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Abstract 

This study aims with a pragmatic approach to investigate the learning about how to solve simple 

equations, and what the teacher can do to help the student. Four questions asked are: (i) How and why 

will learning take place? (ii) What will complicate learning? (iii) How to support and facilitate 

learning? (iv) Is it possible to identify an influence between identity and learning? 

To answer these questions a qualitative study in elementary school is done. The results of the 

investigation are compared with previous research, and an interview with the teacher is presented. 

The recorded lessons are analyzed with PEA (practical epistemology analysis), and letters from the 

students with the Ecological Systems Theory of Bronfenbrenner. 

The result that this study reveals confirms former studies in the subject. It is pronounced that future 

learning shows to be problematic when early entrances to the subject are not being steps towards a 

long-term end for the learning. Confusion arises together with a challenge of the new knowledge, in 

this case of the general algebraic solution method. Utterances like: "do not know", "do not want", are 

heard. After the new learning has taken place, some pupils expressed in letters, that the new approach 

was "simpler", "funny", "easy". On the other hand, students who need more time to their learning still 

think the section is "boring" and "troublesome". 

The conclusion of the study is an answer to the question: What to Consider For The Benefit Of 

Learning. Three things seem to be crucial, the first two concerns how the lessons are performed and 

the third concerns how the student thinks about his capability for learning. (i) Target: Have in mind the 

longtime end for the activity. Be aware of when a knowledge you think is already acquired, is instead 

questioned by the student. (ii) Technique: Emphasize the methods. Encourage to give exact answers 

instead of approximations. (iii) Time: Encourage to give exact answers instead of approximations. All 

new learning needs time, let the student understand that you are convinced that he will succeed in 

learning if he gives it time enough. 
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1. Inledning 

Vid val av ämnesområde inom matematiken har jag fastnat för ekvationer, ett grundläggande moment 

av stor betydelse för elevens vidare lyckade studier i matematik. Momentet kommer in relativt tidigt i 

elevens skolgång. Jag hoppas kunna hjälpa elever att kunna finna glädjen i att lyckas, istället för att 

uppfatta ekvationslösning som ett märkligt huvudbry.  

I slutet av min tid som lärare på olika stadier inom det svenska skolsystemet har jag inlett studier i 

matematikdidaktik. Under dessa studier förstärktes alltmer tanken att det vore på sin plats, att i min 

masteruppsats dela med mig av både studier och tidigare erfarenheter för att ge influenser till läsare. 

Man blir aldrig fullärd som pedagog. Dessa nedanstående tankar kommer att vara präglade av den tid 

de skrevs i, med koppling till den tid som föregått nuet.  

mitt val av ämne, varför jag valt att undersöka detta  

Jag har valt att skriva om ekvationslösning p.g.a. att många elever, som jag mött på gymnasiet under 

senare år (2000-talet), har haft svårigheter med att lösa den mest elementära ekvation. Jag finner detta 

anmärkningsvärt och skrämmande för elevens fortsatta studier, inom vilket ämne det än kan vara, där 

man möts av matematik.  

Att lösa en ekvation kan liknas med att lösa en deckargåta. Varje lyckad lösning stärker självkänslan, 

det blir som ett sug efter mer. Eleven kan även bygga upp ett beroende av att hitta fler uppgifter att 

lösa, vilket ger läraren tillfälle att erbjuda eleven lämplig uppföljning. Jag vill ge eleven möjlighet att 

finna tillfredsställese och självförtroende i sina matematikstudier. 

Elementär ekvationslösning är grundläggande med sin speciella abstraktionsutvidgning av tänkandet, 

som innebär att förstå likhetstecknet [=] på två olika sätt: dels som ”blir” vilket ofta är hur elever till 

en början uppfattar tecknet, dels den betydelse som tecknet egentligen har dvs. ”har samma värde 

som” (Carraher & Schliemann, 2007; Linchevski, 1995). Den uppmärksamhet på sitt eget tänkande 

som sker vid lärandet av momentet algebra och ekvationer, kommer man också att kunna utnyttja vid 

annat tänkande inom skolämnen och inom andra situationer i livet. Jag menar då den erfarenhet man 

får av systematisering och logisk slutledning. 

varför nu 

Själv har jag under min tid genomgått nittonhundratalets förändringar inom synen på skolan. Från 

folkskola, enhetsskola, realskola, gymnasium (=högre allmänna läroverk) till arbete inom grundskola 

(Lgr69), gymnasium (Lgy70), högskola(teknisk) och avslutat med några år av erfarenhet inom 2000-

talets gymnasieskola. I och med att jag ser hur skolan har utvecklats under min verksamma tid, har 

mitt intresse för frågan om elevens lärande vuxit. 

I internationella undersökningar under 2000-talet, (TIMSS 2007) har Sveriges resultat vid varje 

mätning sjunkit, och ligger inte längre på en tätplacering i matematikkunskaper, se BILAGA 1. 

Skolverket skriver: ” Många andra jämförbara länders elever lär sig mer mellan årskurs 4 och 

årskurs 8 än vad de svenska eleverna gör.” (Skolverket, 2012) Många faktorer samspelar till detta, 

men jag vill i denna matematikdidaktiska masteravhandling belysa hur man kan stötta sina elever i 

lärandet av ett av de mest grundläggande momenten. Ett moment som har avgörande betydelse för 

fortsatt lyckat lärande inom såväl matematik som flera andra ämnen där beräkningar och/eller logiska 
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slutledningar ingår. Exempel på sådana ämnen är naturkunskaps-ämnena, ekonomiska ämnen och all 

forskning som bygger på jämförelser. Också i det vardagliga livet har man nytta av att kunna föra ett 

logiskt resonemang och att kunna redovisa sina tankegångar för andra, även så kan man ha nytta av att 

kunna utföra beräkningar på egen hand, och inte behöva vara beroende av andras hjälp vid varje 

tillfälle. Jag vill därför poängtera att denna kunskap är av stort värde för individen och vi bör inom 

skolan ge varje elev möjlighet att bygga upp ett lärande, som i detta fall verkligen blir ett lärande för 

livet, oavsett var eleven hamnar i sin vuxna gärning. 

Jag kommer att peka på möjliga sätt att visa vägar till en första förståelse för ekvationslösning. Detta 

moment har jag valt efter att jag med sorg i hjärtat funnit att grunderna i ekvationslösning saknats för 

många av de av dagens elever som jag träffat på under min senare tid som lärare i gymnasiet på 2000-

talet. I gymnasiet får man då börja om från elementär nivå igen och tappar mycken tid, som borde ha 

ägnats åt djupare kunskaper på gymnasienivå istället. Tid som eleverna kunnat och även behövt 

använda för fördjupningar i ekvationslösning. Ett tillkommande problem blir att tidiga felaktiga 

”kunskaper” sitter fast och poppar upp. Det nya blir ett tillägg till det gamla, som inte lämnar 

individen utan den första tidiga uppfattningen ligger kvar som en störning. Brousseau (1997) beskriver 

i sin teori om det didaktiska kontraktet hur ett epistemologiskt hinder för lärande uppstår då ny 

kunskap och tidigare kunskap kolliderar. Detta epistemologiska hinder kan vara en förklaring till 

uppkomsten av missuppfattningar som t.ex. (1) att man inte kan subtrahera ett större tal från ett 

mindre, (2) att en multiplikation alltid ger ett större tal och (3) att en division alltid ett mindre tal. 

(Persson, 2010:79) 

lärarens situation 

Det är inte bara läroplaner som präglar hur undervisningen sker, vi har även att ta hänsyn till vem som 

undervisar – en lärare präglad av sin egen utbildning – och elevunderlaget i gruppen som undervisas – 

utvalda elever i realskolan intagna på betyg och som kunde avvisas från att komma in om de inte höll 

måttet, eller en blandad elevgrupp med skiftande intressen såväl som olika förkunskaper. Jag menar 

med detta, att varje situation i klassrummet är unik. Läraren måste förutom att vara väl förberedd 

också vara öppen för oväntade omläggningar av vad som ska komma att ske på lektionen. 

Jag har också vid kontakter med yngre lärarkollegor funnit att tidiga erfarenheter av matematik skiljer 

sig markant. Det går att se denna skillnad vid resonemang kring problemlösningar och i hur man 

lämpligen närmar sig nya områden inom matematiken.  

lärandets situation  

Under mitt arbete inom undervisning har jag försökt ta hänsyn till vad det är som underlättar lärande. 

Jag har hela tiden sett lärandet som en individuell aktivitet, som skiljer sig mellan olika elever. Att 

generalisera och tro att det går att göra på ett sätt som passar alla går inte, det måste bli en kompromiss 

vid undervisning av en helklass, en kompromiss som ibland vänder sig till vissa och ibland vänder sig 

till andra. Dessa ”vissa” och ”andra” är inte samma personer under olika lektioner, så det går inte att 

gruppera in dem i fasta grupper. Denna komplexa bild av arbetssituationen har läraren i sin vardag, om 

man inte undervisar en elev i taget. Detta är något som också belyses av Persson (2010). Han har i sin 

forskning sett att i de sammanhållna klasser som blev följden av att alternativkurser i matematik 

avskaffades på 1980-talet, så blev differentieringen av undervisningen svår att genomföra, och den 

gemensamma undervisningen uppfattades ofta vara på fel nivå. Följden, som också Skolverket (2003) 

noterar i sin nationella granskning blev att undervisningen ersattes med ”enskild tyst räkning”, vilket 

gjorde att begreppsutvecklingen bromsade eller t.o.m. avstannade för några elever. (Persson 2010: 

122). Nivågruppering, som lösning för att få mer homogena undervisningsgrupper, har nackdelar: (1) 
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efter ett tag blir det i stor sett omöjligt att flytta upp en elev från en lågpresterande grupp. (2) i det 

matematikintensiva naturvetenskapliga programmet på gymnasiet slås elever som går i en 

lågpresterande grupp snart ut. Lösningen blev för Persson att införa ett experiment med extra stödtid 

för en del elever. (Persson 2010: 142) Persson fann att enskilda elever om de rätta förutsättningarna 

gavs kunde utveckla sitt lärande. 

Visst kan det fungera med en generell metod att stoppa in alla i, med i de flesta fall är den individuella 

metoden överlägsen med att få hållbara och effektiva/snabba resultat. Arbetssituationen tillåter 

emellertid inte en totalt individuell metod. Läraren kan lätt bli stressad i konflikten mellan sin önskan 

av att alla ska hinnas med, och att allt ska hinnas med. Perssons metod med extra stödtid som eleven 

kan utnyttja vid behov har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. 

eleven  

Elevens självförtroende och inställning till ämnet har en avgörande betydelse för lärandet, vilket visats 

av såväl Wickman (2006) som Persson (2010). Vi kan i BILAGA 2 se hur förändringar har skett i 

denna dimension hos elever mellan åk 4 och åk 8 (Skolverket, 2012). Såväl inställning till ämnet 

matematik som självförtroende i ämnet och värdering av ämnet har sjunkit. Denna observation är 

alarmerande. Lärandet och attityder till ämnet utvecklas parallellt, de växer tillsammas. (Persson, 

2010:188, refererat i detta arbete på sidan 16; jämför också figurerna 4:6 och 4:4 i Bilaga 2) Det känns 

utmanande och spännande att vända på den negativa trend som varit och få våra elever att trivas med 

ämnet igen. 

1.1. Forskningens syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur elevens lärande formas. Med den upplysning som 

undersökningen ger behandlas två skilda frågor: 

A. Hur och varför sker lärande av algebra och ekvationer?  

a. Vad kan försvåra lärande? 

b. Vad kan göras för att stötta och underlätta lärande? 

c. Specifikt: Hur kan man lära sig lösa ekvationer och vad kan den 

enskilde läraren göra för att underlätta för sin elev. 

B. Kan vi se tecken på samband mellan identitet (i meningen att visa upp tillhörighet i 

verksamheten, se kap 3.3 nedan), och lärande av algebra och ekvationer? 

2. Historisk tillbakablick 

1900-talet - Omsvängning till det sociokulturella perspektivet:  

Tidiga företrädare inom matematiken 

Under 1900-talets början växte den sociokulturella synen fram. Det förekom ett aktivt utbyte av idéer. 

Resor företogs och man studerade varandras aktiviteter. Vi ser namn som Vygotsky och Dewey. I 

Sverige hittar vi Kruse som intresserad av dessa nya tankar. År 1910 utgav hon boken 

Åskådningsmatematik, en bok som efter att ha varit bortglömd, under 2000-talet har blivit högaktuell 

inom lärarundervisningen i en nytryckt tredje upplaga (Kruse, 1910/2010). Kruse hävdar att 

matematiken ska bygga på begreppsförståelse och knytas till praktiska problem i elevens verklighet, 

omgivning eller närmiljö. Hon arbetade första året bara med talen 1-5, och då med alla fyra 
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räknesätten, bråktal och geometri. Hennes huvudbudskap var språket, man ska prata och resonera 

mycket kring matematik. 

2.1. Sociokulturellt perspektiv medför en 

utveckling av SYNEN PÅ INDIVIDEN  

 

2.1.1 hur individens medvetande formas och utvecklas  

Samhället blir en process, där vårt väsen som människor både skapas och formas i vårt sociala livsrum 

(Månson 1998, s.154). Människan formas av sin omvärld, som samtidigt formas av människan. Denna 

tanke hos Simmel (1858-1918) har kommit att influera eftervärlden inom filosofi och psykologi.  

Människan är ”socialt responsiv” (Asplund 1987, kap 2) och utvecklar genom sin socialitet sitt ”jag”. 

Mead (USA, 1863-1931) uttrycker det som att medvetandets födelse är social. Ur detta skapar 

individen en identitet, i det hur individen uppfattas av en betraktare. Individens identitet ligger i 

betraktarens ögon och uppfattas av individen själv.  

 

2.1.2 språkets roll för individens utveckling 

Genom språket blir världen meningsbärande. Mead i USA och Vygotsky i Ryssland har oberoende av 

att känna till varandras existens redogjort för samma syn på språkets roll för kognitiv utveckling. 

Mening har ett socialt och inte biologiskt ursprung (Månson, 1998 s.160). Konsekvens av detta blir att 

intelligensen utvecklas i individens sociala livsvärld, som därför har stor betydelse för individens 

utveckling. För att bli en tänkande människa måste barnet lära sig abstraktion och generalisering. 

Dessa två begrepp bygger upp det begreppsliga tänkandet. Vygotsky kom fram till att barn tänker i 

”kedjor” vid problemlösning och inte som vuxna efter en ”röd tråd”. Med det menar han att barnet 

hela tiden tar ställning till om de måste byta princip och hoppar hit och dit som i en lek. Under leken 

skapas begreppsbildningen. Barnet konstruerar relationer mellan olika begrepp och skapar 

generaliseringar. När dessa generaliseringar blir till en helhet kallar Mead det för ”den generaliserade 

andre”, som kan uppfattas som den totala samhällsspelplanen (Månson 1998 s.164). Individen som 

kan se sin plats och hålla kvar den, samtidigt som individen uppfattar de andra deltagarnas platser 

inom den sociala strukturen, har utvecklat en personlighet. Personlighetsdragen hos individen är då en 

följd av den psykosociala medvetandeprocessen. Detta får som följd att ”bokstavs-störningar” ibland 

kan ses mer som sociala meningskonstruktioner än som medicinska handikapp (Månson 1998 s.166). 

Vi kan också jämföra med Hacking (1999): The social construction of what? där dessa 

meningskonstruktioner utförligare utreds.  

Varje verksamhet har sin egen terminologi. Begreppsbildning har en viktig funktion i lärandet. Det 

finns något att veta bara om man förstår de ingående begreppen och de användnings-sammanhang 

som satserna hör hemma i (Molander, 1993; s.61). Begreppen är verktyg för att göra något. Läraren 

måste vara uppmärksam på är att begreppen är gestaltade för eleven, dvs. att de står fast, inte 

ifrågasätts. Begreppsförvirring behöver inte betyda att lärande inte sker, men sådan försvårar en 

fortsättning av lärandet (Hamza & Wickman, 2008). Kunskap i verksamhetens begreppsanvändning 

underlättar och besparar eleven mycken möda i framtiden. Inom matematiken talar vi om det 

matematiska språket som det matematiska registret, vilket man måste lära sig för att kommunikation i 
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matematikklassrummet ska kunna ske (Riesbeck, 2008:10). Begreppet register kan förstås med 

Halliday: 

“ Registers, [], are not different ways of saying the same thing; they are ways of saying 

different things.[] A register persists through time because it achieves a contingent 

equilibrium, being held together by tension among different forces whose conflicting demands 

have to be met.[] The concept of register should therefore be defined so as to make explicit the 

dimension of power.” Halliday (2002:169,187) 

Tecken på att eleven har tillhörighet i verksamheten ser vi när eleven övergår till en situerad 

begreppsanvändning och till ett situerat agerande, då eleven befinner sig i verksamheten, dvs. eleven 

är bekant med och förstår att leva upp till förväntningar och krav i den aktuella miljön och eleven visar 

samtidigt sin tillhörighet med sin språkanvändning och sitt agerande. Med andra ord: Elevens beteende 

visar kontingens dvs. är konsekvensstyrt för det som fungerar i verksamheten. 

 

2.1.3 Lärarens roll: underlätta lärande med hjälp av genomsyrad mening 

Läraren har att beakta att det är helheten som bestämmer delarna i matematiken, inte tvärt om. Ur ett 

elev-perspektiv kan matematik uppfattas som ett ämne bestående av olika delar, synbart utan koppling. 

Eleven kommer att se meningen med sitt lärande först i ett senare skede, när delarna kan kopplas ihop 

till en helhet.  

Läraren kan underlätta för elevens lärande, om meningen med varje del tillåts lysa fram. Läraren kan 

åstadkomma detta genom att peka på anknytningar som gör det tydligt för eleven, att det som man lär 

sig i varje skede hänger ihop med det som man lärt sig tidigare och det som kommer senare. Lärandet 

blir meningsfullt och värt mödan eftersom eleven uppfattar att varje led för närmare mot målet att 

behärska matematikens grunder och kunna redovisa ett logiskt tänkande. När målet för undervisningen 

genomsyrar verksamheten i ämnet och framgår tydligt kan eleven själv se sina egna framsteg och 

känna tillfredsställelse över dem.  

I pragmatisk empirisk forskning av den etiska aspekten, värderingar och normer, har visats att dessa är 

viktiga beståndsdelar och även förutsättningar för lärande. (Östman & Almqvist, 2011) 

Elevers uttryck av känslor gör det möjligt för oss att observera den estetiska aspekten, vilken också 

den har visat sig vara betydelsefull för ett lyckat lärande. (Wickman, 2006)  

Att genom förståelseorienterade samtal arbeta för att skapa ett förnuftsbaserat samförstånd kan ses 

som ett exempel på Habermas teori om det kommunikativa rationella (=logiskt förnuftigt) handlandet. 

Målet i denna teori är att alla individer ska omfatta samma enhetliga kollektiva styrkriterier för sitt 

respektive individuella rationella handlande. På det viset uppnås att ”Alla Drar Åt Samma Håll”, ett 

kollektivt förmånligt rationellt handlande, som ett alternativ till att individerna är målstyrt 

(teleologiskt) inriktade. Med en sådan utveckling följer också positiva synergieffekter för kollektivets 

verksamhet och utveckling (Habermas 1988;s. 165). Med ett ”Rationellt handlande” i undervisningen 

är deltagarna inriktade på inbördes förståelse, vilket innebär att elever och lärare tillsammans får ett 

produktivt lärande-resultat.  

Habermas ser en fara med handlingar som institutionaliseras och styrs av vanemässiga kollektiva 

handlingsmönster i stället för att vara baserade på individburet förnuftsresonemang och omdöme. 

Följden kan bli att individen handlar i annan avsikt än kollektivets bästa, t ex sin egen vinnings skull. 

Det kommer också att finnas en fara för att kollektivet inte tar vara på individens kompetens. 

(Granberg & Ohlsson 2011; s. 40)  
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2.2. Sociokulturellt perspektiv har medfört en 

utveckling av SYNEN PÅ LÄRANDE – en följd av 

olika syn på kunskap  

 

2.2.1 Behavioristisk kunskapssyn 

menar att kunskap finns utanför individen, att den är objektiv och kvantitativ. Kunskapen kan på så 

sätt avgränsas och delas. Lärande kan ske genom små steg med operant betingning, stimulus/respons-

metoden. Man lägger i denna inlärning vikten vid yttre motivation. 

Företrädare för en inlärningsmetod grundad på detta synsätt är Pavlov (1849-1936) och Skinner (1904-

1990), som menade att ett beteende förstärks och lärs in, om det "belönas".  Skinner hade ett stort 

inflytande på det svenska läroplansarbetet under 1960-talet (Lgr69). Vi ser ett typiskt exempel i 

läroboksserien ”Hej Matematik”. Vi ser också exempel på detta tänkande i så kallad programmerad 

inlärning, som förekom på 1960-talet och i ”klick-metoden” för träning av djur, som är populär idag. 

Lärandeprocessen sker genom att miljön bestämmer och ändrar beteendet oberoende och utan inre 

påverkan av medvetandet hos den som lär sig. Resultatet av lärandet ska utmynna i ett önskvärt 

beteende som erhållits genom en kompetens-baserad undervisning. 

Med detta synsätt på kunskap, är arbetssättet att eleverna först lär sig grundläggande fakta. Först 

därefter blir eleverna kapabla att reflektera och använda sina kunskaper. (Dysthe 2003, s 36)  

Skinner har fått kritik för sin mekaniska syn på att människan skulle kunna programmeras som en 

datamaskin.   

Reflektion: På 1970-talet fick jag för egen del personlig negativ erfarenhet av programmerad inlärning 

under ett moment i fysik på universitetet. Vi elever klarade provet galant, men ”kunskaperna” om 

entropi fastnade inte. Som följd av mina negativa erfarenheter av denna inlärningsmetod har jag blivit 

motiverad att hitta bättre sätt att förmedla kunskap, för att få ett lärande med bestående resultat hos 

eleven. 

 

2.2..2 Kognitiv kunskapssyn 

Kallas ibland för den kognitiva revolutionen. Uppkom under senare 1940-talet med bland andra Piaget 

(1896-1980), som framförde att biologiskt sett är intelligens, lärande och minne beroende av mognad, 

vilket innebär att biologisk utveckling kommer före inlärning, dvs. att biologisk mognad måste komma 

först innan lärande kan ske. Biologisk mognad är däremot inte strängt knuten till biologisk ålder. 

Piagets forskningsintresse handlade om epistemologi och han påpekade själv att hans stadieteori inte 

fick uppfattas som något som skulle ske i ett klassrum. För undervisning hänvisade han till 

pedagogerna.   

En felaktig uppfattning av Piagets teori som en generell utvecklingspsykologisk stadieteori, med en 

begränsning för vad som ska läras ut vi vissa åldrar förekommer ofta, med innebörd att eleven ses som 

en biologisk varelse i en viss ålder och därför mottaglig för viss lärdom. (Engström 1998) 
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2.2.3 Social och situerad kunskapssyn  

Företrädare för uppfattningen att kunskap är social och situerad finner vi hos Dewey och Vygotsky 

som i tidens anda utvecklade liknande tillvägagångssätt, en pragmatisk och sociokulturell syn på 

lärande. Lärande ses som en aktiv konstruktiv process där ny information länkas till tidigare kunskap. 

