation till). 

523. L3: Ok, vad blir uttrycket då? 

524. E12: -1x + 1 (mellanrummet i tur 519 fylls för E12). 

525. L3: Ja, och vi skriver det så här: -x + 1. Ok, nu lämnar vi det för en stund.      

526. L3: Nu får ni ett uttryck (hon skriver på tavlan uttrycket 4x – 1) av mig (17 min och 20 

sek har gått). Jag vill veta värdet av det uttrycket då x = 2 (ett mellanrum).  

 

Läraren gick runt och kollade hur eleverna gjorde.  

Samtal mellan två elever angående värdet av uttrycket 4x – 1 då x = 2 

527. E11: Det blir 4x – 1, men det blir ju 4 gånger 2 – 1 (en relation). 

528. E12: Va (söker förklaring till relationen i tur 527)? 

529. E11: Ja, kolla, eftersom det är osynligt gånger där mellan 4 och x (en förklaring/en 

annan relation). 

530. E12: Det blir 8 – 1 (en relation till). 

531. E11: Ja, så det blir 7 (mellanrummet i tur 526 fylls för eleverna). 

Genomgång 

532. L3: Alla har gjort så här, man stoppar in 2, och då måste man veta vad det står för 

tecken där emellan, gånger (hon menar mellan 4 och x), och sen minus ett, och då blir 

det lika med 7 (hon skriver: 4 · 2 – 1 = 7). Då måste man känna igen vad några ord 

betyder som värdet av ett uttryck (med dessa relationer fyller läraren mellanrummet i tur 

526). Nu gör vi så här, nu har ni tappat koncentrationen, en minut paus, ni får inte lämna 

salen (19 min och 30 sek har gått).  

533. L3: Nu börjar vi igen (20 min och 35 sek har gått). Bokstaven x som vi använder här 

betyder naturligtvis olika saker. I vår rektangel betecknas längden av en av sidorna med 

x, men det kan också betyda andra saker, man kan sätta in den på olika ställen 

(uppmärksammar eleverna på vad som räknas som relevant kunskap). Vi skulle jobba 

vidare med det här, och det vi ska fokusera på nu är likhetstecken. Det vet ni vad det är 

va? Om jag skriver så här: 3 · 4 = 4 · 3, är det sant (ett mellanrum)? 

534. FE: Ja (mellanrummet i tur 533 fylls för flera elever). 

535. L3: Ja, där står 12 = 12 (en förklaring till relationen i tur 534), det är sant va? 

536. FE: Ja. 

537. L3: Om jag gör så här nu: jag tar bort två där och så tar jag bort två där (hon menar ta 

bort 2 från båda leden i likheten 12 = 12, alltså 12 – 2 = 12 – 2), gäller likhetstecknet 

fortfarande då (ett mellanrum)? 

538. EE: Ja (en relation). 

539. L3: 12 minus 2 är 10 i vänstra ledet och 12 – 2 är 10 i högra ledet (en förklaring till 

relationen i tur 538). Det gäller va? Jag har gjort precis samma på båda sidorna, och det 

gäller likhetstecknet fortfarande (uppmärksammar eleverna på vad som är relevant 



 144 

kunskap). Om jag gör så här: jag ska lägga till 5 till vänstra ledet (10 + 5), vad måste jag 

göra där (hon menar i högra ledet) för att likhetstecknet ska gälla (ett mellanrum)? 

540. E6: Lägg till 5 (en relation som fyller mellanrummet i tur 539). 

541. L3: Måste lägga till 5 (10 + 5; nu har hon på tavlan: 10 + 5 = 10 + 5) (bekräftar 

relationen i tur 540). Likhetstecknet gäller fortfarande eftersom 15 = 15 (en förklaring 

till relationen i tur 540). Om jag gör så här att jag multiplicera med 2 i vänstra sidan (hon 

menar 15 gånger 2), vad ska jag göra på andra sidan för att likhetstecknet ska gälla (ett 

mellanrum)? 

542. FE: Multiplicera med 2 (en relation).  

543. L3: Alltså, 15 · 2 = 15 · 2, 30 = 30 (en annan relation, och mellanrummet i tur 541 

fylls). Om jag delar 30 på vänstra sidan med 3, vad ska jag göra på andra sidan (ett 

mellanrum)? 

544. FE: Dela med 3 (en relation). 

545. L3: Så, 30
3

= 30
3

, 10 = 10 (en annan relation, och mellanrummet i tur 543 fylls), alltså det 

stämmer bra, skulle man då kunna dra en slutsats om att om jag gör likadant på båda 

leden så gäller alltid likhetstecknet (uppmärksammar eleverna på vad som är relevant 

kunskap)? 

546. FE: Ja. 

547. L3: Bra, då ska vi utnyttja det (uppmärksammar eleverna på en regel som ska 

användas). Är ni med på det (23 min och 30 sek har gått)?  

548. L3: Då kör vi vidare. Ole är 15 år gammal, han är 3 år äldre än Kalle, hur gammal är 

Kalle (ett mellanrum)? 

549. FE: 12 år (en relation som fyller mellanrummet i tur 548 men utan redovisning). 

550. L3: Ja, det stämmer (bekräftar relationen i tur 549). Nu ska vi lösa det med en ekvation 

istället, den allra enklaste typen av ekvation (uppmärksammar eleverna på vad som är 

relevant kunskap). Vi tänker att Kalle är x år gammal, och sen utnyttjar vi det som vi 

tänkte (en relation). Kalle är x år, om jag lägger till 3 år, då får jag ju hur gammal Ole är 

(en annan relation). Kalle plus 3 det blir Oles ålder (en relation till), det stämmer va? 