Mentala representationer, som omfattar uppmärksamhet, minne, reproduktion och motivation, beskrivs 

som subjektiv interaktion och observation av omvärlden. Denna syn kan beskrivas som en brygga 

mellan behaviorism och kognitivism, där lärande sker i möte mellan människor och omvärld genom 

observation, imitation och modellinläring. (Merriam & Caffarella, 1991:138) 

 

2.2.4 Lärande genom strukturering 

Detta synsätt utgår ifrån att lärande sker genom intern kognitiv strukturering, evalueringen är mer 

kvalitativ än kvantitativ. Syftet med undervisningen är att genom att strukturera innehållet i 

lärandeverksamheten byggs en kognitiv utveckling upp och eleven lär hur man lär sig. 

En tillämpning är PBL (problem-baserat lärande, utvecklades på1960-talet vid McMaster University of Canada) som 

används vid flera lärosäten i Sverige. (Av denna metod har jag personlig positiv erfarenhet som elev.) 

I arbetet med läroplaner under 1970-talet kom den kognitiva kunskapssynen och Piagets kognitiva 

utvecklings-idéer att få ett stort inflytande. Kritik som kommit mot denna lärandemetod gäller den 

inskränkta elevcentreringen och en alltför ensidig inriktning på lärandets mentala sida. (Dysthe 2003, s 

38) 

 

2.2.5 Lärande genom konstruktivism 

Lärande ses som en progression från enkla till kontinuerliga mentala modeller. Vikten läggs vid inre 

motivation och mental representation. Det mänskliga tänkandet står i fokus. Först etablerar eleverna en 

temporär helhetsförståelse, därefter omkonstrueras förståelsen i en aktiv lärprocess. Lärande sker som 

ett aktivt engagemang, med reflektion. Man kan jämföra med en bild som succesivt blir allt skarpare.  

Lärandet sker genom interaktion och med observation av omvärden. Lärandet sker i ett deltagande 

med en rörelse från periferi till centrum i en gemensam verksamhet. Lärande är en aktiv konstruktiv 

process där ny information länkas till tidigare kunskap. 

Mentala representationer som omfattar uppmärksamhet, minne, reproduktion och motivation är 

subjektiva. Lärandet sker i möte med människor och omvärld genom observation, imitation, 

modellinlärning, genom ny erfarenhet som kopplas till tidigare erfarenheter. 

Syftet med utbildning är ett fullt deltagande i verksamhetsgemenskapen och utnyttjande av resurser. 

Utbildarens roll är att arbeta för att skapa verksamhetsgemenskap med konversation och deltagande, 

att hitta elevens plattform och bygga vidare från den. 

Lärandet resulterar i socialisation, socialt deltagande, tankeförbindelser och konversation. (Engström, 

1998) 
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2.3. Följdverkan av politiska åtgärder 

Har skolans makromiljö påverkan på 

undervisningens resultat? 

Torsten Husén (1916 – 2009), som med tiden blev Sveriges internationellt mest erkände forskare i 

pedagogik, kritiserar skarpt besluten om skolans kommunalisering och friskolereformen. Det svenska 

skolväsendets reformering och uppbyggnad från 1950-talet och framåt hade genomförts på en stabil 

vetenskaplig grund, men den omstrukturering som skedde 50 år senare saknade en sådan 

underbyggnad. (Hartman 2012 s. 346) Han menade att ”skolans kris” i själva verket var en 

grundläggande samhällskris. Skolan är en del av samhället. Krisen kan inte bemästras genom enstaka 

pedagogiska åtgärder. (Hartman 2012 s. 345) 

I dagens debatt, våren 2013, har Huséns och Hartman tankar blivit alltmer aktuella.  

3. Tidigare forskning 

Under denna rubrik refererar jag först några utländska forskare och ett arbete gjort in Sverige. Dessa 

forskningsarbeten belyser min forskningsfråga A: Hur och varför sker lärande av algebra och 

ekvationer?  

Carraher & Schliemann arbetar med att undersöka vilken typ av introduktion av algebra som blir mest 

gynnsam för elevens lärande. Forskarna varierar både vid vilken ålder och med vilket innehåll som 

elevens första möte med algebra sker. Forskningen är pågående och man kan gå till deras universitet 

på nätet (http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/  ) för att se hur den fortgår.  

Persson undersöker hur lärandet av algebra på gymnasiet kan förbättras. I sin forskning kommer han in 

på vad som gymnasieeleverna har med sig av kunskap från tidigare stadier. Persons studie är mycket 

omfattande och han kommer fram till flera övergripande faktorer som bestämmer lärandet för eleven. 

Dessa faktorer gäller inte bara i gymnasiet utan även på lägre stadier för de små barnens lärande av 

matematik och därmed också algebra. 

Därefter tar jag upp hur synen på lärande har sett ut under 1900-talet och fram till idag. 

3.1. Algebra tidigt i undervisningen 

3.1.1 Carraher & Schliemann (2007) EARLY ALGEBRA AND ALGEBRAIC 

REASONING 

En pågående forskning i USA, som handlar om hur algebra borde introduceras på bästa sätt redovisas i 

Lester (2007) kapitel 15. Jag ger nedan en kort sammanfattning. 

Fokus ligger här på begreppsbildning och forskarna har en formativ grundsyn på undervisning. Studier 

sker på klasser i Boston, med elever från immigrantbakgrund.  

Forskarna har uppmärksammat att många tonåringar har svårigheter med lärande av algebra, och söker 

en lösning på det problemet. De ställer forskningsfrågorna: Borde vi förstärka den nuvarande 

läroplanen i matematik för de tidiga åren? Skulle en fastare grund i aritmetik och elementär geometri 
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göra eleverna bättre förberedda inför mötet med algebra på den traditionella platsen i läroplanen på 

högstadiet? De belyser tidigare forskning, reflekterar över den, och ramar in vad som återstår att 

beforska eller utreda.  

Översikten gäller forskning om algebraiskt resonemang hos relativt unga elever (6 – 12 år), med fokus 

på lärande av matematik och till mindre grad på undervisning. Utbildningspolitik, omfattad 

epistemologi och lämplig studieplans-utformning diskuteras. Perspektivet är att lärande dvs. 

förvärvande av kunskap sker från process till objekt, med hänvisning till Sfard (1992), i det att 

undervisning bör ske enl. operationellt (=procedurellt) perspektiv. 

I redovisningen möter vi en socio-kulturell grundsyn, med en pragmatisk syn på lärande, och ett 

pragmatiskt tillvägagångssätt, där man uppmärksammar språkets betydelse, såväl resonerandet som 

det matematiska registret/terminologin, och erfarenheternas betydelse. Man slår fast att elevens 

lärande blir påverkat av hur möten sker med matematiska utmaningar. 

Redovisningens syfte är att visa, att det finns lockande pragmatiska och vetenskapliga anledningar till 

att särskilt uppmärksamma algebrans roll i grundskolan för begreppsbildning och den konceptuella 

utvecklingen. De för matematiskt lärande viktiga punkter som dessa två forskare utkristalliserat och 

studerat vidare, och vilkas resultat man redovisar är: (1) skillnaden mellan aritmetik, där man 

behandlar ekvationer med okänd på en sida, och algebra, dit man för ekvationer med okänd på båda 

sidor om likhetstecknet, (2) undervisning av algebra bör ske ur ett procedurellt perspektiv, (3) 

synliggöra den oenighet om vad som menas med algebraiskt (=symboliskt) tänkande, å ena sidan den 

konventionella, omforma ekvationer etc. som är i smal mening; och å den andra sidan i bred mening, 

som också innefattar tabeller, grafer och språkligt uttryckta symboliska system. Dessa två forskare har 

i sina studier funnit att representationstänkande och modellering ofta är en ingång för förståelse av 

algebra. För att ge en visuell förståelse för vad de menar hänvisar de till Balacheff:s dimensions-bild 

av algebraiskt tänkande, där kvadranterna 1, 2 och 3 står för bred mening, medan 4:e kvadranten står 

för smal mening. En (av mig kompletterad) illustration visar hur det kan se ut för naturvetenskapens 

formel för densitet:  

 

Forskarna använder uttrycket EARLY ALGEBRA (EA), som inte ska förstås som traditionell algebra 

introducerad tidigare. EA står istället för algebraiskt resonemang som vävs in i den traditionella 

studieplanen. Algebraisk notation introduceras gradvis för elever i åldern från ca 6 till 12 år. Man 

börjar i de tre första kvadranterna ovan och siktar mot målet, som är en konceptuell övergång från 

enskilda händelser till ett generellt samband mellan uppsättningar av händelser, vilket motsvaras av 

fjärde kvadranten i figuren ovan.. Man har funnit tre inkörsportar till EA:  
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(1) Tillämpning av räknelagarna med a resp. b ses som ersättare för tal, där uppgiften blir att hitta 

saknad storhet. [a + b = b + a; (a + b) + c = a + (b +c); a(b + c) = ab + ac; a + 0 = a = 0 + a; a + 

(-a) = 0 = (-a) + a] 

Addition och subtraktion introduceras samtidigt, med subtraktion som det inversa systemet. 

Man visar sambandet mellan dem. 

(2) Basera reella tal och operationer på Tallinjen. Förklara hur positionssystemet (10-bas) är 

uppbyggt och fungerar. Behandla enhetsomvandlingar och olikheter. Uppmärksamma 

eleverna på ett skifte i vad symboler står för: Övergång från att fokusera på ett godtyckligt 

värde till alla möjliga värden, från att x är en beteckning för ett okänt tal till att vara en 

variabel, där likhet gäller bara för ett visst värde på x. (i t.ex. utsagan: 8=5+x, som kan vara 

sann eller falsk)  

(3) Se algebra som generaliserad aritmetik, med 4 olika representationsformer: 

VARDAGSSPRÅK, GRAFER, TABELLER, ALGEBRAISK NOTATION. Med detta 

utvecklas tänkandet. För diskussioner kring öppna problem och situationer. Inför begreppet 

funktion för avbildning av ett element i ett område till ett entydigt element i ett annat område.  

Vidare poängteras också, av dessa forskare, vikten av att läraren i sin undervisning fokuserar på 

elevernas lärande av etablerade lösningsmetoder, som bråkräkning och algoritmer för multiplikation 

och division. Utöver detta ska man uppmärksamma att likhetstecknet har olika användning: bli, 

tillordna och lika värde. Lika värde ska alltid gälla. Ett mål att uppnå är att eleverna ska se bokstäver 

som variabler i stället för okända enskilda värden (jmf punkt två ovan). 

Reflektion: Syftet att visa anledningar till att uppmärksamma algebrans roll i grundskolan, ger läsaren 

ett nytt perspektiv på aritmetik, som den del av algebra som handlar om talen. Att det för eleven blir 

en självklarhet att likhetstecknet alltid står för lika värde, har betydelse då man senare börjar med 

ekvationslösning. Det viktigaste som forskarnas arbetssätt leder till, är att relationer mellan 

matematiska begrepp blir tydliga, att det skapas ett sammanhang, en röd tråd, mellan de olika 

momenten i matematik, från lågstadiet och framåt.  

 

3.1.2 Per-Eskil Persson (2010) Räkna med bokstäver!  

En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå. 

Syftet är att få insikt i och skapa ny kunskap om lärandet av algebra på gymnasiet. Forskningen 

uppmärksammar både kognitiva och känslomässiga aspekter. Det övergripande målet är att kunna 

föreslå några sätt som kan förbättra undervisning och lärande inom detta område, och då under hela 

utbildningssystemet.  

På ett tidigt stadium upptäcker Persson att det för de små barnen i matematikundervisning förekommer 

liknande problem, som han identifierar hos sina elever på gymnasiet. Han finner grupper av 

övergripande faktorer som bestämmer undervisningens resultat:  

FÖRKUNSKAPER, BEGREPPSUTVECKLING, UNDERVISNING, TID FÖR LÄRANDE, 

INTRESSE-ATTITYDER-KÄNSLOR. 

 

Forskningsfrågorna strukturerar han i tre övergripande och sammanlänkade grupper: 

 Lärande/Eleven 

Elevens kognitiva uppfattning av det algebraiska området, algebraiska begrepp, symboler, 

representationsformer och algebraisk verksamhet, hur ser den ut? 

Begreppsutvecklingen, vad kan man se som försvårar den? 
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Affektiva faktorer som motivation, självförtroende och självkänsla, hur påverkar de elevens 

lärande? 

 Undervisning/Läraren 

Lärarens egen uppfattning och kunskap om algebra, algebraiskt tänkande och algebraisk 

verksamhet, hur bidrar den till en förstärkning av och förändring i undervisningen? 

Fortbildning av lärare till forskare, kan det förstärka och förändra undervisningen? 

Tekniska hjälpmedel som miniräknare, påverkar och förändrar de undervisningen?  

 Lärandet/Resultatet 

Vilket lärande, konceptuell utveckling och kompetensutveckling, kan ses hos eleven? 

Vilken kunskap är stabil över tid, har internaliserats? 

Vilken förändring i introduktionen av algebra, avseende såväl kognitivt som affektivt, och i 

undervisningen kan förbättra lärandet? 

 

Den teoretiska ramen omfattar fem områden: 

I. Matematik kan ses som  

            (a) som ett formellt system med definierade begrepp och regler som måste 

                 läras 

            (b) en naturvetenskap där man upptäcker matematiska begrepp och regler 

            (c) en samhällsvetenskap där regler grundar sig på konventioner 

Perssons intar en kvasi- empirisk ståndpunkt och använder heuristik för att söka 

kunskap. Han omfattar även de andra perspektiven och menar att särskilt inom 

undervisning är det sociala perspektivet användbart. 

II. Kunskapsteoretiska teorier 

Persson beskriver en teori för meningsfullt lärande, som innehåller tre former:  

            (1)kognitivt lärande (förvärv av kunskap) 

            (2)affektivt lärande (förändringar i känslor) 

            (3)psykomotoriskt lärande (fysiska färdigheter) 

Han menar att social konstruktivism har utvecklats till en sociokulturell teori med 

fokus på den sociala gruppen snarare än på individen och att dessa två åsikter 

representerar olika perspektiv snarare än olika teorier. 

Det som Brousseau (1997) kallar ”det didaktiska kontraktet” och som innebär en 

samtidig växelverkan mellan lärare och student och mellan individen och miljön har 

varit en utgångspunkt för Perssons diskussioner kring arbetet i klassrummet. 

III. Semiotiskt perspektiv  

Symboler används och ges mening i ett socialt sammanhang och deras betydelse kan 

skilja sig i olika situationer. I dualiteten process-objekt kan det för eleven vara ett 

problem att förstå symboler och uttryck. 

Det algebraiska uttrycket kan uppfattas på samma gång som en process och som ett 

strukturellt objekt, ett procept. Elever har problem med att se båda aspekterna 

samtidigt och att tillåta sig välja mellan dem. Persson redovisar hur Tall (2008) har 

beskrivit utvecklingen av olika slag av matematiskt tänkande i sin teori ”the three 

worlds of mathematics”, den konceptuella-förkroppsligade världen, den proceptuella-

symboliska världen och den axiomatiska-formella världen. 
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IV. Representationsformer och register 

Ett matematiskt objekt kan symboliseras på olika sätt beroende på sammanhanget och 

på syftet med verksamheten. Persson redovisar hur Raymond Duval i artikeln: A 

cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics (2006). 

Educational Studies in Mathematics, 61, 103-131, skiljer mellan två typer av 

omformning mellan semiotiska representationer: behandling respektive omvandling. 

Vid behandling stannar man inom samma register medan man vid omvandling byter 

register. En stor del av problemen med lärande av matematik är relaterade till 

omvandlingar mellan representationsformer. 

V. Artefakter och hjälpmedel för lärande 

Artefakter är tillverkade av människor. Några används som verktyg, fysiska eller 

mentala (som språk) och deras roll är att underlätta samspelet mellan individer. Ett 

verktyg kan utvecklas till ett användbart hjälpmedel. Eleven behöver lära sig dels att 

tekniskt förstå hur hjälpmedlet kan användas, dels att mentalt använda hjälpmedlet vid 

lösning av uppgifter. 

 

Perssons studie pekar på att affektiva faktorer som t.ex. intresse, motivation, och känslor, är centrala 

för både hög- och lågpresterande elevers lärande. Från ett undervisningsexperiment beskrivs hur en 

elev med ytterst svaga förkunskaper och en direkt negativ inställning till algebra, fick en allt positivare 

syn då motivationen ökade och han fick lyckas med matematikuppgifterna. Persson framhåller vikten 

av att forskningen närmare undersöker betydelsen av att lärare reflekterar över och analyserar sin egen 

undervisning. 

Persson framhåller betydelsen av att lärarutbildningen uppmärksammar två förslag för förändring av 

undervisningen i algebra, som skulle kunna få till följd att elevernas algebraiska tänkande skulle 

stärkas genom hela utbildningssystemet (s.14): 

 Tidigare introduktion av algebra (Early Algebra, se Carraher & Schliemann ovan).  

 Tekniska hjälpmedel för att stärka elevernas begreppsbild, med möjligheter till multipla 

representationer. 

I resultatsammanfattningen tolkas, att för den enskilde eleven många av problemen med algebra 

egentligen beror på brister i aritmetiska färdigheter. Förändringen under 1990-talets senare hälft är 

påverkat av läroplansförändringen som inte delade upp grundskoleelever i alternativkurser. 

Inriktningen av algebraundervisningen i grundskolan förändrades mot förståelse. Tyvärr åtföljs inte 

förståelsen av tillräcklig mekanisk färdighet för att manipulationer ska ske enkelt och felfritt. Denna 

förskjutning av färdigheterna kan man också se i övergången mellan gymnasium och högskola. 

Ett exempel på hur han uppmärksammade hur viktigt det var med introduktionen och befästandet av 

grundläggande regler i undervisningen var en elev, som hade lärt sig regeln ”minus – minus ger plus”, 

vilket fungerar vid multiplikation eller division, men inte då termer ska förenklas, och därför kom att 

orsaka stora problem för eleven. Att utantill lära sig matematiska regler och procedurer gör att risken 

blir stor att man använder dem i situationer då de inte gäller. Minustecknet, med sina tredubbla roller 

som markör av negativt tal, motsatt tal och ett räknesätt, är speciellt utsatt för sådana misstag. Här får 

man också missförstånd som leder till semiotiska problem med den algebraiska notationen. 

Persson skriver:  

”Jag måste som lärare vara uppmärksam på betydelsefulla punkter i elevers 

begreppsutveckling, där deras förmåga tar ”språng” till nya nivåer av förståelse. Annars är 
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risken stor att jag får ägna mycket tid och ansträngning åt att hjälpa dem att gå tillbaka och 

omvärdera vad de tidigare lärt, vilket exemplet visar kan vara väldigt besvärligt.” (s.142) 

Persson berättar också att han inte accepterade att klassificera elever som ”långsamma” om de inte 

kommit lika långt i lärandet som sina kamrater. Istället gav han dessa elever mer tid, i form av stödtid 

för att uppnå samma kunskaper som övriga elever i klassen, vilket visade sig vara mycket lyckosamt. 

Ett exempel som Persson beskriver är en elev med mycket negativa uppfattningar om matematik, och 

då särskilt om nyttan av att ha goda algebrakunskaper. Med en genuin vilja att klara kursen, 

ansträngde sig eleven hårt och deltog i stödtiden. Här fick eleven möjlighet att diskutera och även 

kamratstöd, med positiv effekt och han började lyckas med matematiken på olika sätt. (s.144) 

Persson skriver att tidsbrist ger ytliga kunskaper som försvinner. En utökad tid hade en positiv 

inverkan på elevernas allmänna inställning, bidrog till att stärka deras självkänsla och självförtroende.  

”Om elevernas självkänsla är låg eller deras självförtroende sviktar, så finns risken att de 

inte aktivt bearbetar begreppen, utan istället bara försöker kopiera andras tillvägagångssätt. 

Är självförtroendet tillräckligt lågt kanske de rentav helt slutar försöka förstå.” (s.159)  

Jag vill också rikta uppmärksamheten på ytterligare en slutsats som Persson nämner: 

”Våra data tyder också på att de svaga förkunskaper och den negativa attityd gentemot 

algebra, som dessa elever visade upp, inte kunde hänföras till en allmänt låg matematisk 

förmåga utan hade andra orsaker, exempelvis tidigare erfarenheter av algebraundervisning. 

I studien fanns exempel på att sådana från början ”svaga” elever senare uppnådde en i stort 

sett ”normal” begreppsutveckling.” (s.162) 

SLUTSATSER SOM DRAS INOM OLIKA OMRÅDEN: 

 Lärande/Eleven 

(1) Ungefär en fjärdedel av nybörjarna i åk1 i den undersökta gruppen hade mindre goda 

förkunskaper i aritmetik och algebra. Förhållandet ändrades inte nämnvärt under de tre åren på 

gymnasiet.  

(2) God förståelse av variabelbegreppet, användning av bokstäver och god taluppfattning är 

viktiga förkunskaper, viktigare än att kunna omforma algebraiska uttryck. 

Betydelsen av god taluppfattning, även av negativa och rationella tal, kan inte nog betonas för 

att lyckas med algebran. Utan ordentlig förståelse av tal blir mycket av förenklingsalgebran 

obegriplig och eleven kommer hela tiden att göra fel. Om det finns brister i grundläggande 

taluppfattning, måste dessa repareras innan det blir meningsfullt att systematiskt träna 

förenklingar 

(3) En majoritet elever föredrog numeriska förklaringar av funktionella uttryck, och detta 

motsvarar också den vanligaste representationsformen.  

(4) Man kan inte definiera någon lägsta förkunskapsnivå för att lyckas med algebra. De 

viktigaste faktorerna för att lyckas med lärandet är att både eleven och läraren tror på att 

lärande är möjligt och att eleven får stöd på sin egen nivå. 

(5) Kamratstöd och arbete i smågrupper har stor betydelse. Elever med dåliga förkunskaper får 

hjälp och nytta av att samarbeta med kamrater som kommit längre i sitt lärande, vilka på 

samma gång, då de förklarar, stärker sin egen begreppsförståelse.  
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(6) Faktorer som intresse, motivation och självförtroende är mycket viktiga för att man skall 

lyckas med algebran, därför är det nödvändigt att avsätta tillräckligt med tid för lärandet. 

Tidsbrist skapar stress och negativa attityder, som har återverkningar långt efter 

gymnasietiden. God tidstillgång främjar ett meningsfullt positivt lärande och skapar 

möjligheter för eleverna att övervinna sina bokstavliga svårigheter. Elever som får använda 

tekniska hjälpmedel har generellt sett en mer positiv inställning till matematik och algebra.  

 

 Undervisning/Läraren 

(1) Lärarens sätt att möta eleverna är på många sätt avgörande. Eleverna får börja från den 

nivå de står på och inte från den nivå de borde stå på. Både elever och lärare måste tro på att 

det är möjligt att lyckas i lärandet.  

(2) Räknare och datorer klarar alla de omskrivningar, som ingår i traditionella skolkurser i 

algebra. Däremot klarar de inte av att översätta från ett problem till ett algebraiskt uttryck. Vi 

bör därför ha en ständigt pågående debatt om vad som är viktig matematisk kunskap och 

varför, och hur tekniken ska integreras i verksamheten. Det finns också behov av 

lärarfortbildning på detta område. 

 

 Lärandet/Resultatet 

(1) Många elever i studien hade svårt att övergå till en strukturell förståelse av algebra och 

dröjde kvar i en enbart operationell uppfattning. Det kan också ta lång tid att övergå till en 

högre abstraktionsnivå för variabeluppfattning. Men efter ett år så hade många av de tidigare 

numeriska förklaringarna hos eleverna ersatts av andra förklaringar associerade med 

egenskaperna hos den räta linjen, och tabeller och diagram användes oftare.  