551. FE: Ja. 

552. L3: Kan jag då skriva att x + 3 = 15 (en ytterligare relation)? 

553. FE: Ja. 

554. L3: Nu ska vi lösa den här ekvationen på det sättet som vi gjorde med likhetstecknet (ett 

delmellanrum som bör fyllas för att i sin tur kunna fylla mellanrummet i tur 548). Flytta 

ner likhetstecknet, se till att de alltid kommer under varandra så blir det lättare sen när vi 

får lite svårare ekvationer (uppmärksammar eleverna på vad som är relevant kunskap). 

Nu vill jag ta bort den där trean och jag vill bara ha x:t kvar, så då skriver jag -3 där 

under vänstra ledet, man måste då göra likadant på andra sidan, då tar jag bort 3 där 

också va (några relationer för att fylla delmellanrummet i tur 554)?  

555. FE: Ja. 

556. L3: För då gäller likhetstecknet (en förklaring till relationerna i tur 554). Ser ni att det 

blir 0 där under treorna, 3 minus 3, kvarstår x då (en annan relation)? Och här blir det 15 

– 3 som är 12 (en relation till). Nu har vi löst den första ekvationen (delmellanrummet i 

tur 554 fylls). Kalle är 12 år gammal (mellanrummet i tur 548 fylls nu), nu vet vi det (26 

min och 40 sek har gått).  

557. L3: Nu ska vi lösa ekvationen x + 7 = 10 (ett mellanrum). En ekvation är en likhet, 

består av två led säger man, det som står till vänster om likhetstecknet kallar man för 
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vänster led, och det till höger för höger led (uppmärksammar eleverna på vad som är 

relevant kunskap).  

558. L3: Hur löser vi ekvationen x + 7 = 10? Vi gör så här, flytta ner likhetstecknet. Nu vill 

jag bli av med den där sjuan, vad ska jag göra då? 

559. FE: -7 (en relation). 

560. L3: -7, vad måste jag göra på andra sidan (ledtråd)? 

561. FE: -7 (en annan relation). 

562. L3: Bra. Vad blev det kvar i vänstra led (ledtråd)? 

563. FE: x (x + 7 – 7 = x) (en ytterligare relation). 

564. L3: Vad får jag kvar på andra sidan (ledtråd)? 

565. FE: 3 (10 – 7 = 3) (en relation till). 

566. L3: Så, x = 3 (mellanrummet i tur 557 fylls). Nu har vi löst ekvationen. Nu skriver jag 

två ekvationer på tavlan och så löser ni dem på det här sättet, jag går runt och kollar (28 

min och 10 sek har gått). Dessa ekvationer är 8 + x = 9 (mellanrum 1) och 5 = 4 + x 

(mellanrum 2).  

Samtal angående lösning av ekvationerna 8 + x = 9 och 5 = 4 + x  

567. E4: Den första, 8 + x = 9, jag fattar inte (mellanrum 1 i tur 566 verkar vara stort för E4). 

568. E5: Vi ska lösa den (uppmärksammar E4 på vad som ska göras).  

569. E4: Jamen, nu fattar jag, kolla, x blir ju 1, 8 + 1 är 9 (en relation till mellanrum 1 i tur 

566), x = 1 (mellanrum 1 i tur 566 fylls). 

570. E5: Den andra blir också 1, -4 där och -4 där (en relation till mellanrum 2 i tur 566), det 

blir 1 = x (mellanrum 2 i tur 566 fylls). 

571. E4: Yes.  

Genomgång 

572. L3: Okey (30 min och 50 sek har gått). Det som var nytt nu är att ekvationen 5 = 4 + x 

är vänt nu och i ekvationen 8 + x = 9 byter jag om lite bara (uppmärksammar eleverna på 

vad som är nytt). Jag flyttar ner likhetstecknet, jag vill bli av med åttan, jag tar bort 8 

från båda sidor (relation till mellanrum 1 i tur 566), då har jag kvar x i vänster led och 1 i 

höger led (x = 1) (mellanrum 1 i tur 566 fylls av läraren). Denna metod kallas för Göra 

samma sak på båda sidor (uppmärksammar eleverna på vad som räknas som relevant 

kunskap). I den andra ekvationen, flytta ner likhetstecknet och ta bort 4 från båda leden 

(relation till mellanrum 2 i tur 566), så 1 = x, ska man göra bara så? Eller ska man vända 

på det och säga att x = 1 (mellanrum 2 i tur 566 fylls av läraren)? 

573. FE: Det blir samma sak (det står fast för flera elever att 1 = x och x = 1 är samma sak). 

574. L3: Samma sak ja, men det känns lite bättre och ha x till vänster (x = 1) 

(uppmärksammar eleverna på vad som räknas som relevant kunskap). 

575. L3: Det kommer ett nytt problem här. Vi har en tjej som heter Asta och väger 35 kg. 

Asta är fem gånger mer än vad hennes lille bror väger. Hur mycket väger lille bror (ett 

mellanrum)?  

576. FE: 7 kg (med denna relation fylls mellanrummet i tur 575 men utan förklaring). 

577. L3: Ja, 5 gånger 7 är 35 (en förklaring genom att gissa och pröva), han väger 7 kg. 

Skulle vi kunna teckna en ekvation och lösa den (ett delmellanrum, istället vill läraren 

fylla mellanrummet i tur 575 med hjälp av en ekvation)? Men innan vi gör det, så ska vi 

titta på det här: 1x och x är samma sak (uppmärksammar eleverna på vad som räknas 
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som relevant kunskap). Hur mycket är 5
5

 (uppmärksammar eleverna på vad de ska 

kunna)? 

578. E13: 1. 

579. L3: Hur mycket är 7
7

 (uppmärksammar eleverna på vad de ska kunna)? 

580. E13: 1. 

581. L3: Hur ska täljaren och nämnaren se ut för att jag ska få svaret 1? 

582. E13: Samma (uppmärksammar eleverna på vad som räknas som relevant kunskap). 

583. L3: Om de är samma, då får jag alltid svaret 1. De här grejerna är viktiga, de får vi hålla 

i minnet (uppmärksammar eleverna på vad som räknas som relevant kunskap).   

584. L3: Vi tänker att lille bror väger x kg (en relation), kan man teckna en ekvation 

(delmellanrummet i tur 577 återkommer igen)? Vad kan jag skriva sen om Asta är fem 

gånger mer än vad hennes lille bror väger (ledtråd)?  

585. E2: 5 gånger x = 35 (en relation). 

586. L3: Behöver gångertecknet vara med (uppmärksammar eleverna på vad som räknas som 

relevant kunskap)? 

587. E2: Nej. 

588. L3: Jag skriver: 5x = 35 (en annan relation). Nu vill jag veta x (en relation till). Om jag 

tar mina 5x och dividera med 5 (en ytterligare relation), hur mycket är 5 delat på 5? 

589. E2: 1. 

590. L3: 1x, och då står det 1x och 1x är samma sak som vadå? 

591. E2: x. 

592. L3: Ja, x. Men har jag delat med 5 där, så måste jag dela med 5 på andra sidan också (en 

relation till), annars gäller inte likhetstecknet (uppmärksammar eleverna på vad som 

räknas som relevant kunskap). 5 delat med 5 är 1 och det blir 1x, och 35 delat med 5 är 

7, så x = 7 (delmellanrummet i tur 577 fylls)). Astas lille bror är då 7 år (mellanrummet i 

tur 575 fylls med hjälp av en ekvation) (37 min och 30 sek har gått). 

593. L3: Nu skriver jag på tavlan 3 ekvationer. Ni ska lösa dem på ett liknande sätt om ni 

förstod. Dessa ekvationer är 3x = 18 (mellanrum 1), 100 = 10x (mellanrum 2) och 0,2x = 

2 (mellanrum 3). Man måste kunna redovisa hur man gör och man måste skriva ett 

korrekt svar. 

 

Läraren gick runt och hjälpte eleverna som behövde hjälp. 

Samtal angående lösning av ekvationerna 3x = 18, 100 = 10x och 0,2x = 2 

594. E13: 3x ska va 18, hur gör vi (söker en relation till mellanrum 1 i tur 593)? 

595. E15: Gör som hon lärt oss (E15 uppmärksammar E13 på att metoden Göra samma sak 

på båda sidor ska användas)! 

596. E13: 3 gånger någonting ska bli 18 (E13 försöker använda en annan metod). 

597. E15: Vi ska dela som hon gjort (en relation till mellanrum 1 i tur 593). 

598. E13: Dela med vad (söker förklaring till relationen i tur 597)? 

599. E15: Vi måste dela med 3 (förklaring till relationen i tur 597), 18 delat med 3 är 6. 

600. E13: Så, x = 6 (mellanrum 1 i tur 593 fylls för E13). 

601. E15: Ja (mellanrum 1 i tur 593 fylls också för E15), det måste stämma. 

602. E13: Den andra, delar vi med 10 (en relation till mellanrum 2 i tur 593), så 10 = x 

(mellanrum 2 i tur 593 fylls för E13), eller hur? 
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603. E15: Ja (mellanrum 2 i tur 593 fylls också för E15). 

604. E13: Och sen ska vi dela med vadå, jag förstår inte, vet du? 

605. E15: Nej (mellanrum 3 i tur 593 verkar vara stort för båda elever och kan inte komma 

vidare i aktiviteten, de behöver hjälp av någon som är mer erfaren). 

Genomgång 

606. L3: Nu löser vi ekvationen 3x = 18 (mellanrum 1 i tur 593 återkommer igen) (41 min 

och 10 sek har gått), 3x delat på 3 är 1x (en relation), 1x är samma sak som x 

(uppmärksammar eleverna på vad som är relevant kunskap), då skriver jag x är lika med 

vadå (ledtråd)? Vad är 18 delat med 3 (en annan relation)?  

607. E6: 6. 

608. L3: Så, vad blir x (ledtråd)? 

609. E6: 6. 

610. L3: Ja, x = 6 (mellanrummet i tur 593 fylls med hjälp av läraren).  

611. L3: Hur gör vi med ekvationen 100 = 10x (mellanrum 2 i tur 593 återkommer igen)? 

Vad ska jag dela med (ledtråd)? 

612. E11: 10 (en relation). 

613. L3: Vad får vi då (ledtråd)? 

614. E11: 10. Vi får 10 = 1x. 

615. L3: Ja, och det är samma sak som x = 10 (mellanrum 2 i tur 593 fylls med hjälp av 

läraren). 

616. L3: Hur gör vi med den sista ekvationen (menar ekvationen 0,2x = 2) (mellanrum 3 i tur 

593 återkommer igen)? (Det blir tyst) (mellanrummet tycks vara stort för eleverna på 

grund av talet i decimalform) 

617. L3: Här delar vi med 0,2 och får 0,2x
0,2

= 2
0,2

 (en relation), här kan man använda 

miniräknare om det behövs (uppmärksammar eleverna på vad som är relevant kunskap), 

vi får då x = 10 (mellan rum 3 i tur 593 fylls nu av läraren och eleverna). Okey, det var 

det.  

618. L3: Nu ska vi titta på ekvationen x – 2 = 6 (ett mellanrum). Ni ska flytta ner 

likhetstecknet och så vill jag veta x (ledtråd), hur ska jag bli av med -2 (ledtråd)? (Inget 

svar)  

619. L3: Vad händer om jag adderar med 2 (ett delmellanrum)? Vad får jag då? 

620. E8: 0 (delmellanrummet i tur 619 fylls). 

621. L3: 0, vad ska man göra i andra led (ledtråd)? 

622. E8: Samma sak (en annan relation). 

623. L3: Samma sak, så att likhetstecknet gäller. Då får jag x = 8 (mellanrummet i tur 618 

fylls), va?                  

624. L3: Hur löser vi ekvationen x – 3 = 5 (ett mellanrum)? 

625. E8: Samma sak, plus 3 (en relation). 

626. L3: Bra, addera med 3 i båda leden, då får vi x = 8 (mellanrummet i tur 624 fylls) (43 

min och 50 sek har gått). 