(2) Det finns stora likheter, men också vissa skillnader, i beskrivningar av funktionsuttryck 

mellan elever från olika nivåer på gymnasiet och universitet. Likheterna pekar på vikten av en 

långsiktig strategi i matematikdidaktik. 

(3) Lärande sker ofta språngvis, och när ett hinder har övervunnits kan eleven göra snabba 

framsteg. Det är därför viktigt att grundligt analysera elevens misstag för att rätta till 

eventuella missförstånd.  

(4) Algebraiska kunskaper från de två första åren finns kvar det sista året på gymnasiet, trots 

att algebra inte tränats speciellt under det sista året. Förståelse av variabler, algebraisk 

förenkling med hantering av binom och polynom och tillhörande ekvationer är exempel på 

relativt stabil kunskap. 

(5) Elever som använder miniräknare brukar bli mer aktiva med att lösa uppgifter. De ser 

problemlösning på ett nytt sätt när de är befriade från rutinmässiga beräkningar och är mer 

flexibla med val av lösningsstrategier och olika representationsformer. De förbättrar sin 

förmåga att förstå och att använda matematiska begrepp, utvecklar en tydligare och djupare 

förståelse för algebraisk syntax, uttryck och funktioner, och förbättrar sin 

problemlösningsförmåga, samt får operativa färdigheter som de utnyttjar i gemensam 

kommunikation. De visar ingen sämre förmåga i arbetet med penna och papper eller i mental 

förståelse, och har en mer positiv inställning och är mer motiverade än de som inte använder 

miniräknare. 
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Perssons råd till förändringar och förbättring av algebraundervisningen presenteras i sex teman: 

 Kunskap och Utveckling 

Matematikläraren måste ha goda kunskaper inom det akademiska ämnet och förstå hur 

skolmatematiken förhåller sig till det akademiska ämnet såväl som till andra 

kunskapsområden. Läraren behöver vara säker på vilken kunskap som är viktig, och känna till 

på vilka sätt och med vilka metoder elever kan omfatta denna kunskap. Lärarens uppfattningar 

avspeglas i undervisningen och påverkar direkt elevernas inställning till ämnet. Det är också 

viktigt att känna till dels olika synsätt kring undervisning och lärande, dels lärarens och 

elevens olika roller i klassrummet.  

Det är inte möjligt att fastställa någon lägsta nivå av förkunskaper som krävs för framgång i 

algebra. Men om eleven har allvarliga problem med grundläggande matematiska begrepp, 

måste dessa åtgärdas först, innan eleven fortsätter med den mer abstrakta algebran. Förståelse 

av begrepp och procedurella färdigheter står inte mot varandra i målet för utbildningen, utan 

utvecklas i samspel under den matematiska verksamheten. Centralt för utvecklingen av 

kunskap är abstraktionsprocessen. Kombinationen av begrepp/koncept och process, procept, är 

den abstraktion som bör vara målet på gymnasienivå, även om eleven till viss grad också kan 

nå den högsta abstraktionsnivån i matematikens tre världar (Punkt III s. 11). 

 

 Symboler och Representationsformer 

Man måste känna till de olika symboler och system av symboler som används, och vilken roll 

dessa spelar i matematiken. Det är också viktigt att strategiskt formalisera och utveckla sådana 

system i klassrummet, och i samband med detta, föra diskussioner med eleverna kring kända 

problem med symboler, som minustecknets dubbla roll, tolkning av likhetstecknet, och ett 

antal andra konventioner i den algebraiska syntaxen.  

Förståelse av bokstavssymboler, hur de används och vad de kan stå för, har betydelse för hur 

algebra uppfattas av eleverna. Tillräckligt med tid måste avsättas för utveckling av högre 

abstraktionsnivåer, för utveckling av strukturell känsla, och för att stödja eleverna i flexibilitet 

att använda symboler.  

Verksamheter som stödjer olika perspektiv på algebra måste utformas, där 

funktionsperspektivet ser ut att vara ett av de mest lovande. Då arbetar man med olika 

representationsformer och transformerar mellan dem.  

Tekniska hjälpmedel gör transformationerna lättare att ta till sig för eleverna. Det är viktigt att 

läraren uppmärksammar elever på olika typer av transformationer inom och mellan olika 

register och att eleverna får uppgifter för att öva upp sina färdigheter. 

 

 Algebra Som En Sammanbindande Länk Genom Matematikutbildningen 

Algebra och algebraiskt tänkande är en viktig del av matematiken som tillsammans med 

aritmetik och taluppfattning bygger upp elevens matematiska kunskaper. Uppbyggandet sker 

under lång tid med gradvis alltmer sofistikerad förståelse av bokstavssymboler, uttryck och 

relationer. 

Flera studier har gjorts kring införandet av algebraiskt tänkande under de tidigare åren. Ett 

gemensamt resultat är att yngre barn inte visar tecken på att ha några kognitiva svårigheter 
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med att arbeta med algebraisk verksamhet, som okända och generaliserade tal, variabler eller 

relationer.  

Gränsen mellan aritmetik och algebra är diffus, och aritmetikens regler speglar den 

underliggande algebran, som styr hur vi behandlar tal i talsystem. I tidig algebra arbetas med 

dessa regler, vilket bidrar till att skapa en sammanbindande röd tråd och en förberedelse för 

till exempel ekvationslösning.  

Läraren bör inte heller tveka att införa bokstavssymboler i olika tillämpliga sammanhang, 

anpassat till verksamheten och elevens ålder och mognad. Utifrån den forskning som finns, 

redovisade i avhandlingen, och egna forskningsrön är Perssons rekommendation att detta inte 

bör inträffa senare än vid 10-12 års ålder. En tidigare introduktion av algebra än idag i 

skolararbetet kan enligt Perssons mening leda till betydande förbättringar av elevernas 

matematiska utveckling under hela utbildningstiden. 

 

 Användning av Tekniska Hjälpmedel i Undervisningen 

Forskningsresultat tyder på att tekniska hjälpmedel inverkar positivt på elevernas förmåga att 

förstå begrepp och processer. En viktig iakttagelse är att användning av grafritande 

miniräknare förändrar bilden av algebra, funktioner och analys. Eleverna får också möjlighet 

att ta en mer aktiv del i sin matematiska verksamhet och stärka sin problemlösningsförmåga 

med att göra modelleringar och hypoteser. Enligt Perssons mening kan en större användning 

av miniräknare eller lämpligt datorprogram på alla nivåer vara ett sätt att förbättra 

matematikundervisningen och då särskilt i algebra. Med algebra som länk och 

funktionsperspektivet i åtanke, rekommenderar Persson att grafritande verktyg allmänt införs 

vid 10-12 års ålder vilket är tidigare än idag. Detta skulle förutom att stärka elevernas 

begreppsuppfattning också vara en förbindande länk mellan grundskolans och gymnasiets 

matematikkurser. En sådan sak skulle också underlätta övergången till gymnasiet. Symboliska 

miniräknare och programvara (CAS, computer algebra system) utgör kraftfulla verktyg som 

har potential att radikalt ändra undervisningen i matematik, åtminstone i gymnasiet. 

Forskningsresultat tyder på att CAS också kan höja elevernas matematiska förmåga och viss 

grundläggande förståelse. Användningen kräver dock kunskaper som kanske inte lärarna har. 

Dessutom måste sådana verktyg användas strategiskt och i samklang med undervisningen, och 

med metoder anpassade till kapaciteten. Med dessa förbehåll rekommenderar Persson att CAS 

används oftare på gymnasienivå och, eventuellt, introduceras redan tidigare. 

 Betydelsen av Affektiva Faktorer 

Bland de mer noterbara fynden från den empiriska studien framgår hur affektiva faktorer 

såsom intresse, attityder, motivation, självkänsla, självförtroende och glädje påverkar lärandet. 

Medvetenheten om detta blev en stor hjälp för Persson i arbetet i klassrummet. Som lärare 

måste jag tro på mina elevers möjligheter att lyckas med matematiken, förutsatt att de är 

intresserade och villiga att arbeta. 

Kamratstöd och den sociala miljön i klassrummet är viktigt, särskilt för elever som har 

svårigheter med matematik. Eleven bör också känna sig delaktig och känna att aktivt kunna 

påverka vad som händer i klassrummet. 

En annan viktig faktor för att öka motivationen är att eleverna förstår meningen och målet med 

utbildningen, vad matematik och matematikutbildning står för, varför de ska lära sig 

matematik och hur de kan skaffa ny kunskap.  
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En metakognitiv diskussion om lärande kan underlätta lärarens arbete. Det finns ett samband 

mellan affektiva faktorer och tekniska hjälpmedel. Eleverna tycker bättre om matematik, blir 

mer motiverade och känner ett större självförtroende när de använder miniräknare eller 

datorer.  

En grundläggande princip inom utbildning att affektiva och kognitiva faktorer följs åt. Ofta 

smälter de samman i en positiv spiral av utveckling, där framgång i att lösa en uppgift skapar 

glädje och motivation för nya uppgifter, där eleven når fram till ny kunskap och kan lyckas 

med en mer avancerad uppgift och så vidare.  

Tyvärr är inte alltid institutionaliserade former av lärande, som på naturvetenskapliga 

programmet på gymnasiet, optimalt för positiva affektiva faktorer. Dessa kan inte enbart 

stödja på hur man som lärare erbjuder eleven intressanta och motiverande aktiviteter. Men det 

finns alltid möjligheter att, till exempel, starta ett nytt avsnitt i kursen med ett större, öppet 

problem, som leder till de matematiska begrepp och metoder som meningen är att eleverna ska 

lära sig, eller att presentera roliga och intressanta matematiska problem för att stödja deras 

positiva känsla för matematik. 

Persson avslutar med att slå ett slag för att delta i utvecklingsprojekt av något slag. För honom själv 

har det gett ett personligt och professionellt lyft som han önskar även andra att få erfara, till gagn både 

för dem själva som för kommande elevers lärande. Han vill se att forskningsresultat ska komma att få 

genomslag i verksamheten, och därför har han som ett första steg skrivit sin avhandling på svenska, så 

att vi alla ska ha lättare att läsa den. 

Reflektion: Persson har varit intresserad av samma problem som jag undersöker. Hans forskning utgår 

från elevers problem med algebra på gymnasiet. I sina studier kom han fram till att elevers tidigare 

erfarenheter från lägre stadier är viktiga för en senare förståelse. I min undersökning visar elever på 

högstadiet hur de är präglade av sina tidigare erfarenheter av ekvationslösning, vilket kan jämföras 

med Perssons rön. 

 

 

 

3.2. Meningsskapande och lärandeprogression 

3.2.1. Rittle-Johnson, B. & Koedinger, K. (2009). Iterating between lessons on concepts 

and procedures can improve mathematics knowledge. 

Dessa forskare från USA uppmärksammar Baroody (2003), som funnit att förmågan att kognitivt lära 

sig förstå begrepp och förmågan att använda begreppen i beräkningar verkar följas åt, så att lärandet av 

den ena förmågan verkar ske tillsamman med lärandet av den andra förmågan, men att det inte är 

klargjort hur tidigt procedurerna för beräkning bör införas för eleverna.  

De vill därför undersöka om ett tidig införande av beräkning efter en inledande introduktion av ett nytt 

begrepp skulle gynna lärandet. Forskningssyftet är att utvärdera om varvad undervisning skulle ge ett 
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bättre lärande, jämfört med en undervisning där begreppen teoretiskt behandlas först och beräkningar 

införs först efter den teoretiska delen av momentet.   

Momentet gällde tio-bassystemet och decimaltal. 

De fel som eleverna gjorde handlade om att man försköt mot en jämn högermarginal eller att man inte 

reducerade då man lånade (dvs. 30 – 9,70 blev för eleven 21,30) 

Eleverna var 11 år gamla och gick i sjätte klass i två förstadsskolor i USA (N=77 resp. 26) 

Lektionerna var IT-baserade. Det var tre lektioner om platsvärde och tre lektioner om aritmetiska 

beräkningar, som man i det ena faller varvade. I det andra fallet tog man först alla tre 

platsvärdeslektionerna och sedan beräkningslektionerna. 

Resultatet man fick visar, att i båda undersökningarna så gav den varvade formen av undervisning 

bättre resultat för beräkningsförmågan, medan begreppsförståelsen var ungefär likvärdig efter de olika 

undervisningsmetoderna. Dessutom visade det sig att förförståelse av någon av de två testade 

förmågorna, som framgått av en för-test, hade betydelse för lärandet av den andra förmågan i alla 

delar. 

Ur denna forskning kommer man fram till: 

 Elevers lärande gynnas av att lektioner med begrepp resp.  

procedurer för beräkning varvas. 

 Elevers lärande gynnas av att ett moment sträcks ut över flera  

veckor i stället för att komprimeras i ett block. 

Forskarna efterlyser mer forskning om denna ”spacing effect” 

 

 

 

 

3.2.2. Arthur J. Baroody, Yingying Feil, and Amanda R. Johnson (2007).  An Alternative 

Reconceptualization of Procedural and Conceptual Knowledge, 

Matematisk kunskap utvecklas inte i ett vakuum, utan genom att man utvecklar idéer med hjälp av de 

verktyg man har. Det går därför inte att skilja procedurell från konceptuell kunskap i matematik, i 

stället följs de båda åt. Procedurell kunskap definieras som: mentalt handlande/manipulationer med 

regler, strategier, algoritmer för att lösa en uppgift; Konceptuell kunskap definieras som: kunskaper 

om fakta (generaliseringar) och principer. 
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För problem som inte följer det vanliga mönstret är det mest betydelsefulla kognitiva redskapet att ha 

en flexibilitet i det procedurella angreppssättet. Flexibilitet och anpassning verkar vara möjlig bara om 

det finns en underliggande konceptuell kunskap som kan ge mening till de steg man tar i sitt 

procedurella angreppssätt. På så sätt utvecklas de båda tillsammans. Djup procedurell kunskap kan 

inte finnas utan en relativt djup konceptuell kunskap, och vice versa. Figuren nedan, kopierad från 

sidan 124 i artikeln, visar hur de båda hänger ihop. 

 

(figur hämtad från: Baroody et al, 2007: 124) 

Kort sammanfattning av figuren visar att procedurell (p) och konceptuell (k) kunskap följs åt, så att:  

Först inget p lite k, Sedan mycket p lite mera k, Slutligen förenas de båda ← Lärande  har skett.  

I fortsättningen handlar artikeln om grunder (Big Ideas). Grundkunskaper är nödvändiga för att uppnå 

djup förståelse. I grunder ingår: 

UPPDELNING: förståelse av enhetsprincipen (ex: 5 = 1+1+1+1+1, 3/5 = 1/5+1/5+1/5), jämna tal kan 

delas i två lika delar, division (Om man delar ett tal i lika stora delar, hur stor blir varje del?), bråk 

(t.ex. ¾ kan förstås som hur mycket varje person får om man delar tre hela mellan fyra personer), mått 

(längd och area kan delas upp i lika stora mindre enheter som kan räknas), medelvärde (förstå 

beräkning att addera alla och dela med antalet) 

TANKEGÅNG: att utnyttja en rationell ordning för användning av lösningsprocedurer som ger 

möjlighet till konstruktiv omvandling av ingående data till en lösning av den givna uppgiften.  
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SAMBAND: då eleven ser en koppling mellan begrepp och tillhörande procedurer så har eleven 

skaffat en grund för strukturering och omstrukturering av kunskap, på så sätt skapas lärande och 

eleven bygger upp den egna kunskapsbanken. 

Grunder ger eleverna möjlighet att förstå matematisk kunskap som sammanhängande och strukturerad, 

i stället för att vara en hop av isolerade procedurer, definitioner etc. Eleverna kan också bli medvetna 

om hur samma underliggande struktur kan ingå i olika slag av kunskap. I kort menar författarna att 

grunderna är nödvändiga för att väl sammansatt, väl strukturerad, teoretisk och korrekt kunskap – djup 

förståelse av konceptuell och procedurell kunskap. 

Reflektion: Procedurell kunskap, att kunna utföra ett hantverk, har Baroody visat vara en förförståelse 

att bygga den konceptuella kunskapen på. Det blir lättare att lära sig och att acceptera det nya som 

stämmer med tidigare erfarenheter. Ny konceptuell kunskap blir en ny erfarenhet som kopplas till den 

tidigare procedurella kunskapen. Baroody har visat att det procedurella kommer först innan förståelse 

sker. Detta resultat har vi nytta av att beakta vid lärande av ny kunskap, till exempel då elever ska lösa 

ekvationer. Lärande av metoder är ett viktigt första steg som föregår förståelse av ekvationslösning.   

3.3. Identitet/tillhörighet i verksamheten/ 

diskursen och diskursens register 

3.3.1 Iann Lundegård and Per-Olof Wickman (2009). Identity Transformation in 

Education for Sustainable Development: A Question of Location 

Forskarna avser att påvisa hur identitet omvandlas under en pågående, föränderlig aktivitet. Syftet är 

att visa hur identitet förändras i en intersubjektiv process under interaktion med en social omvärld i ett 

kontinuerligt föränderligt sammanhang med den kulturella kontexten. Utgångspunkten är en 

pragmatisk syn på identitet, som innebär att identitet skapas fortlöpande som situerad i tid och rum. 

Identitet ses som skapad i en överföring under en förvandlingsprocess som svar på frågorna: Var? och 

Hur? där svaret på den tredje frågan Vem? utgör den identitet som framträder i denna intersubjektiva 

process. Teorin beskrivs av Biesta (1999b, se referatet nedan i analysavsnittet). 

Forskningen beskriver en diskussion på en folkhögskola mellan sex elever i åldrarna 20 till 25 år. 

Eleverna deltog i en vuxenutbildningskurs i naturvetenskap på gymnasienivå. Forskningen söker under 

diskussinonen mellan eleverna, som sitter runt ett bord, att hitta ett subjekt, ett Vem, som stiger fram 

under de olika delarna av samtalet. Tidigare har forskarna sett att det är betydelsefullt med 

intressekonflikter mellan deltagare för denna typ av forskning. Därför skapar man diskussionsfrågor 

(Deliberative Educational Questions, DEQ) som underlag för deltagarnas samtal. Man studerar hur 

deltagarna skapar värderelationer (jag-relationer, I-relations) mellan sig själva och andra personer eller 

ämnesinnehåll. Dessa jag-relationer för alltid med sig någon form av etisk betydelse, för vad eller vem 

studenten bryr sig om. 

I detta referat går jag nu direkt till resultatet och beskriver inte i detalj själva analysen, som dock är 

intressant och rekommenderas för den intresserade läsaren. Författarna poängterar avslutningsvis att 

istället för att försöka hitta någon ”identitet” som individerna skulle bära med sig så arbetar man i 

stället med att hitta vem som ”träder fram” eller ”skapas” i mötet individerna emellan, och hur identitet 

förändras och utvecklas i mötet mellan människor. Det är inte är identitetens innersta natur forskarna 

är ute efter.  
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Analysen visar hur ny identitet skapas under diskussionen. Deltagarna fick möjlighet att hitta plats i de 

”rum” som Biesta [se nedan] presenterar. Under samtalets gång pendlades mellan det disjunktiva 

rummet, där språkspelet bygger upp relationer till artefakter och den materiella omvärlden och på så 

sätt skapar ett rum för olika identiteter att hitta sin plats, och det intersubjektiva rummet, där 

språkspelet öppnar upp rum för olika identitet att visa sig. I det etiska rummet visar språkspelet vilka 

värderelationer (I-relations) som byggs upp, de värdegrunder som de olika identiteterna för fram. 

Man finner i denna studie, att Biestas tre diskursiva rum erbjuder en god modell vid empirisk 

forskning kring konsekvenser inom utbildning. Resultatet visar att god utbildning karaktäriseras av 

elevers helhjärtade engagemang, där de också ges möjlighet att förstå hur de själva är en del av 

processen och hur deras lärande till stor del är beroende av hur de samarbetar. Oberoende om vi vill 

eller inte så påverkas människor av att ingå i sociala situationer. Då man träder in i en sådan, så startar 

en identitetsprocess. Denna forskning visar att identitet liksom solidaritet är en del av en verksamhet 

mellan människor.  

 

3.4. Lärande – Vad ska komma först? 

Begreppsmässig förståelse eller 

mekanisk färdighet? 
Algebra innebär att man arbetar med storheter eller begrepp. Vi ser redan i början av 1900-talet, då 

matematikundervisningen i Sverige reformerades, en trend att inte arbeta med siffror för tidigt. Först 

skulle sinnet för matematik utvecklas, därefter det logiska tänkandet, innan momentet mekanisk 

färdighet infördes. Detta för att ge alla elever en positiv inställning till ämnet. Uppmärksamhet på 

språket och att skynda långsamt var två andra ledord från denna tid (Kruse, 1910/2010), som vi i vår 

tid, hundra år senare, återigen ser vikten av. Ett exempel på hur man försöker få barn att tänka 

begreppsmässigt såg vi under 1970-talet i TV-serien: ”Fem myror är fler än fyra elefanter”.  

Men den nya matematiken som infördes under 1970-talet innehåller också moment för grundskolan 

som vi i efterhand kan ifrågasätta lämpligheten av på detta stadium, t.ex. mängdlära. 

Hur begreppsmässig förståelse samverkar med mekanisk färdighet har beskrivits i forskning under 

2000-talet (Petterson, 2008; Baroody & Feil & Johnson, 2007). Egentligen är det för den aktive läraren 

en välkänd verklighet att förståelsen många gånger kommer först efter att begreppet använts att bygga 

vidare på. Något som även (Pettersson, 2008 s. 66; Scheja, 2006) tar upp. 

 

3.4.1 Baskunskaper – en grund att stå på 

Olika experiment inom skolan har fått till följd att drabbade ungdomar istället har fått dåliga 

förkunskaper med onödigt mycket extraarbete för att uppnå förståelse och lärande i sina senare studier. 

Som Sfard (1991, 32) påpekar måste den lärande i vissa fall stå ut med ett visst mått av ”mekanisk 

drill” kopplat till tvivel om mening, innan förståelsen infinner sig. 

De baskunskaper, som förutom multiplikationstabellen, bör vara inhämtade vid introduktionen av 

ekvationslösning är: de fyra räknesätten med hela tal och bråkräkning. Algebra, att arbeta med 

storheter eller begrepp, kommer man också att tillämpa ganska snart vid ekvationslösning. Det går att 

börja med de allra enklaste ekvationerna först, där det enda lärandet som ska befästas är att se 

likhetstecknet = som sig bör, dvs. ett tecken för att säga att värdet till vänster om tecknet är lika stort 
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som värdet till höger om tecknet, dvs. lika stort värde på båda sidorna.  

Läraren kan välja vilken i ordning man bäst ska introducera. Underlag för detta val är elevens mognad 

och tidigare kunskap (Baroody, 2007; Sfard 1991). 

Eleverna bör inriktas på att upptäcka och förstå de principer som bildar matematikens plattform (kallas 

”Big Ideas” hos Baroody, Cibulskis, Lai & Li, 2004; Niemi, Vallone,& Vendlinski, 2006). Detta för 

att lärandet av den logiska uppbyggnaden i matematiken är beroenda av att eleverna förstår dessa 

principer. Eleverna får då de lärt sig de grundläggande principerna också lättare att förstå hur olika 

begrepp och metoder hänger ihop, eller med andra ord: se matematik som ett system av relationer.   