627. L3: Nu ska ni lösa ekvationen 2x + 3 = 9 (ett mellanrum). 
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Samtal angående ekvationen 2x + 3 = 9 

628. E9: Måste vi lösa ekvationen 2x + 3 = 9 på det sättet hon visar? 

629. E10: Ja. 

630. E9: Men jag brukar göra det på ett annat sätt (uppmärksammar E10 på att ett annat sätt 

kan användas). Jag tycker att det är enklare på det sättet som vi lärt oss på högstadiet, 

flytta över (hon menar metoden Överflytning). 

631. E10: Ja, men vi måste lära oss det här nya (uppmärksammar E9 på att metoden Göra 

samma sak på båda sidor ska användas). Ska vi ta +3 eller -3 (ett delmellanrum)? 

632. E9: +3, nej -3 (fyller delmellanrummet i tur 631), det blir 2x där (en relation) (menar i 

vänster led). 

633. E10: Vad blir det i högra led då? Det måste bli 6 (en annan relation). 

634. E9: Ja, 2x = 6 (en relation till), 6 delat med 2 är 3 (en ytterligare relation). 

635. E10: Så, x = 3 (mellanrummet i tur 627 fylls för eleverna). 

Genomgång angående ekvationen 2x + 3 = 9   

636. L3: Nu går vi vidare (50 min och 40 sek har gått). Nu ska vi titta på en komplikation här 

i ekvationen 2x + 3 = 9 (ett mellanrum). Vi ser att vi har likhetstecknet, vi har två led, det 

är en ekvation. Vi flyttar ner likhetstecknet, sen vill jag bli av med den där trean 

(ledtrådar), vad ska jag göra då? 

637. E1: Minus 3 (en relation). 

638. L3: Håller ni med? 

639. FE: Ja (bekräftar relationen i tur 637). 

640. L3: Då skriver jag -3 under leden, vad får jag kvar i vänstra ledet (ledtråd)? 

641. E5: 2x (en annan relation). 

642. L3: Vad tycker ni? 

643. FE: Ja. 

644. L3: Vad blir det i högra led (ledtråd)? 

645. E5: 6 (en ytterligare relation). 

646. L3: Nu har vi 2x = 6 (en relation till), vad gör vi sen? 

647. E5: Dela med 2 (en ytterligare relation). 

648. L3: Ja, vi delar med 2 och får x = 3 (mellanrummet i tur 636 fylls).  

 

Läraren valde sedan några elever som kom fram till tavlan för att lösa ekvationerna 2x + 3 = 17, 

4x – 6 = 14 och 5x + 20 = 40 (52 min och 30 sek har gått). Ekvationerna löstes av eleverna med 

hjälp av läraren och andra elever på ett liknande sätt (d.v.s. med hjälp av metoden Göra samma 

sak på båda sidor) (55 min och 50 sek har gått). 

I slutet av lektionen fick eleverna jobba med stencil 3A i cirka 10 minuter (se bilaga 8). 

Genomförande av lektion 3B 

Genomgång 

649. L3: Om jag skriver så här: 3x + 4 = 1 och 3x + 1 = 4, kan man göra så (ett mellanrum)? 

650. FE: Nej (med denna relation fylls mellanrummet i tur 649 men utan förklaring).  

651. L3: Hur ser ni det (söker en förklaring till relationen i tur 650)? 

652. E9: 1 och 4 får inte byta plats (en annan relation). 
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653. L3: Får de inte byta plats (söker en förklaring till relationen i tur 652)? 

654. FE: Nej. 

655. L3: Kan ni kontrollera att det här blir fel (ledtråd)? 

656. E9: x = 1, fungerar inte i båda (en förklaring till relationen i tur 652).  

657. L3: Kan ni prova (söker en förklaring till relationen i tur 656), Vi stoppar in x = 1 i 

ekvationen 3x + 1 = 4, vad får vi då? 

658. E9: 3 · 1 blir 3 plus 1 blir 4 (en förklaring till relationen i tur 656). Det stämmer.  

659. L3: Vi stoppar nu in x = 1 i ekvationen 3x + 4 = 1, vad får vi då? 

660. E9: 3 · 1 blir 3 plus 4 blir 7 (en annan förklaring till relationen i tur 656). 

661. L3: Stämde inte det här? 

662. FE: Nej (mellanrummet i tur 649 fylls). 

663. L3: Så, absolut inte, det händer någonting om de byter plats (bekräftar relationen i tur 

662). Hur löser vi ekvationen 3x + 4 = 1 (ett mellanrum)? 

664. E1: Minus 4 (en relation). 

665. L3: Vad blir vänstra led (ledtråd)? 

666. E1: 3x (en annan relation). 

667. L3: Ja, och högra led (ledtråd)? 

668. E1: -3 (en relation till). Nu delar vi båda med 3 (en ytterligare relation). 

669. L3: Vad blir vänstra led (ledtråd)? 

670. E1: x, och högra blir -1 (en relation till). 

671. L3: Ja, så x = -1 (mellanrummet i tur 663 fylls), nu kan jag prova och stoppa in x = -1 i 

ekvationen, vad får vi då (ett mellanrum)? 

672. FE: 3 · (-1) blir -3 plus 4 blir 1 (med denna relation fylls mellanrummet i tur 671).  

673. L3: Det stämmer, va? 

674. FE: Ja (6 min och 30 sek har gått). 

 

Sedan löste läraren och eleverna tillsammans ekvationen 2x + 9 = 3 på ett liknande sätt (9 min 

och 30 sek har gått).  

675. L3: Nu ska vi göra lite svårare, vi vill lösa ekvationen 7x = 2x + 10 (ett mellanrum). Jag 

försöker ha x:n på ena sidan och siffertermen på den andra (uppmärksammar eleverna på 

vad som ska göras). Hur gör vi då? 

676. E2: Vi tar bort 2x från högra sidan för att få kvar bara 10 (en relation). 

677. L3: Vad gör vi på vänstra sidan (ledtråd)?  

678. E2: Ta bort samma, 2x (en annan relation). 

679. L3: Okey, vad får vi då nu? 

680. E2: 5x = 10 (en relation till). 

681. L3: Vad gör vi nu? 

682. FE: Dela båda leden med 5 (en relation till), vi får x = 2 (mellanrummet i tur 675 fylls). 

683. L3: Ja. Är ni med? 

684. FE: Ja. 

685. L3: Ta fram papper och penna. Ni ska lösa ekvationen 6x – 9 = 5x (ett mellanrum).  

 

Läraren gick runt och hjälpte eleverna. Hon märkte att en stor del av eleverna inte kunde lösa 

ekvationen.  
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686. L3: Jag har rört till det (16 min och 30 sek har gått). Vänd er hitåt, det är klart att det är 

rörigt när jag trodde att, jaha nu så ska jag låta er räkna själva, men det var en 

svårighetsgrad till (läraren märker att hon inte har synliggjort för eleverna hur man löser 

ekvationer såsom 6x – 9 = 5x). Om jag skulle lösa den här själv, så skulle jag känna, 

hmm jag vill helst inte få något minustecken framför x-termen (hon menar om man 

minskar med 6x så får man minustecken framför x-termen), det är så jobbigt, jag är lite 

lat (uppmärksammar eleverna på vad som är relevant kunskap). Så tänker jag, om jag tar 

bort 5x på båda sidor, jag kommer inte att vara färdig efter det, hur många x får jag på 

vänstra sidan då (en relation)? 

687. E9: ett (en annan relation).  

688. L3: Har vi mer kvar på vänstra sidan (ledtråd)? 

689. E9: 9 (stämmer inte matematiskt). 

690. E6: -9 (en relation till). 

691. L3: -9. Tecknet som står framför ska vara med (uppmärksammar eleverna på vad som 

är relevant kunskap). Vad får jag kvar på högra sidan (ledtråd)? 

692. FE: 0 (en ytterligare relation). 

693. L3: Det är klart. Om man säger 0x, är det fel (uppmärksammar eleverna på vad som är 

relevant kunskap)? 

694. FE: Ja (stämmer inte matematiskt). 

695. L3: Nej. Det är det inte, men man behöver inte skriva ut det, noll gånger x blir noll. Vad 

har vi nu? 

696. E5: x – 9 = 0 (en relation till). 

697. L3: går det att lösa nu då (ett delmellanrum som bör fyllas för att kunna fylla 

mellanrummet i tur 685)? 

698. E5: Absolut. 

699. L3: Hur gör jag nu då? (Det blir tyst) 

700. L3: Just nu så vill jag ha x-termen på ena sidan och siffertermen på den andra, hur gör 

jag då (ledtråd)? 

701. FE: +9 (en ytterligare relation). 

702. L3: +9. Vad får jag på vänster sida (ledtråd)? 

703. E2: x (en annan relation). 

704. L3: Vad får jag på höger sida (ledtråd)? 

705. E2: 9 (en relation till). 

706. L3: Så, x = 9 är svaret (delmellanrummet i tur 697 fylls och därmed fylls mellanrummet 

i tur 685) (18 min och 50 sek har gått). 

707. E1: Jag kan göra på ett annat sätt (uppmärksammar läraren på ett annat sätt). 

708. L3: Hur då? 

709. E1: Jag tog minus 6x på båda sidor (en relation). 

710. L3: Vad fick du då? 

711. E1: -9 = -x (en annan relation), sen delar jag med -1, så får jag 9 (en relation till) 

(mellanrummet i tur 685 fylls på ett annat sätt med hjälp av turerna 709-711). 

712. L3: Utmärkt (bekräftar relationen i tur 711). Det finns alltså flera sätt och ta sig fram.  

713. E11: Man kan också ta +9 från början (ett sätt till).  

714. L3: Ja. 

715. E11: Då blir det 6x = 5x + 9, sen -5x på båda sidor, då får jag x = 9 (med dessa 

relationer i denna tur fyller eleven E11 mellanrummet i tur 685 på ett tredje sätt).  
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716. L3: Bra. Alla tre sätten är korrekta, bara tänk på att göra lika på båda sidor, x-termen på 

ena sidan, siffertermen på andra sidan och få fram ett x (läraren påminner eleverna om 

hur det går till när man löser ekvationer).     

717. L3: Nu tar jag den här ekvationen: 4x + 1 = 3x + 6 (ett mellanrum). Vad ska jag börja 

med? 

718. E6: -1 (en relation). 

719. E2: -3x (en annan relation). 

720. L3: Ja, båda är korrekta, men om vi tar bort 3x från båda leden (relationen i tur 719 väljs 

av läraren), vad får jag på vänstra sidan då? 

721. FE: 1x + 1 (en relation till). 

722. L3: Och på högra sidan? 

723. FE: 6 (en ytterligare relation). 

724. L3: Vi har då 1x + 1 = 6 (en relation till), vad gör vi nu? 

725. FE: -1 på båda sidor (en annan relation), så x = 5 (mellanrummet i tur 717 fylls). 

726. L3: Bra, nu kan ni det här. Nu löser vi ekvationen 8x – 2 = 6x + 4 (ett mellanrum) (21 

min och 30 sek har gått).   

727. L3: Vad ska jag börja med för att lösa ekvationen (ledtråd)? 

728. E6: Ta bort 6x från båda leden (en relation). 

729. L3: Förslaget är att ta bort 6x, är det okey? 

730. FE: Ja. 

731. L3: Vad måste jag göra då? Vad får jag på vänstra sidan då? 

732. FE: 2x och -2 (en annan relation). 

733. L3: Vad får jag på högra sidan? 

734. FE: 4 (en relation till). 

735. L3: Nu har vi då 2x – 2 = 4 (en ytterligare relation). Vad gör vi nu? 

736. FE: -2 (en ytterligare relation). 

737. FE: +2 (en relation till). 

738. L3: Nu har vi två olika här, ska vi ta +2 eller -2? Jag ska göra båda, vi börjar med -2, 

vad får vi då? 