Exempel på grundläggande principer:  

1. UPPDELNING: lika stora delar kan användas för att skapa helhet, och hela kan delas upp i lika 

delar. Denna princip bildar underlag till begreppen: 

— enhetsprincipen – helheten kan uttryckas som en summa av delar (t.ex. 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1) 

— jämnt antal – ett jämnt antal objekt kan delas två exakt lika delar  

— division – dela i lika stora andelar 

— bråk – både som kvot (t.ex.3/4 betyder: dela tre till fyra personer, hur mycket får var och en?) 

och som del av helhet (t.ex. 3/4 betyder: hur stor del är tre fjärdedelar av det hela?)  

— mätning – en längd eller ett område kan delas upp i lika stora delar som kan räknas 

— medelvärdet – hitta hur stor delen skulle vara för att ge alla lika mycket. 

2. ARITMETISKA EGENSKAPER: Multiplikation, Operationsprioritet, Distributiva lagen för 

multiplikation, Utveckling och beräkning av uttryck, Lösa enkla ekvationer (ex: x – 7 = 35) 

3. EKVATIONSLÖSNING: Betydelse av likhetstecknet, Lösningsmetoder (tex att dividera båda 

leden med ett tal skiljt från noll) 

4. RATIONELLA TALS LIKA VÄRDE: Multiplikation med a/a, förlängning, ger samma värde; på 

så sätt kunna hitta olika likvärdiga representationer av bråk, decimaltal och procenttal; kunna 

bestämma om två bråk har samma värde. 

Persson visar att med stödtid kan brister i baskunskaper hämtas in. Det viktiga är inställning hos 

eleven att vilja lära och inställningen hos läraren att det är möjligt att eleven kan lära sig:  

”Som jag ser det, handlar det om ett ömsesidigt förtroende mellan eleven och läraren. Eleven 

litar på att läraren ska hjälpa honom/henne att finna en väg genom svårigheterna, och 

läraren litar på att eleven gör sitt bästa för att klara det. När eleven lyckas inleds en god 

cirkel, i vilken eleven får lyckas gång efter gång.” (Persson, 2010: 138 ) 

Reflektion: De grundläggande principer som listats ovan utgör baskunskaper i matematiken. Man får 

inte glömma bort att baskunskaper behövs för att bygga vidare på. Baskunskaper ger också eleven den 

trygghet och det självförtroende i ämnet som behövs vid fortsatt lärande. Försöksundervisning med att 

inte ge elever baskunskaper som jag själv sett verkningar av: 

 På den realskola där jag var elev gjorde man i en parallellklass försöksundervisning i engelska 

språket utan grammatikundervisning, vilket visade sig inte alls fungera för tonårselever. 

 Jag har sett exempel på att lärare gjort försök att inte låta elever rabbla multiplikationstabeller, 

utan trott att det kommer med tiden, att man kan dem ändå. Fungerar inte alls.   

 Vissa lärare rättar inte felstavade elevarbeten med samma motivering.  Dessa försök har inte heller 

slagit väl ut. Elever känner att det finns fel i det de presterar och blir osäkra. 
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3.4.2 Den matematiska diskursen: matematikens värld 

Dörren till en ny ”värld” öppnas för eleven med lärandet av matematik. Ju längre man kommer i sitt 

lärande desto mer hemmastadd kommer eleven att känna sig. Eleven känner då en identitet i diskursen 

och upplever och upplevs av andra som kunnig. Denna känsla föder tro på kapacitet och skapar 

självförtroende. Molander (1993; 55) ser självförtroende som en viktig faktor för att lärande ska ske. 

Den som misstror möjlighet framgång startar inte lärprocessen.  Utan självförtroende blir det svårt att 

själv tro på och uttrycka den kunskap som man redan har. Lärarens stärkande av elevens 

självförtroende är en etisk förmåga. 

Redan i Deweys skrifter kan vi hitta detta citat, som gäller läraren i skolan: 

”Den vuxne kan utöva den visdom som hans större erfarenhet givit honom, utan att enbart 

utöva yttre kontroll. Han måste kunna bedöma vilka attityder som faktiskt befrämjar fortsatt 

växande och vilka som är negativa. Han måste dessutom ha en medkännande förståelse, som 

ger honom en aning om vad som faktiskt pågår i huvudet på dem som lär sig.” 

(Dewey 2004; 181) 

För att inte komma fel in i regelverket som spänner upp matematikdiskursen så är det viktigt att 

läraren lotsar eleven rätt från början. Det underlättar för eleven om läraren är observant och medveten 

och är tydlig med att påpeka om vad som gäller. Elevens identitet skapas i den sociala interaktionen, 

och uppfattas av individen, som känner sig delaktig eller inte delaktig. För att individen, i detta fall 

eleven, ska fungera effektivt är det nödvändigt med en känsla av delaktighet, känna identitet i 

verksamheten. Både det moderna identitetsbegrepp och den postmoderna synen på identitet vilar på 

interaktion (Czarniawska 2004; 411).  

 

3.4.3 Intresse för fortsatt meningsfullt lärande 

Det måste kännas meningsfullt att starta lärprocessen, som är ett arbete för den som lär in. Elevens 

förtroende för lärarens verksamhet är väsentligt då intresse för lärande skapas. Meningsfullheten kan 

läraren påverka genom att han (a) erbjuder lagom stora portioner av ny kunskap, att han skapar ett 

mål-i-sikte, ett mål som är realistiskt att nå fram till, (b) erbjuder kunskap som leder vidare i rätt 

riktning, mot verksamhetens kollektiva mål, (c) är insäljande och visar med sitt beteende att han själv 

tror på sin ”vara”. Läraren lär också ut bestående attityder, vilket han kanske är omedveten om. 

”Den viktigaste attityd som kan formas är den som innebär en önskan om fortsatt lärande.” 

(Dewey 1938/2004; 188) 

”Bara genom att i varje ögonblick utvinna den fullständiga meningen med varje erfarenhet, 

förbereds vi för att kunna göra detsamma i framtiden.” (Dewey 2004; 189) 

Läraren måste ha den etiska och moraliska karaktär som möjliggör en god etik. Respekt för varje 

individ fordras av den gode läraren, men man bör inte heller bortse från att de värderingar som läraren 

bär med sig också kommer att påverka och prägla elevernas värderingar. Ett gott etiskt klimat är en 

effektivitetsfaktor för framgångsrik verksamhet, genom att ett gott etiskt klimat bidrar till att engagera 

eleverna för att verka i riktning mot lärandemålet. Läraren ska vara inkännande och visa respekt och 

engagemang i sin omtänksamhet om sina elever och medarbetare. 

Om man vill utvecklas till en god lärare kan man ha hjälp av att beakta de fem grundläggande 

kunskaperna/egenskaperna för en autentisk ledare: 
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(1) SYFTE: ha en klar uppfattning av sitt syfte, (2) ETIK: stå på en stabil värdegrund, (3) 

RELATIONER: skapa tillit i relationer, (4) SJÄLVDISCIPLIN: fokusera på syftet och 

agera i enlighet med värdegrunden, (5) HJÄRTA: äkta engagemang.  

(Northouse 2010; 211) 

 

3.4.4 Ömsesidig respekt 

Diskursen i klassrummet bygger på respekt för varandra, läraren för varje enskild elev, eleven för 

läraren och eleverna sinsemellan. Det ska vara lika självklart för läraren att komma i tid till lektionen, 

väl förberedd, som det ska vara för eleven i sin tur att komma i tid, ha med sig sina böcker, penna etc. 

och ha gjort sina läxor. Denna respekt har getts ett namn: ”det didaktiska kontraktet”. 

“we give the name ``didactical contract'' to the set of (specific) behaviors of the teacher which 

are expected by the student and the set of behaviors of the student which are expected by the 

teacher. ” (Brousseau & Warfield, 1999: 47) 

Till begreppet respekt hör också I hög grad att ha empati och att se, dvs. visa intresse för, sin elev. 

Med detta följer att: 

”Lärarens sätt att möta eleverna i klassrummet är på många sätt avgörande. Eleven måste få 

börja med det hon/han verkligen kan och inte det hon/han enligt någon måttstock förväntas 

kunna. Både elev och lärare måste också tro att framsteg och lyckade resultat är möjliga.” 

(Persson 2010: 132) 

 

4. Teoretiskt perspektiv 

För att komma nära mitt syfte att hitta hur och när lärandet sker på ett individuellt plan har jag har valt 

att utgå från ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv. Dessa två perspektiv har vissa likheter och 

jag väljer i en pragmatisk anda ut de delar som visar sig fungera inom det område där jag rör mig då 

jag studerar lärande av matematik.  

Mitt synsätt har en sociokulturell förankring i pragmatism, med betoning på språkets och det 

intersubjektiva rummets betydelse för individens utveckling. Detta betyder att jag är anhängare till 

åsikten att kunskap är situerad, dvs. kunskapen är en del av den historiska kulturella omvärld där den 

vuxit fram. Dessutom menar jag att språket har en avgörande betydelse för individens kognitiva 

utveckling. 

4.1 Teoretiskt ramverk: ”Det beror på hur man 

ser på saken”  
I vetenskapsteorin talar man om teoretiska ramverk, vetenskapsteorier, perspektiv eller ”glasögon”. I 

analogi med ”som man frågar får man svar” blir den vetenskapliga konklusionen beroende av hur man 

valt sitt perspektiv: ”förutsättningarna påverkar slutsatserna”. Filosofiskt sett kan man förstå detta, 

som att man aldrig kan få grepp om ”sanningen” eftersom ”sökandet stör finnandet”.  
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I val av vetenskapligt perspektiv för detta masterarbete har jag med ovanstående tankar valt ett 

pragmatiskt perspektiv, som utgår från Deweys erfarenhetsteori, språket i Wittgensteins och Rortys 

mening tillsammans med identitetsbegreppet som Biesta (1999b) redogör för. Min analysmetod blir 

följaktigt PEA, Praktisk Epistemologisk Analys (Wickman & Östman, 2002; Wickman 2004). 

4.2 Vad menas med Pragmatisk bas? 
Den pragmatiska tradition som utvecklades genom Dewey och Wittgenstein ligger som grund för detta 

masterarbete, och för den analysmetod PEA (Praktisk Epistemologisk Analys), som används.  

Dewey såg ett behov av ifrågasätta vad som bör kallas utbildning (Dewey, 1938; s.62). Dewey 

utvecklade en teori om lärande med ledorden kontinuitet – erfarenhet – syfte, som bygger på 

Pragmatismens Maxim uttalad av Peirce: en saks mening består helt enkelt i de vanor som den medför. 

(Peirce, 1990; s.105).  

Wittgenstein införde begreppet språkspel för användning av språket. Orden får i språkspelet sin 

mening genom sin användning. (Wittgenstein, 1996; § 7 och Wittgenstein, 1992; § 61)  

 

4.2.1 Kunskap på erfarenhetens grund 

1839 föddes Charles Sanders Peirce i USA. Hans banbrytande teorier medförde ett nytt sätt att se på 

utveckling av kunskap och individer. Som exempel på Peirce ger jag citaten: 

 En övertygelses väsen är att grundlägga en vana, och olika övertygelser skiljer sig från 

varandra genom de olika handlingssätt de ger upphov till. (Peirce, 1990; 91) 

  

 En saks mening består helt enkelt i de vanor som den medför. (Peirce, 1990; 105) 

 

 Idéer kan sammankopplas enbart genom kontinuitet. (Peirce, 1990; 189) 

 

Peirce har influerat: Quine → logik, Popper → fallibilism, Habermas → kommunikations-teorin, och 

många andra. John Dewey var student hos Peirce, och Dewey har, under sin långa gärning, 

vidareutvecklat och spridit pragmatismen, som dessa tankesätt kom att kallas. 

Inom pedagogiken utvecklade Dewey, under sitt ifrågasättande om vad som bör kallas utbildning, en 

teori om att lärandet sker då man bygger kontinuitet mellan sin tidigare erfarenhet och ny målriktad 

kunskap. Lärande sker interaktivt i en omvärld, med ledorden: 

 

KONTINUITET – ERFARENHET – SYFTE. 

 

“…it is part of the educator’s responsibility to see equally to two things: First, that the 

problem grows out of the conditions of the experience being had in the present, and that it is 

within the range of the capacity of students; and, secondly, that it is such that it arouses in the 

learner an active quest for information and for production of new ideas. The new facts and 

new ideas thus obtained become the ground for further experiences in which new problems 

are presented. The process is a continuous spiral.”  (Dewey 1938; 53) 
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Illustration av lärandeprogression (egen bild) 

MÖTE MED NY KUNSKAP: I en situation där yttre och inre förhållanden integreras, så att 

kontinuitet och interaktion sammanlänkas, kommer individens värld att förändras till en ny aspekt av 

hans tidigare värld. Läraren måste lära sig att se situationer där (1) interaktion kan äga rum, och även 

beakta (2) kontinuitet till framtiden, i varje fas av den pedagogiska processen (Dewey 2004; 187). Den 

etik som läraren här behöver tillämpa är att han är klok, lyhörd och empatisk. 

 

4.2.2 Konsekvens av kunskap på erfarenhetens grund 

Erfarenhetsgrunden är viktig eftersom den utgör basen för elevens fortsatta lärande. Elever behåller 

sina tidiga uppfattningar om begrepp och handlingssätt för att bygga vidare på, och släpper dem 

ogärna, även om dessa begrepp och handlingssätt visar sig inte fungera i förlängningen mot ett önskat 

mål. Här kan vi finna en källa till olust och främlingskap i den matematiska diskursen hos eleven, som 

då kanske uttrycker att den nya läraren inte kan förklara så att det går att förstå, eller att eleven i värsta 

fall ger upp.  

I samma ärende som Persson (2010) som jag berättade om på sidan 2 i inledningen, citerar även 

Pettersson (2008:29) flera forskare när hon skriver, att om undervisningen inriktas mot att förmå 

elever att byta ut missuppfattningar mot nya uppfattningar, som bättre stämmer överens med de 

vetenskapligt vedertagna, så kommer elever sällan att överge de tidigare begreppen utan istället 

komplettera de gamla uppfattningar som eleven har sedan tidigare med den nya undervisningens 

uppfattningar om begreppen.  

Då vi möter våra elever bör vi ha empati och försöka förflytta oss själva till deras situation. 

Tall (2008) påpekar att vår hjärna förändrar sitt sätt att tänka med tiden och omorganiserar information 

i nya mer sofistikerade strukturer som bättre passar in i nya sammanhang. Då handlar det inte bara om 

en omflyttning av gammal kunskap och tillägg av ny information, utan också om att den gamla 

informationen struktureras på nya sätt vartefter vi ändrar vårt sätt att tänka i och med att vi blir äldre 

och mer mogna. Experter kan ha glömt hur de tänkte som unga och kan ha behov av att reflektera över 

hur olika elevers tidigare erfarenheter kan påverka deras sätt att tänka.  
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4.3 Kort om Utvecklingen av Pragmatisk syn 

på Lärande 
 

4.3.1 Var, när, hur började det?  

I USA uppstod, i början på 1900-talet, en reaktion mot det positivistiska undervisningsätt som bedrevs 

i skolorna under 1800-talets slut. Två av de främsta talesmännen i denna trend var John Dewey och 

Herbert Mead. I Sverige blommade en debatt kring dessa frågor upp, med namn som Anna Kruse och 

Ellen Key. I Sovjet forskade Lev Vygotsky om hur det sociala sampelet bidrar till barns lärande. I 

efterdyningarna av dessa nya förhållningssätt kring lärande har också synen på kunskap pendlat mellan 

olika fokuseringar, vilket också satt spår i hur synen på hur undervisning i skolorna borde ske  

(Dysthe, 2003). 

 

4.3.2 Tre tidiga teoretiker som har betydelse för dagens undervisningsdebatt 

Dewey (1859 – 1952) 

Amerikansk filosof och pedagogisk författare. En av pragmatismens förgrundsgestalter. 1897 

publicerade han My Pedagogic Creed, som kom att bli den progressiva pedagogikens manifest. Några 

utdrag (Dewey 1980, s.39 – 49): 

o Jag tror att verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets begåvning stimuleras 

av de krav som ställs i den sociala situation där det befinner sig. 

o Utan insikt i individens psykologiska struktur och aktiviteter blir utbildningsprocessen 

slumpmässig och nyckfull. 

o Läraren är inte i skolan för att förmedla vissa idéer eller forma vissa vanor hos barnen, 

utan för att, som medlem av gruppen, välja vad som ska påverka barnen och hjälpa dem 

att på ett lämpligt sätt svara på denna påverkan. 

o Jag tror slutligen att läraren är inbegripen, icke endast i utbildning av individer, utan 

även i formandet av ett lämpligt socialt liv. 

Deweys tankar har utgjort en bas vid framväxandet av ett pragmatiskt perspektiv i synen på lärande. 

Lärarens stora betydelse har i det sammanhanget satts i fokus. Läraren har att ta hänsyn till var eleven 

befinner sig i förståelse, för att kunna stötta eleven och leda eleven på rätt väg. 

Mead (1863 – 1931) 

Amerikansk filosof, medarbetare till Dewey. Meads teori vill visa hur människor relaterar sig till andra 

människor och hur det medvetna jaget växer fram på grund av en social process där identiteten får en 

form. Ingen människa kan bli mänsklig utan relationer. Mead ser relationer också som en kognitiv 

nödvändighet. I människans intelligens är mening den väsentligaste substansen. Språket gör objekt i 

omvärlden meningsbärande, därför har intelligensen enligt Mead ett socialt och inte ett biologiskt 

ursprung. (Månson 1998, s 159,160, 181). 

Vygotsky (1859 – 1952) 

Vygotsky menar att utveckling är en följd av lärande, och alltså kommer efter lärandet. För att 

utvecklas kognitivt måste individen möta ny kunskap i sin sociala omvärld så att ett lärande sker. 

Detta skiljer sig från hur man tolkat vad Piagets menar.  
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Vygotsky och Mead hade likheter i synen på språkets roll vid kognitiv utveckling trots att de inte 

kände till varandras existens. (Månson 1998, s 160)  

 

4.3.3 Pragmatisk pånyttfödelse inom det sociokulturella perspektivet på lärande 

Efter läroplanernas misslyckade satsningar på Skinner och Piaget, under efterkrigstiden, kommer 

under slutet av 1900-talet, ett förnyat intresse för den rörelse som hade sin upprinnelse ca hundra år 

tidigare. Det sociokulturella teoriperspektivet som grundlades under första delen av 1900-talet av de 

tre teoretikerna Dewey, Mead och Vygotsky, menar att utgångspunkten för lärande ligger i samspelet 

mellan individen och omgivningen. Dysthe (2003:10) beskriver hur samspelet har tre aspekter som då 

de samverkar leder till ett lärande: handlingsaspekt, relationell aspekt och verbal aspekt. Starkt 

förenklat ligger tyngdpunkten hos Dewey på handlingsaspekten, hos Mead på den relationella 

aspekten och hos Vygotsky på den verbala aspekten. 

Språk och kommunikation är den länk som förbinder den relationella aspekten hämtad från individens 

omvärld med handlingsaspekten som har samband med individens mentala processer. 

I inlärningssituationer kan vi studera den verbala aspekten, den språkliga kommunikationen, för att 

upptäcka och kartlägga individens lärande. En analysmetod för detta, Praktisk epistemologisk analys 

(PEA), har utvecklats av P-O Wickman och Leif Östman (Wickman & Östman, 2002; Wickman, 2004).  

Jag kommer att ge exempel på användning av denna metod i min undersökning. 

5. Metod  
Syftet med min undersökning är, som jag redan nämnt på sidan 3 i inledningen, att undersöka hur 

elevers lärande formas. Det som jag lägger fokus på och intresserar mig för i detta arbete är att förstå 

det händelseförlopp som fått till följd att vissa elever har svårt för att lösa ekvationer när de kommer 

upp i gymnasiet. Eller med andra ord hur det kan komma sig, att en elev som har godkänt betyg från 

grundskolan i matematik inte vet hur man löser en enkel ekvation. Om jag kan hitta någon orsak som 

är möjlig att rätta till, så har detta masterarbete fått den legitimitet som jag eftersträvar. 

För att kunna hitta det jag söker efter så har jag följt två spår, det ena är att följa undervisningen i en 

grundskola, under den period då algebra och ekvationer behandlas. Det andra spåret är att i studier av 

äldre tiders läroböcker söka efter olika sätt man tidigare haft för att underlätta elevers lärande. 

5.1 Följa en klass 

Mitt upplägg blev att välja en lämplig nivå och där skapa kontakt för att kunna få vara med i 

klassrummet och spela in undervisningen. Med tanke på att min fråga gäller vad som hänt innan jag 

möter eleverna på gymnasiet, så var det naturligt att kontakten skulle skapas med en grundskola. Det 

var inte helt självklart med vilket stadium i grundskolan, men efter besök på några ställen där jag fick 

möjlighet att komma in som anhörig och vara med på lektioner, så fann jag att årskurs sju var det 

lämpligaste valet. I årskurs sju bygger man vidare på mellanstadiets lärande och i högstadiet har 

strukturen i lösningarna allt större betydelse, eftersom en uppgift för matematiken här är att lägga 

grunden till att eleverna ska kunna använda matematiken som ett redskap i andra ämnen, på detta 
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stadium i första hand i fysik men senare i kemi och även andra ämnen. För elever som går en praktisk 

utbildning på gymnasiet är det av vikt att de kan arbeta med formler t.ex. 

Jag ville vara en utomstående för eleverna. De skulle inte finnas någon bindning till vare sig någon 

elev eller till att jag på något sätt tillhörde skolan. Detta för att sådana kopplingar skulle kunna få 

konsekvenser för hur eleverna uppträdde och vad de ”vågade” eller ville säga under lektionerna. Min 

önskan var att kunna vara en neutral del av bakgrunden, och jag försökte uppträda så att jag i 

möjligaste mån blev det, trots att jag gjorde ljudinspelning av varje lektion. Under lärarens 

genomgångar stod jag längst bak i klassrummet. Då eleverna räknade på egen hand, assisterade jag 

läraren och hjälpte elever som hade frågor om uppgifter de arbetade med. Min övriga aktivitet bestod i 

att jag innan lektionen började och läraren släppte in eleverna, hade ställt bänkar i ordning, suddat 

tavlan och ordnat med persienner och annat kring-jobb som alltid finns. Jag tog mig rollen som 

”assistent” till klassen för att min närvaro skulle kännas naturlig för eleverna. 

Den första kontakten med läraren togs under hösten 2012, då förklarade jag mitt syfte med 

masterarbetet och att jag ville besöka honom. Jag fick en positiv respons, men var tvungen att vänta 

till vårterminen då momentet kom upp i undervisningen. Läraren tog kontakt med skolledning och fick 

klartecken. Jag hade färdigställt en förfrågan till elevernas målsmän, som läraren distribuerade och 

samlade in med påskrifter.  

Besöken skedde under perioden jan – feb 2013. Det blev fjorton lektioner, där närmare sju 

klocktimmar spelades in (6
h
55

m
), dessa inspelningar transkriberades och ett analysarbete skedde.  

 

Utöver inspelningarna så besökte jag eleverna fjorton dagar efter provet på avsnittet. Jag bad dem då 

att svara på några frågor som gällde matematikavsnittet. De fick också skriva ner synpunkter till mig, 

som jag skulle kunna ha nytta av att veta. Dessa ”brev” analyserades också. 