739. FE: 2x – 4 = 2 (synliggör för eleverna att relationen i tur 736 inte hjälper). 

740. L3: Det var inte bra va? Det här är inget fel, men besvärligt. Nu tar vi +2 på båda sidor, 

vad får vi då? 

741. FE: 2x = 6 (en annan relation). Sen dela med 2 (en relation till), x = 3 (mellanrummet i 

tur 726 fylls med hjälp av relationerna i turerna 728-741). 

742. L3: Man kan stoppa in x = 3 i ekvationen för att se om man har löst den korrekt 

(uppmärksammar eleverna på hur man kan kontrollera om man har löst ekvationen 

korrekt). Vi får då vänstra led = 8 · 3 – 2 = 24 – 2 = 22 och högra led = 6 · 3 + 4 = 18 + 4 

= 22. Jag får samma svar (25 min och 50 sek har gått). 

743. L3: Nu ska vi lösa ekvationen 2 = 20 – 2x (ett mellanrum), om det nu står på det här 

viset, Hur ska jag lösa den? Vad skulle ni börja med?  

744. E1: -2 (en relation). 

745. L3: Om jag vill ha x-termen på ena sidan och siffertermen på den andra, vilken måste 

bort (ledtråd)? 

746. E2: 20 (en annan relation). 
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747. L3: 20 måste bort va? Hänger ni med? Ja, jag kan bolla runt hur länge som helst, då blir 

det jätte långa uträkningar (uppmärksammar eleverna på vad som är relevant kunskap), 

men hur får vi bort 20 härifrån?  

748. FE: -20 på båda sidor. 

749. L3: Bra. Vad får vi då? 

750. FE: -18 på vänster sida och -2x på höger sidan (en relation till). 

751. L3: Nu har vi -18 = -2x (en ytterligare relation), vad gör vi nu då? 

752. FE: Dela med 2 (en relation som inte hjälper). 

753. FE: Dela med -2 (en relation till). 

754. L3: -2 delat med -2 blir 1 och -18 delat med -2 blir vadå (en ytterligare relation)? 

755. FE: 9.  

756. L3: Nu har vi 9 = x, ska jag svara så? 

757. FE: Ja (29 min och 50 sek har gått).  

758. L3: Det känns lite bättre att skriva x = 9 (med hjälp av relationerna i turerna 744-757 

fylls mellanrummet i tur 743) (Hittills har läraren jobbat med eleverna i helklass).    

759. L3: Två ekvationer (1 = 13 – 4x och 12 – 3x = 6) på tavlan som ni ska jobba med. Jag 

går runt och hjälper till.  

Genomgång 

760. L3: Vi gör så här: Nu ska vi lösa ekvationen 1 = 13 – 4x tillsammans (ett mellanrum). 

Vad ska vi börja med? 

761. E12: -13 på båda sidor (en relation). 

762. L3: Vad får vi då? 

763. FE: -12 = -4x (en annan relation). 

764. L3: Vad blir x då (ledtråd)? 

765. FE: Dela med -4 (en ytterligare relation). 

766. L3: Okey, vänstra sidan blir vadå (flera elever säger 3) (en relation till)? Och högra 

sidan (flera elever säger 1x) (en ytterligare relation)? Alltså, x = 3 (mellanrum 1 i tur 760 

fylls med hjälp av relationerna i turerna 761-766).  

 

Därefter bad läraren eleverna att jobba med några ekvationer som hon valde. Läraren gick runt 

och hjälpte till. I slutet av denna lektion fick eleverna jobba med stencil 3B (se bilaga 9) i cirka 

10 minuter.  

Genomförande av lektion 3C 

Genomgång 

767. L3: God morgon och välkomna. Denna lektion är den sista av de forskningslektionerna 

som genomförs i denna klass. Ni måste kunna lösa ekvationer och ni måste nå det här 

målet. Jag startar här med tecknet ”=” (hon skriver på tavlan tecknet ”=”), vad är det här 

för tecken (ett mellanrum)? 

768. E6: Likhetstecken (en relation som fyller mellanrummet i tur 767). 

769. L3: Precis, likhetstecken kallas det. Vad betyder det (ett mellanrum)? 

770. E6: Att det är lika på båda sidor (en relation som fyller mellanrummet i tur 767). 

771. L3: Ja, det måste vara lika på båda sidor (bekräftar relationen i tur 770), och det är den 

metoden (hon menar metoden Göra samma sak på båda sidor) vi jobbar med när det 
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gäller ekvationer, lika på båda sidorna. Ja, om man gör en sak på den ena sidan måste 

man göra precis likadant på den andra (uppmärksammar eleverna på hur man gör när 

man löser en ekvation). Det här är super enkelt, bara man följer de reglerna. Nu tänkte 

jag börja från början, alltså, jag tar en enkel ekvation först och så stegrar jag 

svårighetsgraden (4 min har gått). Här har vi ekvationen x + 4 = 8 (mellanrum 1), den 

innehåller två led, vänster led och höger led. Hur löser vi den? Jag vill bli av med fyran 

(ledtråd), vad gör jag då? Vi tar bort 4 från båda leden (en relation till mellanrum 1), 

flytta ner likhetstecknet och se till att ni får det under varandra, så kan det bli mycket 

lättare att läsa en ekvation. I vänstra led har vi x kvar, och 4 i högra led (en annan 

relation till mellanrum 1), så x = 4 (mellanrum 1 i tur 771 fylls). Stämmer det här? Har 

jag räknat rätt? Hur kollar man det (mellanrum 2)? Jo, vi kan stoppa in x = 4 i ekvationen 

(en relation till mellanrum 2 i tur 771), vi får då 4 + 4 i vänstra led, alltså 8 i vänstra led, 

och i högra led har vi också 8 (en annan relation till mellanrum 2 i tur 771), alltså det 

stämmer (mellanrum 2 i tur 771 fylls). Det här kallas att man prövar ekvationen när man 

gör så (uppmärksammar eleverna på vad sådan prövning heter). 