Den tredje källan till information som grundar sig från dessa besök var en lärarintervju som spelades 

in ytterligare en vecka senare. Elevernas provresultat har jag inte tagit reda på eftersom det inte var 

syftet med denna undersökning. 
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5.2 Titt i gamla läroböcker 

Dessa undersökningar skedde under hösten 2012, i väntan på att få besöka klassen och med stor iver 

och nyfikenhet. Universitetsbiblioteket i Stockholm har samlingar i källaren som jag som forskare fick 

tillgång till. Det fanns inte något register av en sådan art att jag kunde använda mig av det under mina 

sökningar efter lämpliga böcker, så jag fick gå ner i källaren och välja ut vilka böcker jag ville titta i, 

dessa rekvirerade jag. Därefter fick jag upp böckerna till ett studierum där jag kunde sitta och studera 

dem. Denna undersökning är inte någon heltäckande statistisk undersökning, utan en inblick i ett urval 

böcker, där urvalskriteriet var att jag ville täcka en tidsperiod av ca etthundra år och hitta algebra eller 

ekvationer i böckerna, på en grundläggande nivå. Det fanns inte någon uppgift om hur spridda de olika 

böckerna var, vilka användes etc. Och jag valde under dessa studier ut partier som jag såg kunde ha 

intresse för min forskning att underlätta för elever att lära sig grunden i ekvationslösning. Min studie 

av äldre läromedel ger ett stickprov ur det som finns att tillgå. Begränsningarna uppkommer ur i att 

samlingen inte är komplett, det finns inga uppgifter om vilka av dessa böcker som verkligen använts, 

och i hur stor skala, dessutom är det mycket tidskrävande att gå igenom allt eftersom digitaliserad 

sökning inte är möjlig, man måste gå till källan, till varje bok. Jag gjorde ett urval byggt på de 

olikheter jag såg, från de olika perioder som böckerna getts ut. 

Det jag därför inriktade mig på var att se hur böckerna introducerade algebra och ekvationer, och om 

det fanns någon skillnad mot hur vi arbetar idag som man kanske skulle kunna ta lärdom av. 

Anteckningarna från dessa undersökningar fördes för hand. Jag kommer att visa några saker längre 

fram i detta arbete. 

 

5.3 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Gustafsson, 2004).  

Eleverna blev informerade om forskningens ändamål och fick information om att deras agerande inte 

kommer att påverka betyget och att det var frivilligt att delta. Samtliga deltagande elever blev också 

informerade om att även om elevers röster kommer att höras i det inspelade materialet så kommer 

deras identitet inte att framgå i mitt masterarbete. I den mån de medverkandes namn förekommer 

kommer namnen att ändras. Uppgifter som eleverna löst och som visar hur elevens lärande utvecklats 

kan komma att kopieras. Inte heller då kommer elevens identitet att avslöjas. Mitt fokus ligger på hur 

undervisningen kan stötta lärandet, och är därmed inte centrerat på individen. Det kommer inte att vara 

möjligt att känna igen några enskilda personer eller skolan i min presentation av masterarbetet. Före 

observationerna har undervisande lärare och klassens elever samtyckt till att medverka i min 

undersökning (personuppgiftslagen SFS 1998:204). 

En förfrågan om medgivande till deltagande delades ut och skrevs under av målsmän. Godkännande 

av rektor och läraren inhämtades också. 

5.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Medan reliabilitet handlar om tillförlitlighet och stabilitet i mätresultaten handlar validitet om ifall 

man mäter det man vill mäta. Dessa två kriterier hör samman med bedömning av kvalitet i kvantitativ 

forskning. Reliabilitet eller tillförlitlighet står för om resultatet kan upprepas vid annan tid eller av 
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andra forskare med samma metod. I kvalitativ forskning som det här är fråga om kan man anpassa 

kriterierna till intern validitet som talar om hur väl forskningsmetoderna och analysvalet passar till 

forskningsfrågan, och intern reliabilitet som står för att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens 

om hur data ska tolkas. (Bryman, 2002:257).  

Eftersom jag inte i detta fall ingår i ett forskarlag så söker jag stärka reabiliteten genom att beakta 

Brymans hänvisning till Guba & Lincoln, som föreslår att reliabilitet ersätts med begreppet pålitlighet 

vid kvalitativ forskning och att det ska vara möjligt för en utomstående att med ett granskande synsätt 

kunna utföra en bedömning av om en undersökning är pålitlig. För att kunna göra en sådan bedömning 

av överförbarhet fordras en ”tät” beskrivning av undersökningen (Bryman, 2002: 260). 

Detta masterarbetes pålitlighet blir avhängig hur pass ”tät” beskrivningen av de ingående 

undersökningarna är. Jag har för att stärka pålitligheten, och med det reliabiliteten, redovisat 

tolkningarna grundligt och försökt att vara noggrann med alla redogörelser för att underlätta en 

eventuell granskning. 

För att den interna validiteten ska framgå redovisar jag skälen för metodval och analysval. I det 

pragmatiska validitets- begreppet kan man skilja på om kunskapsutsagan följs av handling och om den 

orsakar förändring av handlandet. Det pragmatiska kunskapsintresset har en tonvikt på förändring och 

pragmatisk validering, som bygger på observationer och tolkningar, det betraktar den handling som 

följer på tolkningen som ett kriterium. (Kvale, 2009:276) Kvale fortsätter med orden: 

”I det idealiska fallet resulterar hantverksskickligheten i produkter med kunskaps-anspråk 

som är så mäktiga och övertygande att de så att säga bär valideringen med sig, likt ett 

kraftfullt konstverk. Forskningsmetoderna skulle då vara genomskinliga och resultaten 

självklara, och slutsatserna av en undersökning skulle omedelbart övertyga om sin sanning, 

skönhet och godhet. Yttre bekräftelser eller officiella godkännande-stämplar blir då något 

underordnat. En valid forskning skulle i den meningen vara en forskning som gör frågor om 

validitet överflödiga.” (Kvale, 2009:280) 

Validitet eller trovärdighet står för om en metod undersöker det den utger sig för att undersöka.  

Det pragmatiska kunskapsintresset hänger samman med utveckling och förändring, och Kvale 

beskriver med hänvisning till Flyvbjerg att ur ett pragmatiskt fronesiskt perspektiv skulle en valid 

kvalitativ forskning vara en forskning som ”på ett fruktbart sätt bidrog till den offentliga diskussionen 

om värden och mål i samhället” (Kvale, 2009: 276). Kvale fortsätter: ”pragmatisk validering bygger 

på observationer och tolkningar och är förenad med en förpliktelse att handla i enlighet med 

tolkningarna.” [Med fronesiskt menas: Den intellektuella förmågan att inse och reagera på det som är 

viktigt i en situation; klokhet eller praktisk visdom. (Kvale 2009: 77, 358)] 

Detta masterarbetes trovärdighet ska ses ur ett pragmatiskt perspektiv, hur jag som forskare väljer och 

använder de empiriska exemplen. För att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten har jag beskrivit 

analyserna och situationerna noggrant. 

Generaliserbarhet gäller om ett resultat från en situation kan överföras till andra situationer. 

I ett pragmatiskt perspektiv föreställer man sig kunskap som situerad i tid och rum, dvs. socialt och 

historiskt kontextualiserade former av förståelse och handling i den sociala världen. Kvale ger med 

termen analytisk generalisering betydelsen: Kan undersökningen ge vägledning om vad som kan 

hända i en annan situation? (Kvale, 2009: 281-282). Den analytiska generaliseringen kräver liksom 

pålitlighet och trovärdighet ovan att beskrivningen är ”tät”, vilket jag har eftersträvat att den blivit. 
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5.5 Söka bakåt 

Min första åtgärd, medan jag väntade på att få följa den utvalda klassen, var att få en samlad bild av 

hur kurslitteraturen förändrats. I samband med det också om lärarens sätt att agera i sin yrkesroll har 

förändrats under 1900-talet till dagens dato. 

Efter att ha studerat gamla läroböcker, se ovan, blev nästa steg att studera litteratur som beskriver 

skolan och lärande utifrån. Läroplaner, sammanställningar om skolans utveckling och biografier över 

bemärkta personer i skolans värld. Det tredje och oundvikliga steget är kanske det steg som är mest 

givande i stort: Studiet av hur synen på kunskap och lärande har förändrats. Filosofer och pedagoger 

har under denna period varit mycket aktiva, synen de förmedlar har haft varierande genomslagskraft 

av olika anledning, inte minst politiska. Jag försöker att se igenom retorik och populistiska grepp, för 

att hitta det som har betydelse vid individens lärande. 

5.6 Inblickar i dagens undervisning 

Efter ett enstaka besök på mellanstadiet under en lektion där ekvationslösning behandlas, var det dags 

för de ovan beskrivna besöken på högstadiet åk7 med inspelning och analys av avsnittet algebra och 

ekvationer, elevers brev och lärarintervju. (Denna del avhandlas utförligt i kapitlen 6 och 7.) 

5.7 Idéer och förslag upplockade ur fas 1 och 

fas 2, ämnade till hjälp för lärandet 

 

5.7.1 Användande av bokstavssymboler 

Vi kan se i en lärobok från sekelskiftet avsedd för folkskolan exempel som:  

 (Ehlin, 1908: s 5). I och med denna introduktion ges en tidig erfarenhet av att en bokstavssymbol, i 

detta fall x, kan förstås som ett tal som kan ha olika värden och som ska beräknas för att likheten ska 

gälla. Begreppet x kommer att stå för ”det okända värde som vi ska beräkna”. Längre fram då 

ekvationer introduceras är då detta x -begrepp redan befäst och ses inte som något främmande. Det 

som återstår för att lösa ekvationen blir att isolera x. 

Kommentar: Forskning har visat att en relationell förståelse av likhetstecknets betydelse samvarierar 

med elevens förmåga till lärande av en korrekt lösningsmetod för ekvationer (Knuth et al, 2006). Den 

relationella betydelsen står för att likhetstecknet betyder ”det samma som”, medan den operationella 

betydelsen, som är vanlig hos yngre elever, står för ”summan” eller ”svaret”.  

Läraren kan i dialog med klassen uppmärksamma eleverna på den relationella betydelsen. Vi ser i 

exemplet hur man kan ”smyga in” kunskapsstoff, i avsikt att eleverna ska kunna känna att ”de har sett 

det förut”. Man sår på så sätt ett frö till kommande lärande. 
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5.7.2 isolera x-termen 

Återigen går jag till de gamla källorna (Hedström & Öije, 1928: s 71). 

Problemet lyder:  

Åtgärd:         ”bortförskaffning av andra termen” 

Beräkning ger:  

Det som är annorlunda mot dagens gängse metoder i vår skola, är att införa en ny rad under den rad 

som utgör problemet. Sedan utförs samma operation i båda leden i syfte att friställa x-termen.  

Jag har själv sett denna metod fungera bra för elever som haft svårigheter med reduktion. Liknande 

exempel kan även hittas på nätet. T.ex. i en engelskspråkig instruktionsfilm gjord av barn: 

youtube.com sök på kids equations och gå till Algebra-Solving Addition and Subtraction Equations 

(One-Step Equations) 

Dagens vanligaste sätt att skriva: , kan uppfattas som mindre tydligt för vissa 

elever. 

 

5.7.3 isolera x 

Problemet lyder:  

Åtgärd: isolera x med division        ”få fritt”       [alternativt skrivs i senare skede 

direkt: ] 

Beräkning ger värdet:  

Denna del av beräkningen skiljer sig inte mot dagens gängse metoder, metoden brukar inte heller ställa 

till problem för elever 

. 

5.7.4 Förkunskaper 

Från en av de tidiga läroböckernas förord saxar jag: 

”Meningen är att följande arbete skulle komma till användning i 4:e klassen, sedan enkel 

reguladetri och procenträkning i frågor, där tid ej förekommer, blifvit genomgångna och 

säkerhet vunnits i aritmetisk räkning med hela tal och bråk äfvensom med enklare 

parentesuttryck.” (Collin, 1904) 

Boken, en lärobok i algebra, är avsedd att användas i realskolan, som på denna tid började från fjärde 

skolåret. Algoritmer för addition och subtraktion samt inte minst bråkräkning bör vara väl befästa 

innan arbetet med algebra och ekvationer av första graden kan börja. Detta insågs redan för hundra år 

sedan. 
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5.7.5 Faror i arbetet  

Exempel från åk 5, grundskolan: 

Uppgiften lyder:   

Läraren ber eleven ange vad ⦾ står för och eleven svarar raskt att ⦾ står för 7.  

Läraren blir nöjd med svaret och lämnar uppgiften.  

Denna episod utspelades under ett besök på öppet hus för närstående i en skola som ligger i 

Stockholmsregionen, våren 2013. 

Kommentar: Läraren kan be eleven att redogöra för hur man kommer fram till talet 7. Läraren kan 

fråga hur eleven kom fram till detta svar: ”Hur tänkte du inne i huvudet?” Efter elevens förklaring, 

som ibland innebär att räkna på fingrarna från 4 till 11, bör läraren på tavlan visa och förklara den 

algebraiska metoden, vi tar bort fyra på vänster sida och på höger sida, då blir det: 

  

  

  

I detta exempel kan eleven ha tidigare erfarenhet av att räknandet med hjälp av fingrarna löser 

problemet. Den nya kunskapen blir att lära sig blir den algebraiska ekvationslösningsmetoden, som är 

generell och fungerar även i de mer avancerade sammanhang som eleven kommer att stöta på längre 

fram under sin skolgång. Eleven behöver öva mycket, så att den algebraiska metoden kommer att bli 

en icke ifrågasatt erfarenhet i elevens erfarenhetsbank. Den algebraiska metoden av ekvationslösning 

bygger på elevens relationella förståelse av likhetstecknets betydelse, vilket behöver nötas in, för att 

gynna elevens lärande. Forskning har visat att den relationella förståelsen av likhetstecknets betydelse 

är kopplad till matematiskt lärande av ekvationslösning:  

“… students' equal sign understanding was associated with mathematics ability, but not with 

reading ability, language ability, or grade level.” 

“… students who exhibited a relational understanding of the equal sign were more likely than 

students who did not exhibit a relational understanding to solve the equations correctly.” 

(Knuth et al, 2006: s 304) 

Elevens lärande sker genom reflektion, där eleven kopplar det nya till de tidigare erfarenheter som 

eleven vet fungerar. Genom lärandet utvidgar eleven sin erfarenhetsbank. Läraren skulle i detta 

exempel ovan kunnat utnyttja tillfället att utöva sin roll att skapa möten med ny kunskap, att vägleda 

och styra elevens lärande i en fruktbar riktning.  

Ifrågasättande: Boken använder en knapp ⦾ eller ibland en bild av en tumme som symbol. Varför 

inte använda algebraiska symboler, så att man redan nu vänjer sig vid dem?  

6. Analys  
Vid analysen av transkriptionerna har jag utgått från den praktiska epistemologiska analysmetoden 

PEA (Wickman & Östman, 2002).  

Vid analysen av elevernas ”brev” har jag använt Ödmans kvalitativa hermeneutiska 

undersökningsmetod (Ödman, 2007). 
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6.1 Analysens syfte 
Syftet med analysen i detta arbete är å ena sidan att hitta exempel på att eleven uppvisar ett tidigare 

lärande som inte ligger under det övergripande syftet, och å andra sidan att söka och redovisa tecken 

på när ett privilegierat lärande sker, dvs. ett lärande som ligger under det övergripande syftet, är 

framåtblickande och leder mot det övergripande syftet. Jag vill också observera elevens egna 

uppfattning av identitet i verksamheten. 

 

Detta är en förstapersons analys, en följd av detta blir, att innan analysarbetet påbörjas måste det vara 

klart utsagt vad eleverna och läraren avser att göra: deras övergripande syfte. Annars kan vi inte dra 

några slutsatser om att det övergripande syftets intentioner har uppnåtts, eller om att det avsedda 

lärandet har skett. Det är alltså viktigt att känna till avsikten med verksamheten, innan man börjar med 

analysen (Wickman, 2006; s.55) (Piqueras, Wickman & Hamza, 2012). 

 

6.2 Forskningsfrågor i analysen av 

transkriptionerna 
Analysen uppdelas i två delar där den första behandlar ekvationer. Avsikten är att synliggöra både vad 

som står fast och det nya lärandet. Jag undersöker i det sammanhanget vilka problem eleverna har med 

att förstå och vill med det synliggöra tillfällen då eleven uppvisar ett icke privilegierat tidigare lärande. 

Den andra delen av analysen inriktar sig på enskilda elevers egenuppfattning om identitet och 

tillhörighet i verksamheten. Jag undersöker hur elevers uttalanden påverkar verksamheten. Vilka 

upplevelser ger uttalandena uttryck för? Till vad är uttalandena kopplade?  

6.3 Bakgrundsteorier inför analysen 

6.3.1 Biesta (1999). Radical Intersubjectivity: Reflections on the “Different” Foundation 

of Education 

Syftet är att utforska möjligheterna till ett återupprättande av subjektet, efter subjektets död. 

Det subjekt som dött är det subjekt som alltid har beskrivits som ett ”vad” (what).  

Vi måste flytta vår uppmärksamhet från frågan om ”vad” (what) i generell mening, som kommer efter 

subjektet, till frågan om ”Vem” (who) i singular, som kommer efter subjektet och till frågan om ”Var” 

(where) subjektet visar sig eller framträder. 

Biesta avvisar idén om ett autonomt subjekt, med inneboende kvaliteter som ska tas fram genom 

utbildning. Istället ses subjektet som någon som framträder genom att befinna sig i olika rum. Genom 

samspelet mellan dessa rum avslöjas subjektet som någon ”viss” (one), en singularitet. Fyra olika rum 

beskrivs: 

OBJEKTIVA RUMMET: plats som kan anges med t.ex. GPS (global positionary system). 

DISJUNKTIVA RUMMET: mellan subjekt och plats, ett rum med konstant ömsesidig transgression 

där subjektet- eller bättre en ”viss” (who) eller någon – framträder (utan andra människor närvarande). 

INTERSUBJEKTIVA RUMMET: mellan två subjekt. ”Vem” någon är kan bara finna ett svar i en 

social relation där någon framträder som ”en viss”, och detta kan bara hända i ett framträdande av 
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denna någon inför någon annan, ”den andre”. Vem som framträder kan bara visa sig i en verksamhet 

(action) direkt mellan människor. Den handlande personen som framträder ska förstås som den som 

inledde verksamheten och den som drabbas av konsekvenserna av den. 

Intersubjektiv verksamhet innebär alltid ett risktagande. Pragmatisk konception har inte betydelsen av 

transmission av information från ett medvetande till ett annat, men som en alltigenom praktisk process 

att man gör något gemensamt ”making of something in common (Dewey)”. [Den filosofiska betydelsen 

av pragmatism ligger i att bryta med uppfattningen om människans medvetandecentrerade konception 

av subjektiviteten (vilken utvecklades i början av 1800-talet – ”modern time” eller ”Western 

philosophy”, då subjektet/medvetandet kom först och var den punkt kring vilken världen kretsade, det 

autonoma subjektet ovan).] Självet/Identiteten kommer efter det sociala.  

Vi förfogar inte över vår identitet, utan hittar den istället i ”matrisen” av koordinerade verksamheter. 

Vi är därför tillsammans med andra före innan vi visar vår identitet. Vi visar vår identitet för andra 

innan vi själva blir medvetna om den. 

ETISKA RUMMET: värderelationer i det disjunktiva och intersubjektiva rummet. Att vara med andra 

är ett etiskt vara med andra, därför kommer subjektet att framträda i det etiska rummet. Biesta 

refererar till Levinas och menar att det etiska rummet är den första filosofin eftersom den etiska 

relationen är en relation med obegränsat ansvar för den andre: 

”a responsibility that is justified by no prior commitment”. 

Subjektets identitet är inte något som skapas på eget initiativ, utan istället något som redan är bestämt 

utifrån. 

Utbildning kan ses som ett intersubjektivt och ett etiskt rum, där någon framträder som svar på den 

disjunktiva (åtskiljande) frågan: ”Var är du?” 

 

6.3.2 Wickman & Östman (2002). Learning as Discourse Change:  

 A Sociocultural Mechanism 

Handlar om att förstå lärande på en diskursiv bas, dvs. hur mening förändras under diskursen och hur 

detta kan användas för att förstå lärande i ett klassrum. Ett sociokulturellt perspektiv ser lärande och 

meningsskapande som omöjliga att separera från tid och rum, man måste ta hänsyn till historien, 

kulturen och situerade aspekter. Forskare inom perspektivet har dock blivit anklagade för att inte ta 

hänsyn till hur nytt meningsskapande kan byggas upp på individens tidigare meningsuppfattning. 

Syftet med denna skrift är att föreslå ett teoretiskt ramverk med en holistisk syn där vi utgående från 

ett pragmatiskt synsätt utvecklar en analysmetod för att i utbildningsmiljöer studera 

diskursförändringar. Målet är att förstå förändringar av diskurser i möten, och att beskriva ett teoretiskt 

ramverk och ett metodologiskt arbetssätt för att analysera tal och verksamhet i klassrum. De nya 

verktyg som introduceras för att analysera diskursförändring, är hämtade från Wittgenstein. 

TEORETISKT RAMVERK: Kunskap innebär mening, medan lärande är en process där mellanrum 

(gap) fylls ut. Kunskap och lärande ingår i ett dynamiskt samspel där samband byggs upp i möten 

(encounter) mellan individer och mellan individen och världen.  
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 MÖTEN (encounter): nära relaterat till begreppen situation och interaktion, vilka enligt 

Dewey är omöjligt att separera från varandra. Det vi studerar handlar om hur beteende och 

mening i en praktik förändras, som en följd av att diskursen förändras. Möten kan beskrivas 

som händelser i diskursen. 

 STÅ FAST (standing fast): begrepp som står fast ifrågasätts inte av individen och ingen 

förklaring behövs. 

 SKILLNADER OCH LIKHETER (differences and simularities): ger upphov till vad som står 

fast: 

Kunskap kan uttryckas som relationer mellan skillnader och likheter mellan vad som står fast. 

Lärande kan uttryckas som att bygga nya relationer till det som står fast. 

 DISKURSFÖRÄNDRING (discourse change): Möten skapar ett spänningsfält där ny mening 

måste konstrueras och följden kan bli ett lärande. En nödvändig komponent för att lärande ska 

ske är att deltagarna i en diskurs uppmärksammar att nya relationer behöver skapas, vilket vi 

kallar för ett mellanrum (gap). Ett viktigt fokus för analysen är att identifiera mellanrum. 

METODOLOGISKT ARBETSSÄTT: Detta avsnitt innehåller praktiska exempel på hur en analys 

arbetas fram genom att identifiera (1) vad som står fast (2) hur mellanrum fylls ut med relationer 

kopplade till skillnader och likheter (3) hur möten med ny kunskap får elever att uppmärksamma och 

därmed också ha möjlighet att fylla ut mellanrum till tidigare erfarenheter, som står fast (4) 

kvarvarande mellanrum (lingering gaps). 

De mellanrum som vi talar om i analysen är bara de som avslöjas genom tal eller handling i de 

aktuella diskurserna.  

I exemplet, en laboration i biologi, sker tre olika typer av möten med ny kunskap: 

Det grundläggande mötet som påverkar vilka mellanrum eleverna uppmärksammar och vilka 

relationer eleverna bygger, sker med läraren. Om han inte är fysiskt närvarande, så sker mötet med 

hans instruktioner. Möten sker också mellan två elever med olika bakgrund och därmed olika sätt att 

relatera till vad som sker. Den tredje typen av möte sker mellan en elev och den fysiska omvärlden, då 

eleven jämför utseendet på ögonen hos två olika insekter.  

Vid analysen görs först protokoll över identifikationer man observerar under punkterna (1)-(4): 

(1) undersökning vad som står fast 

(2) undersök vilka relationer i form av skillnader och likheter som eleverna konstruerar i sitt 

samtal och sina handlingar 

(3) undersök hur särskilda möten leder till att elever noterar mellanrum och fyller dem med 

skillnader och likheter 

(4) vilka mellanrum kan fyllas och vilka kan inte fyllas med skillnader och likheter som står fast 

Med detta metodologiska arbetssätt, som bygger på diskursiv bas, kan man analysera elevers 

lärandeprocess. Forskaren ser hur alla mellanrum som fylls ut kopplas till vad som står fast. Forskaren 

ser också hur eleven har infört nya termer i sitt språkspel och hur sedan tidigare använda ord får ny 

eller utökad mening för eleven, då nya relationer har kopplats upp. 
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Möte med ny kunskap sker mot elevens tidigare erfarenheter. Meningsskapande kan förstås som 

omstrukturering av tidigare erfarenheter så att det hela binds samman med relationer som står fast, och 

ny mening kan skapas från en tidigare mening. Då eleven konstruerar nya relationer till vad som står 

fast kommer gamla språkspel att så småningom att ersättas med nya språkspel. Vi kan då observera att 

ett lärande skett.  

 

6.3.3 Östman (2008). Analys av utbildningens diskursivitet. Normer och följemeningar i 

text och handling. 

Syftet är att presentera ett pragmatiskt sätt att undersöka texter och klassrumskommunikation som gör 

det möjligt att identifiera de normer och så kallade följemeningar som elever, då de ska lära sig ett 

kunskapsinnehåll, tar del av och/eller tar till sig.  

Östmans fokus är ligger på vardagens diskursivitet och menar, att i undervisningen och utbildningen 

kan man i princip utföra analyser av diskursiviteten på två sätt: 

 fokusera på explicit värderande uttalanden 

 fokusera på de normer som elever måste lära sig för att ett lärande av kunskapsinnehållet ska 

kunna äga rum 

Explicit värderande uttalanden som t.ex. en viss världsbild eller politisk vinkling kan ge som följd ett 

underförstått tillskott till lärandet. Dewey kallade denna effekt för ”Collateral learning”, Jackson 

kallade det ”den dolda läroplanen”. Då Östman för idén vidare, kallar han detta bi-innehåll i lärandet 

för ”FÖLJEMENING”, som han beskriver som: 

 mening som automatiskt följer av att man undervisar ett kunskapsinnehåll 

 mening som blir ett extra lärande när man lär sig vissa kunskaper och färdigheter 

Vid analys av följemeningar i texter är första steget, att bestämma vilket socialisationsinnehåll som 

ska studeras (manligt-kvinnligt, människa-natur, …). Därefter gör man en norm/språkspelsanalys i 

vilken man undersöker vad som sägs, hur det sägs och vad som inte sägs. Tredje steget blir att utifrån 

språkspelsanalysen formulera en norm (regel) för inneslutning och uteslutning. Om man följer normen 

så kommer det som sägs i texten att sägas och inget annat. Slutligen gör man en moralisk 

kontextualisering på så sätt att man bedömer normen i ett moraliskt/etiskt sammanhang, vilket kan ske 

inifrån eller utifrån.   

För analys av följemeningar i kommunikativa sammanhang, t.ex. i klassrum, har ett övergripande 

analysverktyg utvecklats som kan användas för såväl analys av elevers lärande som analys av samspel 

mellan lärare och elever, Communicative Analyses of Companion Meanings (CACM) Analys av 

elevers lärande sker i tre steg: 

 kartläggning av vilka relationer som skapas i möten genom Praktisk epistemologianalys 

(PEA) 

 norm/språkspelsanalys av vilka ord som används för att skapa relationerna i första steget. Man 

använder komparation, samma metod som i många diskursteorier (Edwards&Potter, 
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Fairclough) där man jämför vad som sägs med andra tänkbara utsagor om samma fenomen. En 

norm (regel) formuleras för språkanvändandet. 

 moralisk kontextualisering: den identifierade normen behandlas som en moralisk norm.  

Följemeningarnas styrka, skriver Östman, är att de fokuserar på det socialisationsinnehåll som är 

kopplat till ett kunskapsinnehåll. Analysen av följemeningar blir en kritisk analys som kan bidra till en 

demokratisk debatt om innehållet i skolans diskurs, utan att forskaren tar ställning till var gränsen går 

mellan vad som är moraliskt eller omoraliskt. Wertsch införde år 1993 begreppet privilegiering för 

processen som gör att människors meningsskapande tar en viss riktning, vilket kanske är den mest 

intressanta frågan för forskningen om lärande och socialisation. Östman noterar att Wertsch valt 

termen privilegiering i stället för makt, som har en negativ klang.  

CACM ger oss möjlighet att belysa såväl den intrapersonella, den interpersonella som den kulturella 

dimensionen i människors handlande. På så vis kan vi belysa både privilegieringen och vilken relativ 

norm som eleverna samtidigt lär sig behärska vid lärande av epistemiska kunskaper [kunskaper vars 

tillförlitlighet har en relation till verkligheten (Östman, 1995:108)]. CACM analyser påvisar såväl 

maktens produktiva som potentiellt farliga sidor.  

Man kan förstärka CACM-analyserna med ett maktperspektiv och få en detaljerad kunskap om hur, i 

samspelet mellan lärare och elever i klassrummet, den kulturella dimensionen blir en del av 

transaktionerna. Det som är medierande är diskurser, som vi kan träda in i och ut ur och välja mellan. 

Det som skiljer diskurser från språk är att språket är något man har och inte kan träda ut ur. Vid 

fastställande och avgränsning av den verkande kulturella dimensionen får fokus på diskurser 

konsekvenser i den interpersonella dimensionen. En förutsättning för att förstå lärande och 

förändringsaspekten i mänskligt handlande är att ta hänsyn till agens (makt över handlingsförmågan). 

Östman menar att ett förstapersons-perspektiv på språk och interaktion är en förutsättning för att inte 

reducera möjligheterna vid en analys. Att utgå ifrån att språk, artefakter etc. är medierande begränsar 

möjligheterna till att: ”empiriskt belysa relationen mellan det kulturella, det sociala och det 

individuella i mänskligt handlande.” (Östman, 2008:133).
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6.4 Analys – Arbetsgång i enlighet med PEA 

 (Wickman, 2004; Wickman & Östman, 2002) 

I. SYFTE: För att få syn på lärandet, närmar vi oss materialet processartat genom att först 

använda PEA:s metodik för organiserade syften(Johansson & Wickman, 2011): vi plockar 

fram övergripande syfte och närliggande syften, som de framstår av transkriptionen. 

 

Närliggande syften är de byggstenar som läraren använder för att nå det övergripande syftet. 

Närliggande syften har funktionen mål-i-sikte (end-in-view, Dewey, 1958; s.373-374) som på 

ett omedelbart sätt blir steg på vägen, möjliga att nå för eleven. Närliggande syften kan vara 

av två slag, dels sådana som läraren på förhand avser använda, dels sådana som uppkommer i 

verksamheten, vilka jag valt att kalla underliggande syften. 

Vid framtagande av närliggande syften söker PEA hitta tillfällen då man ser att ord eller 

begrepp ifrågasätts, inte står fast. Vi hittar mellanrum (gap) som måste fyllas dvs. göras 

kontinuerliga med relationer till tidigare erfarenheter där begrepp står fast, för att lärandet ska 

kunna ske i avsedd riktning mot målet. 

Erfarenhet undersöks i relation till den diskurspraktik som individen är engagerad i, eftersom 

dåtid, nutid och framtid betyder aspekter av en händelse, då man arbetar med PEA. (Östman, 

2008:129) 

 

II. UPPTÄCKT AV LÄRANDE: De mellanrum som framträder i transkriptionen är den plats där 

vi kan upptäcka ett lärande.  

Lärande sker i ett möte (encounter) med läraren och den fysiska omgivningen genom 

överföring (transaction) då mellanrummen fylls, dvs. görs kontinuerliga med tidigare 

erfarenheter (Dewey, 1938: s.25). Vid misslyckande med att fylla mellanrum, kvardröjande 

mellanrum (lingering gap), sker inget lärande.  

 

III. ORSAK TILL LÄRANDE: Vad orsaken är till att lärande skett, är normalt den intressanta 

frågan att studera. Förståelse av orsak är det vi hela tiden söker, det som vi kan ha användning 

för. I detta arbete försöker jag istället få förståelse för varför det är svårt för elever att komma 

till ett lärande. Varför ett lärande inte skett vid mötet med ny kunskap. Vad som blockerar 

elevens överföring (transaction).  

I detta syfte skärskådar jag vad som händer och tittar på möten (encounter), värden (value), 

begreppsbildning och språk. Det är genom att hitta orsaker, som vi får förståelse för hur 

lärandet kan ske och får en möjlighet att låta vår förståelse utgöra grund för den användning 

som vi vill utveckla. Som Wittgenstein (1992; § 146) skriver: ”Förståelsen själv är ett 

tillstånd varur den riktiga användningen framspringer”. 
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6.4.1 Analys–organiserade syften 

 

Övergripande syfte: algebraisk lösning av ekvation  

 

       Närliggande syften (planerade av läraren): Vad är algebraisk? 

Vad är ekvation? 

              Underliggande syften (uppkommer under  

verksamheten):  

                    algebraiska symboler, vad står de för, vad betyder de? Likhetstecknet betyder lika stort 

                    värde. 

 

6.5 Analys första delen: Ekvationer 

Exempel A:  BEGREPPSUPPFATTNING   

1. L: Vad är ett algebraiskt uttryck?   

2. Roland: Det kan vara som en trea, är ja inne på rätt spår? och tre plus a är lika med 6, och 

då ska man, och då tre plus vadå blir sex, så vi får ta tre, och då är 

det tre a plus tre a nånting … 

3. L: Men vi vill fortfarande få reda på vad ett algebraiskt uttryck är. 

4. Sune: Men det är väl när man, eller det är väl kanske, att det är som när man har en 

gömd, en bokstav, om man säger så. 

5. L: man har gömt en bokstav 

6. Sune: nä, nej, så var det dom gjorde där, tre plus a lika med sex, då liksom, ja trean blir 

då gömd bakom a  

7. Tina: Ett algebraiskt uttryck, det är ett uttryck som har där, det är typ som ett tomrum 

som det måste fyllas ut med  

I detta exempel från den första inspelade lektionen ser vi att dessa elever vare sig har begreppet 

algebraiskt uttryck eller ekvation klart för sig, det finns mellanrum (gap). Det är en uppgift för läraren 

att genom möte med dessa begrepp skapa relationer till tidigare erfarenheter för att få begreppen att stå 

fast. Vi ser också att eleverna visar upp hur deras lösningsmetod för ekvationer ser ut, något som vi 

ska gå vidare med. 

 

Exempel B:  LÖSA EKVATION  

  

Vi har kommit till den tredje inspelade lektionen. Läraren ritar upp en rektangel på tavlan. Efter 

diskussioner om hur stor omkrets rektangeln har, uttryckt med ett algebraiskt uttryck, ber läraren Aron 

att förklara hur man ska lösa ut b:s värde med de givna måtten på O och a. I transkriptionen nedan har 
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jag prioriterat elevens resonemang. Detta för att inte bli störd av andra kommentarer, så att det ska bli 

mera tydligt vad Aron säger:  

8. Aron: frågar du mej? 

9. Aron: de bara så att man tar ju tio, så tar man de gånger två så blir det tjugo 

10. Aron: Jo för att det vill säja åtta plus två, alltså om man, om man flyttar åtta åsså 

tiokompisarna från åtta de e liksom två och så, och två gånger två blir fyra å sexton plus 

fyra blir tjugi 

Läraren skriver ekvationen , som han sedan skriver som . Arons 

resonemang utgår från tiokompisar till åtta, vilket genast ger ett riktigt svar frågan om b:s värde. Ur 

Arons perspektiv har han blivit stärkt i sin känsla, att han har en riktig lösningsmetod på problemet, 

och det som läraren håller på med på tavlan är bara att komplicera sakerna. Läraren däremot vill att 

lösningen ska vara algebraisk, enligt det övergripande syftet med lektionen. Det är den algebraiska 

metoden som går att bygga vidare på för att lösa även icke-elementära problem. Läraren frågar därför: 

11. L: för det första sa du att två gånger åtta var sexton  

12. Aron: Ja, åsså två gånger, fyra, det blir två och två, det blir ju fyra 

13. Aron: och sexton och fyra 

14. L: du ser att det här faktiskt, de gör du, det fattas liksom fyra här  

15. Aron: Jaa 

16. L: för vad ska det stå? Det ska egentligen stå här nu. Om de där är lika vad ska det stå 

här då? [pekar på 2b i ekvationen ] 

17. Aron: Va? 

När läraren börjar med det algebraiska lösningsresonemanget ser vi att Aron inte hänger med, han har 

ett mellanrum (gap) i sin förståelse, han kan inte se någon kontinuitet i lärarens resonemang eftersom 

han saknar en relation till sina tidigare erfarenheter av ekvationslösning. Arons egen metod står fast 

för honom och mötet med lärarens resonemang bygger inga broar, eftersom broar redan finns för Aron 

och inga nya behövs. Lärarens resonemang blir för Aron bara ett sätt att krångla till problemet. 

Läraren går vidare: 

18. L: och för att komma till det här, till tjugo, hur gjorde du då? Jo, du gissade till va? 

19. Aron: Njaa 

20. L: hur gissade du till? 

21. Aron: för precis, sexton plus nånting blir tjugi och e tjugi 

22. Aron: tjugi minus sexton 

23. L: hur kan man hitta på någonting som, vad sa du nu, tjugo minus sexton, men det står 

det ju inte här, hur kan jag göra de då? 

24. Lotta: nej men man gör det så att säja! 

25. Lisa: du vet att, ja men 

I denna del av resonemanget beskriver Aron återigen sin lyckosamma lösningsmetod, vilken läraren 

ifrågasätter. Aron får medhåll av en klasskamrat medan en annan klasskamrat inte förstår. Läraren 

försöker bygga en relation mellan det som Aron sagt och den algebraiska metoden. Han ser en 

möjlighet genom att ställa frågan:  

26. L: Jaa, hur gör jag, när jag vet vad jag har gjort. Har Bosse något förslag? 

27. Bosse: Hur man gör? Vill du veta hur du vet va ru har gjort? 
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28. L: Så att jag förstår vad du har gjort 

29. Aron: de har ja ju sagt, ju 

30. Bosse: eftersom man vet,    man vill ju få ut,     man vet att det är tjugi och så vill man få 

ut b 

31. Bosse: och så vet man att a är åtta,    å de e två stycken som man ska ta a,    ja som han 

sa, ja åtta gånger två e sexton,  

32. Bosse: sen har ja ju tjugi,   och så är re liksom,    de e ju åtta 

33. Bosse: till eller sexton till tjugi,    de e ju fyra mellan 

34. Bosse: då vet man att det liksom,   och sen fyra delat eller,    ja fyra delat i två de blir ju 

två  

35. L: det är så lätt säger du nu va, och det är jättebra att det är lätt, men om jag skulle byta 

dom här siffrorna till hundrasjuttiotvå och fyratusensju här  

36. Elever: gör de! 

Bosse förklarar på liknande sätt som Aron hur man kan lösa det givna problemet aritmetiskt. Även för 

Bosse står denna lösningsmetod fast, det finns ingen anledning att ifrågasätta hur en lösning ska ske. 

Då läraren försöker motivera eleverna till att möta hans sätt att lösa problemet finns ingen tvekan hos 

eleverna. De utmanar läraren att komma med nya siffror och de är fast övertygade om att det inte 

kommer att bli några svårigheter att lösa även ett sådant problem. Läraren fortsätter lektionen med att 

grundligt och metodiskt gå igenom den algebraiska lösningen på ekvationen, vilket var det 

övergripande syftet för denna lektion. Eleverna får sedan räkna på egen hand. 

 

 

Exempel C:  LÖSA EKVATION elevers aritmetiska metod 

Fyra lektioner senare utspelar sig nästa exempel på den lösningsmetod, som står fast för elever 

37. L: vilket x stämmer med nitton? 

38. Claes: Jag vet 

39. L: och hur kom vi fram till det, Claes har ett förslag  

40. Claes: Ja, två gånger nånting, ja i alla fall två gånger sex blir ju tolv, och plus, och tolv 

plus sju det blir det, till exempel 

41. Astrid: Eller hur? 

42. Claes: jamen två gånger nånting 

43. L: Låt Claes prata färdigt först innan vi frågar honom var han har hittat sina saker 

44. Claes: okey kolla, två gånger nånting, ska bli tolv, kan vi säja, och två gånger sex blir ju 

tolv, och sen tolv plus sju blir nitton. 

I denna sekvens ser vi hur Claes använder den metod som står fast för honom, samma metod som även 

Aron och Bosse visat upp under en tidigare lektion. Astrid kommer med ett ironiskt inlägg, som 

antyder att hon inte är med på det hela. För Astrid står inte den aritmetiska lösningsmetoden fast och 

hon söker med frågan ”Eller hur?” efter att kunna konstruera en relation till sina tidigare fast stående 

kunskaper. Läraren som vill motivera till den algebraiska lösningsmetoden, frågar: 

45. L: varför prövade du sex, varför prövade du inte med sjuhundratrettiotvå med en gång 

46. Claes: Jamen vad, ja åhh  

47. Pia-Lisa: därför för det stod ju det! 

48. Claes: men kolla, kolla, nitton minus sju blir tolv 

49. Marlon: jaa, och sen? 
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50. Claes: och så två gånger sex, blir tolv, det matchar  

51. Fidelia: varför just sex? 

52. Märta: det var ju det som han sa nu! 

53. Claes: nitton 

54. Claes: minus sju 

55. L: [skriver på tavlan] var det så du tänkte 

56. Claes: Jaa, är lika med tolv, och så vet man, tolv plus sju blir nitton, och två gånger 

vaddå blir tolv, och så får man tänka två gånger 

57. L: det du sa först, detta håller jag med om men sen sa du någonting mera 

58. Claes: och tolv plus sju,  

59. Pia-Lisa: men delat med två? 

60. Claes: jamen det blir ju nitton, de vet man  

61. Claes: nej men du behöver inte skriva det! 

62. L: nej men det är ju det, så sa du ju för att komma fram och resonera, eller 

hur 

63. Claes: Jaa det blir när man säkrar  

64. Claes: okey, och då vet man att talet blir tolv, ja alltså 

65. L: vilket tal? 

66. Claes: jamen, det man behöver, det slutar med det x, två gånger nånting ska bli tolv, det 

vet man, 

67. Sverre: jamen hur vet man det da?  

68. L: Jag behöver tolv? 

69.  Claes: Jaa, och två gånger nånting ska bli tolv, ja, ja och två gånger sex blir ju tolv, det 

vet ju alla att det e.  

70. Pia-Lisa: komplicerat! 

71. Claes: e det komplicerat? jag tycker det var två gånger x från början, men vänta, ja, två 

gånger sex är ju tolv och sen tolv plus sju de blir nitton  

Läraren tar över och går igenom den algebraiska lösningen. Sedan räcker Claes upp handen: 

72. Claes: Skulle jag kunna få fråga om en sak  

73. L: Vad ville du fråga om? 

74. Claes: Kan man inte få ta ett tal och göra så också? 

Vi ser här ett prov på hur en elev som har ”lätt” för matematik, kan ställas inför stora våndor att 

förändra ett lärande som står fast. Claes vill få tillåtelse att fortsätta arbeta på sitt invanda sätt.  

Forskning har uppmärksammat, att det som en gång stått fast aldrig helt lämnar individen. I stället sker 

att vid nya möten med därtill hörande kopplingar (relationer till fast kunskap), det nya lärandet bara 

blir ett tillägg som aldrig helt suddar ut de första relationerna (jmf t.ex. Pettersson 2008:29). Det första 

lärandet finns hela tiden kvar i individen och kan komma att orsaka problem i olika samanhang 

framöver. De relationer, eller med annat ord broar, individen har mellan sina fasta kunskaper blir som 

en verktygslåda att ta fram då problem ska lösas. Problem kan uppstå om det i denna verktygslåda 

finns många lösa trådar som inte leder vidare. Det blir då svårare för individen att hitta rätt tråd. 

Lärarens egen observation av detta dilemma kan vi se i lärarens uttalande som skedde i ett samtal efter 

lektion 11:  

[om de har lärt sig med att sätta tummen över och så räkna i huvudet] då måste de lära om. 

Kan dom inte lära sig utan tumme först, och sen kan du göra det med tummen. Men det är att 
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förenkla för sig just idag, men det blir dubbelt så svårt nästa gång. [Då får de börja om] och 

lära sig två sätt, det är ju rena motverkan (inspelat efter lektion 11) 

Läraren ger här uttryck för, att även han har uppmärksammat det problem som kan uppkomma för den 

lärande om man förenklar för sig och hoppar över grunderna. Ett privilegierat lärande, som är 

framåtblickande och leder mot syftet, blockeras av ett icke privilegierat lärande som står fast. 

En grund att bygga vidare på kommer att visa sig behövas längre fram. Då blir det dubbelt svårt för 

eleven, som måste backa tillbaka och lära om från början.  

Iakttagelse: Det svåra kan även föra med sig att eleven tycker att det är jobbigt och inte tycker det 

verkar vara mödan värt att lära sig något, eftersom det man lär sig ändå inte ser ut att vara hållbart. 

Eleven kan som följd av detta få en känsla av att inte ha en tillhörighet i matematiken och helt ge upp 

sina försök till lärande. Denna fara bör ses på med stort allvar. För en elev som redan från början 

måste jobba lite extra mycket för att klara av uppgifterna i matematiken kan läraren i sin välvilja att 

underlätta för eleven i stället orsaka stora problem. Grunderna har alla våra elever rätt att få möjlighet 

att lära sig. På Matematikbiennalen i Umeå 2012 uttalades:  

”Jag tror att vi måste vara klara över att alla barn – alla lärande individer har förmåga att 

lära sig matematik. Oberoende om det är begåvning eller inte så måste man ges tillfälle att 

lära sig det här.” (Taflin, 2012) 

I detta uttalande vill jag med kraft instämma. I detta sammanhang är det också värt att nämna att 

många läroböcker för lägre stadier inte tar upp det algebraiska sambandet. Därför är det av vikt att 

läraren på egen hand kommenterar det algebraiska sambandet och sår ett frö, som senare kan komma 

att växa och hjälpa eleverna till utökat lärande längre fram. Det kan ske genom en illustration på detta 

sätt:  

Det första mötet med den algebraiska metoden behöver inte 

vara mer komplicerad än så, och bör inte heller vara det. Ur 

elevens perspektiv kommer det tidiga mötet enligt ovan att underlätta mycket, genom att det bildar en 

plattform som man senare kan bygga relationer till.  