772. L3: Nästa är en likadan ekvation (x – 2 = 3) (ett mellanrum), Vad är skillnad emellan? 

773. E2: I denna ekvation är det minus, och plus i den första (en relation). 

774. L3: Och sen vill jag bli av med -2 (ledtråd), vad ska man göra då? 

775. E2: +2 (en annan relation).  

776. L3: Okey, så vi lägger till två till båda leden, vad får vi då? 

777. E2: x i vänstra sidan och 5 i högra (en relation till), x = 5 (mellanrummet i tur 772 fylls). 

778. L3: Stämmer det här, är 5 – 2 lika med 3 (kontrollerar om lösningen x = 5 är korrekt)? 

779. FE: Ja. 

780. L3: Nu tar vi ekvationen 2x – 5 = 7 (ett mellanrum) som är lite svårare. Hur gör vi här? 

781. E13: Man tar +5 (en relation).  

782. L3: Okey, man tar +5 i vänstra led, ner med likhetstecknet, och +5 i högra led (andra 

relationer), vad får vi då? 

783. FE: 2x i vänstra led och 12 i högra (en relation till). 

784. L3: Okey, nu har vi 2x = 12 (en ytterligare relation), vad gör vi nu? Vad har vi för 

tecken emellan 2 och x (ledtråd)? 

785. FE: Gånger (en annan relation). 

786. L3: Okey, hur ska jag bli av med tvåan där? 

787. FE: Dela med 2 (en relation till). 

788. L3: Vad får vi då? 

789. FE: x = 6 (mellanrummet i tur 780 fylls med relationerna i turerna 781-788). 

790. L3: Bra, så kollar vi: 2 · 6 är 12 minus 5 är 7, stämmer det (kontrollerar om lösningen x 

= 6 är korrekt)? 

791. FE: Ja (bekräftar relationen i tur 790). 

792. L3: Nu har ni grunden (menar att nu vet ni vilka regler som gäller för att kunna lösa en 

ekvation och hur man kontrollerar om lösningen är korrekt), och då ni som var sjuka 

eller borta, så är ni med nu va? Lika på båda sidorna, nu går vi på dagens (10 min och 45 

sek har gått). Nu får ni ta fram papper och penna. Är ni redo?  

793. L3: Nu ska vi titta på en svårare (uppmärksammar eleverna på att ekvationen som ska 

lösas nu är svårare) ekvation, 5 = 14 – 3x (ett mellanrum). Skillnaden är att i denna 

ekvation har man ett minustecken framför x-termen (komparation används här). Det 

ställer till en komplikation (uppmärksammar eleverna på nya saker). Gör så här: Jag vill 
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inte ha minus, jag vill ta bort det där minustecknet, då lägger jag 3x i högra led, -3x + 3x, 

då försvinner x:n va? Men, jag måste göra likadant på vänstra sidan, jag skriver +3x där 

också. Jag vill bli av med en av minustermerna, lägg till i båda leden (formulerar en 

regel som kan användas när man har ett minustecken framför x-termen).  

794. L3: Nu skriver jag vad jag har, på vänster sida har jag 5 + 3x och på högra sidan har jag 

14 (x:n försvinner), så 5 + 3x = 14 (en relation). Nu har vi en vanlig ekvation (försöker 

återkoppla till tidigare erfarenheter). Jag ville veta x, vad gör jag nu? 

795. E5: -5 på båda leden (en annan relation). 

796. L3: Vad får vi då? 

797. E5: 3x = 9 (en relation till). 

798. L3: Bra, sen då? 

799. FE: Dela med 3 (en ytterligare relation). 

800. L3: Okey, och vi får? 

801. FE: x = 3 (mellanrummet i tur 793 fylls med relationerna i turerna 793-800) (14 min 

och 50 sek har gått). 

802. L3: Bra, nu ska ni lösa ekvationen 10 = 20 – 2x (ett mellanrum). 

 

Läraren gick runt och hjälpte eleverna. 

Samtal mellan läraren och en elev angående lösning av ekvationen 10 = 20 – 2x 

803. L3: Hur har du löst ekvationen (mellanrummet i tur 802 återkommer igen)? 

804. E10: Först, man plussar 2x där och 2x där (en relation), det blir 10 + 2x = 20 – 2x + 2x 

(en annan relation).  

805. L3: Okey (läraren skriver på tavlan 10 + 2x = 20 – 2x + 2x). Fortsätt! 

806. E10: Det blir 10 + 2x = 20 (en relation till). Sen har man -10 där och -10 där (en 

ytterligare relation), sen 2x = 10 (en annan relation), sen dela på 2, sen x = 5 

(mellanrummet i tur 802 fylls). 

807. L3: Vad säger ni andra, ska vi godkänna denna lösning (vill veta om eleverna har 

förstått)? 

808. FE: Ja (mellanrummet i tur 802 fylls för dessa elever). 

809. L3: Bra. Alltså, samma sak här, om det är ett minustecken framför x-termen, se alltid till 

att du blir av med det där minustecknet, lägg till x i båda leden (påminner om reglerna 

som gäller). Okey, då ska vi se, då tar vi nästa här (18 min och 50 sek har gått). 

Genomgång 

810. L3: Okey, nu är det en grej till, vad gör jag när jag har x-termer i båda leden 

(uppmärksammar eleverna på en annan skillnad)? Vi tittar på ekvationen 9x – 11 = 8x 

(ett mellanrum). Om det inte är klart för dig kan man då ställa den här frågan: Var finns 

det flest x (nya regler som kan användas)? I vår ekvation, vilket är flest 9 stycken eller 8 

stycken?  

811. E4: 9 (en relation). 

812. L3: Man vill ta bort de som inte är flest, man ska samla där det är flest x (förklarar hur 

man ska göra när man har sådana ekvationer).  

813. E4: Så, man ska ta bort 8x (en annan relation)? 

814. L3: Man tar bort dem, just det. I ekvationen där ska jag ta bort 8x från båda leden, jag 

minskar med 8x (en relation till), vi gör samma igen (bygger på tidigare erfarenheter). 
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Så, 9x – 11 – 8x = 8x – 8x (en ytterligare relation), eller hur? Så tänker man så här, jag 

har 9 stycken x och ta bort 8 stycken, hur många x får jag kvar (en annan relation)? 

815. E4: 1x (en relation till). 

816. L3: 1x, och vad skriver jag då? 

817. E4: x (en ytterligare relation). 

818. L3: Så, i vänstra led har vi x – 11 (en annan relation), vad har vi i högra led? Vi har 8 

stycken x och ta bort 8 stycken, vad får jag då (ledtråd)? 

819. E4: 0 (en annan relation). 

820. L3: Ja, 0, nu har vi x – 11 = 0 (en relation till). Vi är nästan klara. Vad ska jag göra för 

att bli klar?  

821. E4: +11 där och +11 där (en ytterligare relation). 

822. L3: Jag vill bli av med -11, jag lägger till 11 i båda leden, nu har vi: x – 11 + 11 = 0 + 

11 (en relation till), så x = 11 (mellanrummet i tur 810 fylls med hjälp av de etablerade 

relationerna i turerna 810-822) (21 min och 40 sek har gått).       

823.  L3: Nu ska ni lösa ekvationen 5x – 3 = 3x (ett mellanrum). 

Samtal mellan två elever angående lösning av ekvationen 5x – 3 = 3x 

824. E11: Hur ska vi göra (uppmärksammar E12 på reglerna som gäller i detta fall)? 

825. E12: Jag vet inte (kan inte). 

826. E11: Vi tar +3 (en relation). 

827. E12: Läraren har inte gjort så (uppmärksammar E11 på att läraren gjort på ett annat 

sätt). 

828. E11: Vi provar, +3 där och +3 där (en relation, E11 vill ändå prova). 

829. E12: Okey, vad blir det? 

830. E11: 5x = 3x + 3 (en annan relation), sen -3x (en relation till), 5x – 3x = 3 (en ytterligare 

relation), sen 2x = 3 (en annan relation), dela med 2 (en relation till), x = 1,5 

(mellanrummet i tur 823 fylls för E11), jaha (nu inser E12 att E11:s lösning fungerar och 

mellanrummet i tur 823 fylls också för E12). (ett annat sätt än lärarens) 

Genomgång 

831. L3: Nu ska vi lösa ekvationen 5x – 3 = 3x (ett mellanrum), var finns det flest x (25 min 

och 10 sek har gått)? Jo där (pekar på 5x), alltså, jag vill bli av med 3x, jag minskar med 

3x i båda leden, nu har vi 5x – 3 – 3x = 3x – 3x, så räknar jag: 5 stycken x – 3 stycken, 

det är 2x va? 2x – 3 = 0, sen så vill jag bli av med den där -3, vad ska jag göra då (några 

relationer)?  

832. E2: +3 (en relation till). 

833. L3: +3 i båda leden, då får jag 2x = 3 (en ytterligare relation), Vad ska jag göra nu? 

834. E2: Dela med 2, det blir 1,5 (en relation till). 

835. L3: Bra, så x = 1,5 (mellanrummet i tur 831 fylls). Vi tar en till ekvation tillsammans. 

Lös ekvationen 9x – 3 = 7x + 5 (ett mellanrum). Nu kan ni prova själva (28 min och 10 

sek har gått).  

Samtal mellan två elever angående lösning av ekvationen 9x – 3 = 7x + 5 

836. E4: Vad ska vi göra nu (mellanrummet i tur 835 återkommer igen)?  

837. E5: Hmm. 
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838. E4: -7x där och där (menar ta bort 7x från båda sidor) (en relation), det blir ju 2x – 3 = 5 

(en annan relation), det blir ju, +3 och +3 (menar +3 på båda sidor) (en relation till), det 

blir ju 2x = 8 (en ytterligare relation), ja kolla, är det här rätt? 

839. E5: Ja, nu dela med 2 (en relation till). 

840. E4: x = 4 (mellanrummet i tur 835 fylls). Five five på den, give me five. 

841. E5: Det här är svårt, men vi klarar det.  

Genomgång 

842. L3: Ja, nu får ni vara med, hur har ni löst ekvationen 9x – 3 = 7x + 5 (ett mellanrum)? 

843. E1: -7x där och -7x där (en relation), och då blir det 2x – 3 = 5 (en annan relation). 

844. L3: Okey, är ni med på det? Är det okey? 

845. FE: Ja. 

846. L3: Sen då? 

847. E1: Och sen ska man ta +3 på de två (en relation till), och då får jag 2x = 8 (en 

ytterligare relation), och för att få x ska man dela på 2 (en relation till), och svaret blir x 

= 4 (mellanrummet i tur 842 fylls). 

848. L3: Jag tror att vi gör så här: Ni ska få ett litet papper (Stencil 3C, se bilaga 10) med 

ekvationer, och ni kan lösa ekvationerna på det här pappret, och glöm inte att redovisa 

och ge svar (32 min och 30 sek har gått).               

  

Läraren gick runt för att kolla hur eleverna skulle lösa ekvationerna. Självklart fick de hjälp när 

de behövde. Eleverna jobbade med uppgifterna i cirka 20 minuter med hjälp av metoden Göra 

samma sak på båda sidor på ett liknande sätt som läraren visade under lektionerna.  

849. L3: Okey (52 min och 30 sek har gått), nu ska ni skriva ett eftertest och den som blir 

klar får gå. 

 