 

Exempel D:  LÖSA EKVATION frustration 

75. L: … här om det är så att det står fem x är lika med femton. Hur skulle 

man kunna lösa en sån sak? Så att jag bara får x-et kvar. Vad säjer du 

Ulrika? Om fem, jag vill ha reda på vad x-et är 

76. Ulrika: Jag har ingen aning allt är så himla komplicerat 

77. L: du tycker det 

78. Ulrika: Jaa, det är skit-komplicerat 

79. L: okey 

80. Ulrika: Jag visste ju vad svaret va innan du börja förklara 

I denna sekvens från påföljande lektion, den åttonde, ser vi ytterligare ett exempel på att det första 

mötet med ekvationslösning, som skett under tidigare årskurser, står fast. Elevens kommentar visar 

frustration över att läraren presenterar en annan metod för ekvationslösning. Ulrika hävdar att den 

kunskap hon redan har är tillräcklig och att ett nytt lärande bara komplicerar. Arbetet som fordras för 

ett nytt lärande är inte motiverat för Ulrika. Hon ”visste ju svaret” redan. Med denna kommentar 

uppmärksammar Ulrika oss på en annan aspekt: Elevens uppfattning om vad som är viktigt. Eleven 

tror att svaret är viktigt, läraren vet att metoden är nödvändig kunskap för att kunna klara av studierna 

framöver i många ämnen där ekvationer och formler används. För att motivera det nya lärandet har 
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läraren under varje lektion påpekat att man inte alltid kan se lösningen. Han presenterar därför en 

generell metod som succesivt bryter ner problemet, för att lösa ekvationen. Denna motivering 

uppfattas av en del elever. Som observatör kan man tycka att de ekvationer som används som 

demonstration borde vara mindre genomskinliga, d v s svårare att omedelbart se lösningen på, för att 

bättre motivera lärande av den generella lösningsmetod som läraren presenterar. De exempel som står i 

elevernas lärobok är för elementära tycker även läraren som i sin nästa presentation på tavlan skriver 

ekvationen: 

Även denna ekvation är elementär men den är inte genomskinlig. 

Läraren försöker med detta exempel få en större förståelse hos 

eleverna för att den generella metoden kanske kan vara något att lära sig.  

 

Exempel E:  LÖSA EKVATION algebraiskt försök 

Ur ett arbetsblad som tillhör 

läroboken Undvall et al. (2011), 

skriver läraren med elevernas 

hjälp upp den ekvation som hör 

till problem 1:  

Sedan ber läraren Camilla att lösa ekvationen: 

81. L: … men börja alltid med siffrorna först och sen bokstäverna, och så får du tala om hur 

du löste det sen da 

82. Camilla: sen tog jag, ja efter det tog jag plus nie 

83. L: [skriver] var det så 

84. Camilla: Jaa, å femton plus nie jaa, och, få se,  

85. L: vad gjorde du sen 

86. Camilla: sen tog jag tjufyra delat med sex 

87. L: [skriver] eller hur, om man tittar på den där sidan först och så tar vi 

den, när vi inte får [otydligt] 

88. Camilla: Jaa 

89. L: du har tagit den, och då, då fick du fram så där. Var det så 

märkvärdigt att göra det här? Neej, ni känner igen det 

90. Camilla: det var lättare än jag tyckte förut  

Under lektion 9 låter läraren eleverna få arbetsblad som boken gett ut till detta avsnitt. Det första 

bladet innehåller bildekvationer med tändsticksaskar och lösa tändstickor. Läraren går igenom första 

uppgiften på bladet noggrant på tavlan och poängterar att nu ska varje led skrivas ut under varandra i 

lösningen. Eleverna räknar. Efter det första bladet och då läraren gått igenom alla lösningar på tavlan 

får eleverna ett nytt blad. Det är över första uppgiften på detta andra blad i slutet av lektionen som 

ovanstående dialog utspelas. Vi ser att bokens exempel fortfarande använder heltal mellan noll och 

hundra, vilket för årskurs sju kan vara omotiverande förenklat. Vi ser också att Camilla har förstått att 

läraren vill ha en speciell typ av lösningsmetod, och vi ser av hennes slutkommentar att hennes lärande 

är på gång, hon tycker det har blivit lättare. Den algebraiska metoden för att lösa ekvationer är på väg 

att stå fast för Camilla. 
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Exempel F:  LÖSA EKVATION algebraiskt  

91. L: Filippo om du nu vill prata så tala om vad vi gör i nästa steg 

92. Filippo: jag vet inte 

93. L: varför inte det, titta nu på det här noga. Viktoria har ett förslag 

94. Viktoria: alltså man kan subtrahera ett tal och bara fria x 

Vi ser här under lektion tretton att lärarens algebraiska metod har fått fotfäste.  

Viktoria har klart för sig vad som bör göras. Metoden står fast för henne. Vi ser ett lärande hos 

Viktoria. Hon säger x istället för D, vilket inte har någon betydelse för förståelsen av metoden, men 

som visar att hon i mötet med denna ekvation kopplar en relation till den kunskap som står fast och där 

den okända betecknades med x.  

Filippo å andra sidan, visar upp med sin handling, pratandet, och sitt svar ”jag vet inte”, att han inte 

känner tillhörighet i den matematiska diskursen, att han inte har en identitet i den. Observationer av 

elevers egna upplevelse av tillhörighet synliggörs nedan i andra delen av analysen.  

6.6 Analys andra delen: Identitet i 

verksamheten saknas 
I denna del av analysen uppmärksammas tecken på elevernas egna uppfattning om identitet i 

verksamheten. Syftet är att synliggöra elevens upplevelser av tillhörighet genom att undersöka elevers 

uttalanden under lektionerna. Lärande och känsla av identitet eller tillhörighet är starkt kopplade till 

varandra. Vid ett lärande inom en diskurs, så kommer också personens identitet att utökas och 

framträda som tillhörande denna diskurs. Dewey formulerar det som att man måste lämna sin trygga 

tillvaro och kasta sig ut i det okända:  

“Surrender of what is possessed, disowning of what supports one in secure ease, is involved 

in all inquiry and discovery; the latter implicate an individual still to make, with all the risks 

implied therein.” (Dewey, 1958; s. 245)  

Biesta ser utbildning som ett område där vi kan se individen träda fram:  

“… we should conceive education as a space, or even the space where the subject as a 

singular being, as some one, comes into presence.” (Biesta, 1999a; s.40)  

Biesta talar också om att lärande sker under ett motstånd, en inre kamp av omvälvande (violent) 

karaktär (Biesta, 1999a; s.40). Det som jag har undersökt är om eleverna visar tecken på att ha 

genomgått denna process och om vi kan se att de känner sig delaktiga i lärarens verksamhet med 

algebraisk lösning av ekvationer. I exemplen har jag plockat fram tecken på hur de identifierar sig med 

verksamheten. Identitet i form av delaktighet är dels en förutsättning för lärande och också 

grundläggande för elevens intresse för fortsatt lärande.   

Under de inspelade lektionerna finner vi många exempel på då elever visar, att de inte anser sig höra 

hemma i verksamheten. Nedan visas ett axplock 

Exempel G:  INTE VILJA DELTAGA I RESONEMANG 

95. L: vad tycker du vi ska skriva nu da Lennart, i stället, för att kunna räkna ut det här da?  

96. Lennart: Va, va sa ru, ja kan ingenting 

97. L: det tror jag visst du gör försök inte 

98. Lennart: neej, det tror ja inte [otydligt, låter som en svordom] 
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I detta utdrag från lektion 10 ser vi hur Lennart först inte har lyssnat, han legitimerar själv sin 

ohörsamhet med att poängtera att han ingenting kan. Han känner ingen tillhörighet i verksamheten och 

tycker inte att verksamheten i klassrummet berör honom. Han visar det genom att vara med sina tankar 

någon annanstans. Lärarens och kamraternas resonemang ligger på ett annat plan, som Lennart inte 

tycker sig tillhöra. Han blir störd av att läraren är av en annan åsikt och uttrycker det i smyg, utan 

hörbarhet för läraren. I inspelningen kan vi höra hans irritation uttryckt med en svordom. 

Exempel H:  LÄTTA PÅ TRYCKET 

99. L: [en elev visslar] okey, eftersom du ville låta lite grann Tobias, så läser du talet så att 

vi alla förstått vad det handlar om. 

100. Tobias: det är nån som läst en kul lapp, nu ska vi se, ska jag läsa  

101. L: läs igenom talet så du vet vilka siffror vi ska skriva på tavlan och vilka namn vi ska 

sätta upp, eller nånting sånt. 

102. Tobias: vilket enormt tal 

103. L: ja just det 

104. Olika elever ropar: Jamen; läs; jag kan läsa 

105. Tobias: ”[läser]Patrik och Diamant och Simon[elever fnissar]” det är så djävla mycke 

det här, där det börjar, det är ju varje, är det en kille? 

106. Olika elever ropar: ja det är killar; men kör nu! 

 

Denna sekvens från lektion 13 illustrerar Tobias sätt att visa att han inte tillhör den verksamhet som 

läraren bedriver i klassrummet. Tobias visslar och korresponderar med lappar med likasinnade 

kamrater. Tobias vill trots detta vara läraren till lags, stämningen i klassrummet är mycket vänligt 

sinnad överlag, så också Tobias, men han kan inte låta bli att skoja till det för att lätta på det tryck han 

känner inför att inte vara delaktig i verksamheten.  

Exempel I:  DISTANSERING 

107. L: alla med på det?  

108. Elever i korus: Jaa 

109. L: eller har vi räknat fel, Martin? 

110. Martin: Ja vet inte 

 

Detta exempel kommer från lektion fjorton som är den sista lektionen före provet. I en textuppgift ges 

ett uttryck i form av en formel för att beräkna bromssträckan för en bil. Med lärarens hjälp dikterar 

eleverna en lösning, som skrivs på tavlan. Med sorg i hjärtat hör vi Martin säga att han inte vet vad, 

som det tycks, alla andra i klassen håller med om. Han känner sig verkligen inte tillhöra den grupp 

som ”kan matte”. Han bryr sig heller inte om att försöka dölja det genom att hålla med. Hans uttalande 

kan ses som en vädjan om hjälp eller som ett intyg på att han helt har gett upp. Nu går Martin i årskurs 

sju, det är hög tid att han får hjälp och kan förstå att det inte är så omöjligt med matematik. 
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7. Analys av elevernas brev, 

kvalitativ hermeneutisk 

undersökning 

7.1 Metod 
Undersökningen började med att eleverna ombads skriva ett brev till forskaren, där de fick föra fram 

åsikter och tyckanden som de menade skulle vara bra att forskaren fick reda på. Breven skulle vara 

helt anonyma, varken klass, skola eller namn skulle skrivas. Med tanke på att dessa elever var så pass 

unga och kanske skulle ha svårt att börja skriva på ett blankt papper, så fick de några frågor att svara 

på, men det meddelades att man inte behövde svara på frågorna utan kunde skriva precis vad man 

tyckte var bäst själv, något som forskaren borde veta för att få större kunskap om sådant som inte 

annars skulle komma fram. Läraren skulle inte få se breven, så det skulle inte påverka något betyg 

eller omdöme om eleven på något sätt. 

Brevet skrevs i början av en lektion, ca två veckor efter det att provet på avsnittet skrivits. 

De 18 elever som var närvarande vid detta tillfälle, satt en och en för att inte störa eller påverka 

varandra.  

Breven var olika långa, det längsta hade 146 ord, det kortaste bara 9 ord. Eleverna använde mellan 15 

– 20 minuter för att skriva sitt brev. I BILAGA 3 ses frågorna tillsammans med elevernas svar.  

Breven har numrerats och svaren är sorterade efter varje fråga, så att ett visst nummer svarar mot 

samma elev.  

Elevernas brev analyseras och tolkas i flera steg. 

Det första steget är att data måste kategoriseras, sorteras och tolkas. 

 

7.1.1 UTDRAG UR ELEVERNAS BERÄTTELSER I BREVEN: 

Hur har du lärt dig detta avsnitt?  

Avsikten med att eleverna skulle skriva ner sina tankar var att forskaren skulle kunna ha nytta av dessa 

tankar, vilket eleverna också fått veta inför att de skulle skriva sitt ”brev”. Vi måste därför utgå ifrån 

att vad eleverna skrivit har varit påverkat av att de visste att deras åsikt skulle komma att beaktas av 

forskaren. Av denna anledning är det av vikt att visa respekt för vad som tecknats ned och ta elevernas 

meddelanden på stort allvar. Vad vill eleverna meddela? Vad säger eleverna?  

För att få svar på dessa frågor gör jag en indelning som är inspirerad av systemteori (Öqvist, 2008). 

Enligt systemteori påverkas elevens utveckling av multipla faktorer, som var och en har betydelse för 

elevens lärande. Systemtänkande innebär att se helheter och är ett ramverk att använda då man vill 

analysera samband mellan enskilda enheter. Systemteori ger oss ett redskap, så att vi kan styra fokus 

till de grundorsaker som de observerade uttrycken uppkommit ur. Den utvecklingsekologiska 

modellen eller ”Bronfenbrenners systemteoretiska modell” har utvecklats för social forskning och 

används inom forskning kring faktorer som spelar roll för elevens lärande (Bronfenbrenner 1979, 

Andersson 2002).  
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■ I den första betraktelsen av hur avsnittet uppfattades av eleverna finner vi att det sägs vara lätt, 

svårt och meningslöst, samt också både roligt och tråkigt. 

■ Vid en närmare granskning kan man se ett mönster i att avsnittet var roligt när man väl 

förstod, men svårt i början. En elev uttrycker att den algebraiska metoden var lättare än den 

aritmetiska som tidigare använts. 

De uttryck för att avsnittet är tråkigt följs av andra negativa yttringar som jobbigt, dålig bok 

och meningslöst. Dessa elever uttrycker sig vilja ha mer uppmärksamhet från läraren för att få 

hjälp, utan att bli stigmatiserade i klassen.  

Vi hittar även uttalanden om att man vill ha svårare uppgifter att räkna.  

■ Det som slår mig som forskare är att en övervägande grupp bland eleverna tydligt uttrycker att 

det blev roligt när man lärt sig, dvs. det är roligt att kunna någonting.  

 

UTDRAG UR BREVEN: 

 

Med systemteorimodellen som inspiration grupperar jag de meddelanden som kan utläsas ur elevernas 

yttranden. Det blir tre grupper som gäller individnivå (MIKRO), sociala närmiljön(MESO) och den 

yttre miljön (EXO). Denna gruppering görs för att kunna separera och identifiera de meddelanden som 

ges (avidentifierad avskrift av ”breven” bifogas i BILAGA 3). Modellens fjärde nivå (MAKRO) har 

inga uttryck i dessa brev. Det skulle handla om yttre påverkan i form av samhällsstruktur och politiska 

styrmedel för skolan t.ex. I denna brevanalys kommer därför inte denna nivå med, men den är 

betydelsefull trots att dessa elever inte uttryckt att de är medvetna om det. 



Masterarbete: Helena Eklund 

 

51 

 

Jag har valt att tillämpa modellen med detta innehåll: 

 MIKROnivå: individbaserat, hur jag lärt mig & estetiska omdömen 

 MESOnivå: sociala närmiljön, kamrater 

 EXOnivå:  yttre miljön, undervisningen generellt och boken 

 

 

7.1.1.1  MIKRO: individbaserat, hur jag lärt mig & estetiska omdömen: 

Jag läser breven och plockar ur varje brev fram de uttalanden som hänför sig till MIKROnivå. Breven 

är anonyma, därför har jag numrerat dem så att varje nummer i BILAGA 3 motsvarar samma elev på 

varje fråga. 

1. Läraren skrev på tavlan och jag skrev ner det. Enkelt avsnitt. 

2. Boken och undervisningarna på lektionen. I början svårt, sen blev det mycket lättare. 

3. Läraren och boken i typ 4an/5an. Tråkigaste inom matten! Jobbigt! 

4. I boken och i huvudet. Roligt 

5. Genomgångar och övningar. Enkelt. 

6. I femman så fick jag lära mig komplicerade sätt, men nu fick jag lära mig enklare sätt. 

7. Genomgångar. Svår väg, men fattade lite till slut.  

8. Boken. Svårt, när man lärde sig det, väldigt roligt. 

9. Läraren och boken. Kul, rätt enkelt. I början svårt och gick för fort. 

10. Genomgångar. Lätt. 

11. pluggat 

12. pluggat 

13. Läraren, lärde mig inte. Behöver inte det här. Tråkigt. 

14. Mattebok och lärarens förklaringar. Inte så svårt. 

15. Uppgifterna i boken. 

16. Läsa. 

17. Individuell hjälp då läraren gått runt. Orden är svåra, annars är det chill.  

18. Föräldrar, lärare och matteboken. Roligt men hade behövt lite längre tid och lite mer hjälp. 
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Sammanställning: 

 

Iakttagelse: Vad gäller hur eleven på ett individbaserat sätt uttrycker sin erfarenhet av detta område 

finns två iakttagelser att ta fasta på: (1) Hur eleven upplever sitt lärande, och (2)elevens uttryck av 

känslor där vi observerar den estetiska aspekten.  

Dessa två är förbundna med varandra på så sätt att det finns en barriär för lärandet, som upplevs som 

svårt. Då man inte kommit över den ”svåra” barriären är det tråkigt och jobbigt, men på andra sidan 

barriären blir det enkelt, roligt, lätt, och t.o.m. väldigt roligt. Vi ser uttalandet, att om man nöjer sig 

med de gamla kunskaperna, som också uttrycks som komplicerade, så är det jobbigt och tråkigt. ”Nu 

enklare sätt” ger uttryck för att det algebraiska angreppssättet, egentligen inte upplevs som svårt i sig, 

utan annorlunda och lättare. 

Reflektion 1: ”Att använda huvudet”, som eleverna uttrycker under lektionerna, att de gjort tidigare 

för att lösa ekvationer, skulle kunna gå hand i hand med en genomgång av ett lösningsmönster av 

algebraisk art. En sådan introduktion skulle ge ett frö till ett tankemönster, som såväl blir en hjälp vid 

huvudräkning som vid senare möte med den generella algebraiska metoden. Exempelvis om uppgiften 

lyder: , så kan läraren, efter att eleverna sagt att svaret blir sju, föra en diskussion om att 

vad man egentligen gör är att ta bort det man inte vill ha kvar på vänster sida  

och i samband med det visa:  

 

Denna demonstration på tavlan kommer att vara till hjälp på tidigt stadium och även utgöra en grund 

att relatera till under senare studier. Arbetsätt som blickar framåt skapar ett samband för eleven, som 

då får lättare att se meningsfullhet i lärandet. 



Masterarbete: Helena Eklund 

 

53 

 

Reflektion 2: Den elev som skrev av vad läraren visade på tavlan tyckte att det var ett enkelt avsnitt. 

Denna elevs uttalande speglar ett ”känt faktum” för många äldre studeranden. Man lär sig genom att 

skriva ned, medan man lyssnar och tänker. Då läraren skriver lösningar på tavlan ser eleverna hur en 

riktig lösning förväntas se ut. Elever kopierar, inte bara arbetsätt utan också attityd till ämnet. Eleven 

ska lära sig något nytt och måste få reda på vad det nya innebär och vad som fordras, för att kunna 

prestera bra. Skriva av från tavlan kan hjälpa elever med detta.  

 

7.1.1.2  MESO: sociala närmiljön, kamrater: 

Jag läser breven än en gång och plockar denna gång fram de uttalanden som hänför sig till MESOnivå. 

Jag hittar tre uttalanden av detta slag: 

A. Läraren borde gå runt till varje elev och se om alla kan, för vissa vågar inte erkänna för hela 

klassen! 

B. Det var bra att vår lärare ritade och förklarade på tavlan dom uppgifterna i min klass inte 

förstod hur man skulle göra eller lösa. 

C. Jag tycker genomgångarna är tråkiga och jag är 100 % på att det inte bara är jag som tycker så.  

Iakttagelse: Denna nivå handlar om kamrater. Läraren måste förstå att det inte är lätt för en elev att 

erkänna att man inte kan, det är då bra att läraren visar för hela klassen så att ingen känner sig utpekad. 

Vi ser också ett exempel på att denna gemensamma genomgång kan missa sitt mål och inte blir 

uppskattad som en hjälp. Genomgångarna är tråkiga för denna elev. 

Reflektion1: Det kan kännas jobbigt för en elev att inte vara som man tror att de andra är. Att inte 

förstå när man tror att alla andra förstår. En sådan sak vill man inte erkänna. Det är dessa elever som 

har mest hjälp av att det första mötet med avsnittet Algebra & Ekvationer blir lyckosamt, så att eleven 

upplever en identitet i matematiken och känner att ”man kan lära sig allt” det är bara att öva. 

 Reflektion2: Det är tråkigt att inte förstå. Vi har redan sett det i iakttagelsen på mikronivå. Den elev 

som uttrycker att genomgångarna är tråkiga kan ha två skäl till detta (1) eleven förstår inte, (2) eleven 

tycker att genomgången är onödig och tar bara tid från att räkna. Visst kan det förekomma att 

genomgångar är ofokuserade och bara rör till begreppen, men så har inte varit fallet under denna 

period. 

En ”kvalificerad gissning” i detta fall från mig som forskare är att detta uttalande kommer av att 

eleven inte förstår, eller tror sig inte kunna förstå och därför inte anstränger sig att försöka förstå. Att 

en elev inte känner sig ha en identitet i matematiken och fjärmar sig, förekommer tyvärr och kan 

bottna i tidigare erfarenheter. En elev som tolkar ett uttalande från en ”trött” lärare så att det inte är 

någon mening att försöka för man är ”dum i matte”, bär med sig denna ”stämpel” och börjar till slut 

tro att det är så. Förmedla istället till eleven: ”Det är möjligt att lära sig detta, det tar bara lite olika 

lång tid, och det är inget konstigt med det.”  
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7.1.1.3  EXO: yttre miljön, undervisningen generellt och boken: 

Då jag läser breven för att hitta uttalanden som hänför sig till EXOnivå, finner jag sju uttalanden: 

a. Man fattade knappt vad läraren snackade om. Inte boken heller för den delen. Låter som jag 

överdriver men icke det! 

b. I början var det svårt och så gick allt för fort det är skönare när det går långsammare. Då blir 

det enklare att fatta. 

c. Läraren borde gå runt till varje elev och se om alla kan, för vissa vågar inte erkänna för hela 

klassen! 

d. Det skulle vara bättre om talen var lite svårare. Bokens uppgifter var för enkla, och lätt att 

förstå. Extra uppgifterna vi fick var också bra, för då fick man utveckla sina kunskaper i 

matematik. 

e. Det var bra att vår lärare ritade och förklarade på tavlan dom uppgifterna i min klass inte 

förstod hur man skulle göra eller lösa. 

f. Boken är sååå ute asså gammal och tråkig. Och inte för att vara pervers Men framsidan på 

boken ser lite äcklig ut. Så byt bok! 

g. När lärarna visade mig enkla men användbara lösningar förstod jag. så det var bra, men jag 

hade behövt lite längre tid och lite mer hjälp än jag fick. 

Sammanställning: 

Iakttagelse: Denna nivå handlar om läraren och läroboken Undvall et al.(2011). Lärarens roll för 

eleven, som inte ännu lärt sig, uttrycks som viktig. Det är bra att läraren visar lösningar på tavlan. 

Läraren roll är också att se varje elev vilket uttrycks inte ha hänt. Tiden känns som kort. Boken 

kritiseras för att vara både för svår och för att innehålla för lätta uppgifter, den är dessutom ful och 

tråkig. 

Reflektion1: Under denna period var jag som forskare med under alla lektioner. Då läraren förde 

samtal med eleverna spelade jag in det som sedan transkriberades, övrig tid gick läraren runt och 

hjälpte eleverna då de arbetade på egen hand. Eleverna räckte upp handen eller ropade om de ville ha 
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hjälp, men läraren gick även till dem som inte gjorde några tecken på att hjälp behövdes. Även jag 

som var forskare gick runt och hjälpte elever, av flera skäl: eleverna ville ha hjälp, jag ville se hur de 

tänkte då de räknade på egen hand och läraren tyckte också att det var bra om vi samarbetade med 

detta så att fler elever kunde få hjälp. Läraren var mycket elevcentrerad och ville att alla elever skulle 

få bästa möjliga start i sitt matematiklärande. Jag står därför frågande för uttalandet: ” Läraren borde 

gå runt till varje elev och se om alla kan, för vissa vågar inte erkänna för hela klassen!” Vi gjorde ju 

precis det, och vi var två stycken som gjorde det. Hur kunde vi missa denna elev? På provet 

framkommer det vem det är, med det ska inte behöva gå så långt innan man som elev får hjälp. Jag 

menar att denna elev måste tas på allvar. Denna elev har i detta anonyma ”brev” vågat säga något som 

inte annars skulle ha blivit sagt. Det räcker inte att vi som lärare har normal uppmärksamhet och stort 

engagemang i alla elevers lärande, vi måste också se denna elev som med alla medel försöker dölja 

sina problem, för att ingen i klassen ska märka något. 

Reflektion2: Boken (Undvall et al, 2011) är ny, vilket är självklart eftersom läroplanen är ny. Läraren 

har i samtal med mig uttalat att egentligen borde varje lärare skriva sin egen bok, det finns ingen 

riktigt bra bok som också passar olika sätt att undervisa. Denna bok har en indelning av uppgifterna i 

olika nivåer, som läraren låter eleven välja. Det finns ändå inga riktigt spännande uppgifter av större 

svårighetsgrad. För en snabb elev ses detta som en brist. Läraren följer inte boken helt, utan använder 

den som en källa till uppgifter för eleverna att lösa. 

Reflektion3: Flera elever tycker det går fort. Det är enklare att förstå om det går lagom fort. Jag menar 

att dessa kommentarer kommer att vara av annan art, den dag som man ”sår algebrans frö” i lägre 

stadier. Det som går för fort är att det tar tid för eleven att förstå och acceptera att det är meningsfullt 

med en ”ny metod”, som dessutom innehåller att man ska skriva ner mycket under lösningsarbetet. 

Meningsfullheten är svår att ta till sig, med de ”genomskinliga” uppgifter som boken bjuder, där man 

direkt ser vad svaret ska vara. Eleven står också frågande till lärarens utläggning om att metoden är 

viktigare än svaret. Även denna sak tar sin tid att acceptera. För eleven är ”rätt svar” det viktiga i 

matematiken. Att matematik också skulle kunna vara att lära sig metoder och angreppsätt för att möta 

generella problem är ett nytt sätt att tänka. Man får då använda sina förkunskaper och skaffa sig en 

insikt om hur de olika delarna man lärt sig är kopplade till varandra. Det blir en utmaning och ett steg i 

abstraktionsnivån som känns jobbigt men har sin belöning:  

”Svårt, när man lärde sig det, väldigt roligt. (elevuttalande 8 ovan)” 

 

8. Lärarintervju 
Under undersökningens gång i klassrummet fann jag det intressant höra vad läraren har att säga kring 

mitt forskningsproblem. Han närmar sig pensionsåldern och har lång erfarenhet av undervisning på 

detta stadium. Delar av denna erfarenhet kan genom ett samtal förmedlas och komplettera den bild 

min forskning kommit fram till. Denna del av mitt arbete ska ses som ett komplement och ingår inte i 

egentlig mening i min forskning, som vill undersöka elevers problem genom att studera elever i ett 

förstapersons-perspektiv, vilket Östman poängterat som en förutsättning för att förstå lärande 

(Östman, 2008, refererat ovan under rubrik 6.3.3).  

Vid samtalet, som varade 40 minuter, kom mina förberedda frågor att bli underordnade, eftersom 

läraren då han började prata berörde dem utan att jag behövde ställa mina frågor explicit. Vid denna 

redovisning av vad läraren berättade om sina erfarenheter och åsikter har jag valt att strukturera efter 

de frågor jag förberett.  
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1. Hur ser du på din undervisning i matematik?  

Lärarens svar: För det första försöker jag väcka entusiasm så att eleverna får, ser fram emot och 

hittar ett antal aha-upplevelser med jämna mellanrum. För det andra vill jag hjälpa eleverna att 

hitta relativt enkla lösningar som de förstår, som de kan översätta till en annan typ av utnyttjande 

och inte bara kopierar från boken.  

2. Brukar du låta eleverna diskutera matematik med varandra i grupper? 

Lärarens svar: Vi brukar utnyttja bokens förslag. Jag delar upp eleverna så att två elever får lösa en 

uppgift tillsammans och sen så får de gå fram och redovisa den. Då får ett annat par tala om vad som 

fattas, vad som var tokigt och varför de inte förstod och eventuella rättningsåtgärder. Eleverna 

upptäcker att lösningarna kan se ut på olika sätt. Eleverna upptäcker att när den ena säger så, så säger 

den andra istället ”Kan man inte göra så?” Eleverna prövar det och finner ibland att det finns ett tredje 

sätt som är mycket smartare. Detta menar jag skapar kreativitet.  

3. Är det så att du tycker att de elever som deltar i diskussionerna i klassen uppnår bättre 

resultat i matematik än de som aldrig deltar?  

Lärarens svar: De som är med i diskussionen har en större vakenhet. Jag måste samtidigt försöka få 

alla att delta. När jag ser att en vanligtvis svag elev är med lite grann lyfter jag omgående fram den 

eleven att svara på frågor. Det är bättre att eleven får kasta fram sin tankegång. Det kanske blir en 

längre väg än vad jag hade tänkt mig, men vi hittar ändå en bra lösning på det sättet. Sen får eleven 

själv bedöma om det var en bra väg eller inte, eller ta till sig det nya.  

4. Hur tänker du kring att följa boken? 

Lärarens svar: Jag följer inte boken om jag tycker att den inte kan föra fram saker på rätt sätt. 

Eleverna genomskådar om du inte tror själv på det du gör. Ett önsketänkande vore att alla lärare själva 

skrev sina egna läroböcker, men det går ju inte att genomföra. Beroende på elevgrupp tar jag material 

från olika källor.  

Någon elev kan ha uppfattningen att om man räknar alla tal i boken så får man automatiskt högsta 

betyget. Men det är en kunskap man ska visa, inte bara vad man har gjort. Jag testar på innehållet inte 

på att eleven har läst alla sidor. Det underlättar ju naturligtvis om eleven har räknat alla tal. När 

eleverna upptäcker att man inte jobbar så hårt med böckerna så får man bort tävlingshetsen. Jag vill på 

så sätt få bort att bara kopiera, alltså få bort en papegoj-träning utan att egentligen ha förstått.  

5. Tycker du, eftersom det inte var du som gjorde provet själv, att eleverna fick lämpliga frågor, 

så att de kunde visa sin förståelse.  

Lärarens svar: Det måste finnas uppgifter som så att säga är plagiat ifrån det vi har gjort. Och det 

fanns tillräckligt många sådana uppgifter på den enklare nivån. Provet visade att det var många elever 

som hade kommit ganska långt i den mekaniska matematiken, om man kallar det så, men med den 

mekaniska kunskapen räcker det att det går tre veckor, sen är den borta. 

Den andra delen av provet kräver att man får lov att tänka ut hur man ska jobba. Den kunskapen, när 

den väl har landat, sitter mer eller mindre evigt. Det är två olika sätt att lära sig. 

6. Vad tycker du om tiden för detta avsnitt?  

Lärarens svar: Eleven borde få veta lite mer om vad man ska göra i framtiden med det man lär sig. 

Det kan kännas som att man lär sig fram till en punkt, och sen ska det vara prov. Elever kan ifrågasätta 

om provet utnyttjar tidigare kunskaper, att se sammanlänkningen blir kanske bortglömd för eleverna. 
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7. Om du skulle få fria händer att lägga upp en första undervisning om algebra och ekvationer, 

skulle du då ändra på något?  

Lärarens svar: Jag skulle slå fast att vi inte hade några ”tum-metoder”, för att lösa, för det är bara en 

snabb-väg till att kunna lösa saker och ting, men det är ju tvärnit sen i verkliga livet. Man kan inte lösa 

några svårare ekvationer som man kommer till senare med en sådan metod. 

Ekvationslösningar, om man resonerar utifrån logiktankegången, är ett bra sätt att få igång 

tankeverksamhet. Att inte bara acceptera utan att förstå varför. Att plocka upp en tankeväg och tala om 

för sin omgivning hur man har gjort. Då kommer förståelsen även för abstrakta saker.  

Vad jag ser hos många, det är att de inte hänger med i aritmetiken. Det som jag skulle ha velat göra 

mera med det här, det är att pyssla och pussla med olika geometriska figurer, inte bara hela tiden 

skriva av siffermässigt, utan få fram resonemang.  

 

8. Är det något du vill lägga till?  

Lärarens svar:  

(1) två lärare  

Det kunde vara två lärare som jobbar tillsammans, visserligen blir det kanske en större grupp att jobba 

med, men det blir mer harmonisk dämpning i lektionssalen. Man skapar en förutsättning kring att 

elever ska kunna koncentrera sig, på ett litet kanske fult sätt. Samtidigt så har man en finess med att vi 

som lärare har olika sätt att lösa ett problem. När den ena läraren säger en sak så börjar det gå in i 

skallen, och när den andra läraren kommer och berättar det en gång till, ja då ramlar det ner.  

(2) repetition  

Man lär sig ingenting första gången man hör det. Man blir observant på att det existerar. Tredje eller 

fjärde gången då blir man säker på det. Repetition är viktigt. Ibland så tror jag att matteböckerna 

repeterar på fel sätt.  

(3) formelblad  

Det är nyttigt att lära sig att använda redskap och formelbladet är definitivt ett redskap. Under en 

kortare period kan man säga, att det här ska ni kunna utantill. Med formler ska man både veta att de 

finns och att man kan använda dem, de ska sitta i fingrarna.  

(4) strukturering  

I ekvationslösning ska likamedstecknen alltid skrivas under varandra. De elever som skriver 

likamedstecknet under varandra, har till nittiofem procent bättre lösningar. Det blir en struktur i det 

mekaniska arbetet att bygga på, där eleven tar algebrans tänkesätt på de olika delarna. Se om det går 

att förenkla. Och när man har lyckats förenkla så står det helt plötsligt att x är lika med någonting.  

(5) lösa ut variabler 

Med åttorna i fysiken kan man ta upp en formel och lösa ut de olika variablerna ur den. Det behöver 

man kunna i alla yrken, mer eller mindre. Vi byter variabler hela tiden, när vi diskuterar ekonomin hur 

det går mot det hållet eller det hållet, och när vi ska bygga ett hus, hur tjockt ska det vara t.ex. Det där 

är matematikens logiska synsätt som vi ska föra vidare.  

(6) estetik, attityder har inverkan på verksamhetens resultat  

Det finns två skäl till att det är svårt för eleverna med lärandet av matematik. Det ena är att föräldrarna 

säger till barnen att det här var så svårt, föräldrarna har också annan teknik än vad skolan försöker 

förmedla just nu. 

Det andra skälet är att alltför få utav våra tidiga lärare har matematisk skolning i den bemärkelsen att 

de gör annat än bara efter boken.  

Lärarens attityd är grundläggande. Om jag som elev har varit orolig för att jag inte skulle kunna lära 

mig någonting, så kommer jag att bli ännu oroligare när jag ser att min lärare inte tar det med en 
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klackspark. Det är alldeles för få lågstadielärare och mellanstadielärare som ens en gång försöker ta till 

sig lite matematisk skolning. Eleven genomskådar dig som lärare i allt vad du än gör.  

 

Reflektion: Intressant är att klassens lärare i denna intervju uttrycker vad forskare som undersökt 

lärande också kommer fram till. Det är viktigt med entusiasm, både hos lärare och hos elev. Den 

estetiska aspekten har undersökts av Östman & Almqvist (2011) och Wickman (2006). Då eleven får 

en aha-upplevelse, som läraren uttrycker det i svaret på första frågan, föds det intresse för fortsatt 

lärande som redan Dewey talar om: ”Den viktigaste attityd som kan formas är den som innebär en 

önskan om fortsatt lärande.” (Dewey 1938/2004; 188)  

Läraren betonar, i svaret på andra och tredje frågan, betydelsen av diskussioner i klassrummet, att 

eleverna får resonera kring matematik och får övning i använda det matematiska språket. 

Resonemangets betydelse för att uppnå förståelse ser vi hos Carraher & Schliemann (2007). Både 

Mead och Vygotsky hävdar språkets roll för kognitiv utveckling (Månson 1998, 160), så att språket 

kommer före förståelsen. Genom att resonera lär man sig att använda språket på ett riktigt sätt och man 

kommer då också att få den förståelse som är en förutsättning för ett riktigt användande av språket. 

”Förståelsen själv är ett tillstånd varur den riktiga användningen framspringer” (Wittgenstein, 1992; 

§ 146). Även Kruse (1910/2010) betonade språket: ”att man pratar och resonerar mycket kring 

matematik, är ett viktigt huvudbudskap.”  

Klassens lärare propagerar, precis som Carraher & Schliemann (2007), för att det är viktigt att 

fokusera på etablerade lösningsmetoder så att eleverna lär sig att få struktur i sina lösningar, och sina 

tankar. Med den generella algebraiska lösningsmetoden kan man bryta ner en omfattande uppgift och 

lösa den på ett strukturellt sätt. Han betonar hur viktigt det är i t.ex. fysiken att kunna lösa ut en 

variabel ur en formel. Jag har själv haft besök av lärare i praktiska ämnen som bageri, bygg, fordon 

och ellära, vilka alla ville att eleverna skulle få extra undervisning i att lösa ut variabler. Denna 

kunskap bygger på samma princip som ekvationslösning.  

Läraren understryker, i svaret på fråga sex och sju och då han talar om repetition, att undervisningen 

på en lägre nivå har som syfte att ge en grund till högre nivåer. I detta kan vi se lärarens erfarenhet 

spegla Baroodys (2007) forskningsresultat att procedurell kunskap kommer före och lägger grunden 

till att konceptuell kunskap utvecklas (refererat i 3.2.2). 

Den inställning en lärare har smittar av sig på eleverna, därför är det viktigt att från de lägre nivåerna 

ta med sig en positiv inställning till ämnet matematik. Läraren efterlyser också mer matematisk 

skolning av lärarna på lägre nivåer, så att de kan känna sig bekväma med vad eleverna ska lära sig och 

inte bli så beroende av boken, utan kunna arbeta mer interaktivt med eleverna i klassrummet.  

 

Själv hade jag, för fyrtio år sedan, förväntningar om att största delen av en undervisningsgrupp som 

kom till åk 7 hade kunskaper i: Multiplikationstabellen; Algoritmer: multiplikation, division 

(algoritmen i dagens skola är stol och kort, dvs. förkortning), subtraktion (låna); De fyra räknesätten 

med bråkräkning (minsta gemensam nämnare); Struktur: Arbeta uppifrån och ner. Rita figur. Ange 

formler. Skriva svar.  

Idag tillkommer att eleverna tidigare börjat med ekvationer och därför skulle jag till denna lista också 

vilja tillägga: Metod att ”friställa” x i en ekvation. 
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9. Slutsatser  

Frågeställningarna löd: 

A. Hur och varför sker lärande av algebra och ekvationer?  

a. Vad kan försvåra lärande? 

b. Vad kan göras för att stötta och underlätta lärande? 

c. Specifikt: Hur kan man lära sig lösa ekvationer och vad kan 

den enskilde läraren göra för att underlätta för sin elev. 

B. Kan vi se tecken på samband mellan identitet i verksamheten och lärande av algebra och 

ekvationer?  

På den generella forskningsfrågan hur lärande sker gäller det att synliggöra vad som står fast sedan 

tidigare och den koppling som sker till det nya lärandet. Jag har gjort observationer för att kartlägga 

var elever visar tecken på svårigheter att förstå. I dessa observationer synliggörs tillfällen då eleven 

uppvisar ett icke privilegierat tidigare lärande.  

Observationer som visar tecken på att det privilegierade lärandet inte skett, men väl ett icke 

privilegierat lärande, kan vi se i rad 74 när Claes vill fortsätta lösa uppgifterna på sitt sätt. Claes har 

internaliserat den aritmetiska metoden att lösa ekvationer, ett icke priviligierat lärande, och är inte 

motiverad att ”lära om”.  

Andra elever visar tecken på att de blir förvirrade. Vad de tidigare utan framgång försökt lära sig med 

den aritmetiska metoden, förklaras nu på ett annat sätt, och inga kopplingar kan göras till vad de 

tidigare har erfarenhet av. Vi observerar uttalanden som komplicerat (rad 76), vet inte (rad 92), ja kan 

ingenting (rad 96). 

I elevernas brev får vi ytterligare belysning på hur en elev uppfattar situationen: ”I femman fick jag 

lära mig komplicerade sätt, men nu fick jag lära mig enklare sätt” (avsnitt 7.1.1.1 punkt 6). Efter 

lektion 11 ger läraren uttryck för sin frustration över elevernas situation att först få börja med en 

aritmetisk metod för att lösa ekvationer, och menar att på så sätt blir det dubbelt så svårt senare när 

eleven måste lära om till den generella algebraiska metoden. 

På fråga B, om vi kan se tecken på samband mellan identitet i verksamheten och lärande av algebra, 

visar denna forskning att elevernas estetiska uttalanden är tecken på hur de själva upplever sin egen 

delaktighet i verksamheten. Vi kan se både uppgivenhet och utanförskap, glädje och lycka. Dessa 

yttranden är tydliga och kan lätt förstås om man är uppmärksam på dem. De negativa uttalandena 

utvecklas när eleven inte kan delta i diskussionerna, de positiva uttalandena speglar att eleven är 

delaktig och förstår. Elevernas uttalanden fångas upp av läraren, och med känsla styr han 

verksamheten på rätt spår mot mål-i-sikte, som leder till det övergripande syftet. 

I elevernas brev får vi läsa att många elever tycker att ekvationslösning blivit lättare att förstå, enkelt 

och även roligt. Vad som gjort att man tycker så, är den ”enklare” lösningsmetod som eleven nu fått 

lära sig.  

– Anmärkningsvärt är att metoden som eleven uppfattar som enklare är den metod som leder framåt 

mot en generell lösningsmetod. Som betraktare kan man fråga sig varför inte börja med den metoden?  
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De elever som behöver mera tid för att lära sig den algebraiska metoden tycker fortfarande att 

ekvationslösning är svårt och tråkigt. Inte heller blir det bättre när man jämför sig med kamrater som 

tycks förstå, självförtroendet i matematik dalar. Man vill inte avslöja sig med att fråga någon i 

klassrummet, varken kamrat eller lärare. I breven kan vi läsa hur dessa elever uttrycker denna känsla.  

10. Diskussion 

I pragmatisk anda (Molander, 1993; s.62) ställer jag upp och behandlar olika frågeställningar. Först 

kommer generella frågeställningar kring pragmatiskt synsätt och den analysmetod PEA som jag 

tillämpat, därefter kommer jag att sammanföra tidigare forskning med resultaten av min egen 

undersökning, under rubriken specifika frågeställningar. 

10.1 Generella frågeställningar 

I vilka sammanhang kan pragmatiskt synsätt användas; när är det lämpligt och när är 

det inte det? 

Pragmatisk tradition betonar den tidigare erfarenhetens roll när man ska lära sig något nytt.  Det är 

konsekvenserna som ger innehåll och mening till det man lär sig. Att ha en pragmatisk hållning 

betyder att man aldrig anser sig vara fullärd. Man bygger på sina erfarenheter, omprövar och utökar 

dem. Detta förhållningssätt är alltid tillämpbart och lämpligt.  

Om vi i stället tänker på metodologin som används ovan, PEA (Praktisk Epistemologisk Analys), så är 

den tillämpbar då man vill analysera transkriptioner. Vi frågar oss: ”Vad säger dom?”, ”Vad händer?”, 

”Vad syns?” och försöker inte utröna vad någon tänker. Detta sätt att analysera är en form av 

grundforskning. Med denna metodologi vill vi synliggörande lärande och identitet, för att använda 

dessa kunskaper i utvecklande av förståelse för hur lärande sker; vilka faktorer som spelar roll. Vi tar 

reda på vilka byggstenar vi har som visar sig fungera, så att vi kan använda just dessa fungerande 

byggstenar i ett senare bygge av undervisning. Vi vill lära oss hur lärande sker. Våra rön kommer att 

förmedlas till lärare och andra intressenter.  

Finns det för och nackdelar i analysmetoden Praktisk Epistemologisk Analys, PEA? 

Den metodik som används i analysen i detta PM är ett användbart sätt att få ett grepp om när lärande 

sker. Vi kan se att begrepp börjar användas på rätt sätt och att de inte ifrågasätts. Vi får också, genom 

de estetiska värderingar som uttalas, elevens egen uppfattning, medveten eller omedveten, om hur 

eleven uppfattar sin egen roll i verksamheten. Det praktiska problemet med analysmetoden är att det 

fordras en dialog för att man ska kunna använda den. Hur vet vi att vi tolkar denna dialog på det sätt 

som den uppfattas och menas av de deltagande? Vi har även en felkälla i att dialogen bör ske mellan 

individer med samma erfarenhetsgrund för att de inte ska prata förbi varandra. 



Masterarbete: Helena Eklund 

 

61 

 

10.2 Specifika frågeställningar 

Vilken introduktion ger den bästa erfarenhetsgrunden till en begreppsutveckling som 

gynnar fortsatta studier i algebra? 

I min läromedelsundersökning ser man i de läroböcker som användes i folkskolan för 100 år sedan att 

x införs som ”det okända tal som ska beräknas” (se avsnitt 5.5.1). Eleven fick på så sätt ett första möte 

med att använda symboler i matematiken. Senare, i algebraiska uttryck utvecklades symbolerna till att 

ha varierande värde som i de multipla representationer som Carraher & Schliemann (se avsnitt 3.1.1) 

och även Persson (se avsnitt 3.1.2) vill införa på ett tidigt stadium.  

Persson förordar tidig introduktion av algebra i 10 – 12 års ålder, där man med hjälp av tekniska 

hjälpmedel kan visa multipla representationer i mening att stärka eleven förmåga att göra den 

abstraktionsövergång som lärande av algebra innebär. Carraher & Schliemann (2007) kom till goda 

resultat med undervisning ur ett procedurellt perspektiv i de lägre klasserna som föregick den abstrakta 

algebran. De kallar sin metod för ”Early Algebra”. Gemensamt är att dessa forskare betonar 

betydelsen av aritmetisk färdighet som en grundläggande förutsättning inför lärande av algebra. 

Persson (2010) fann i sin forskning samma problembild inför lärandet av algebra hos såväl äldre 

elever på gymnasiet som hos yngre elever i 10-12 års ålder. Persson och Carraher & Schliemann är 

rörande eniga om vikten av förkunskaper i aritmetiska färdigheter inför algebraintroduktionen. Brister 

i aritmetiska färdigheter ligger bakom många av de problem som elever uppvisar, denna brist gör att 

den tidiga erfarenheten av algebra blir negativ, eftersom man inte kan följa resonemangen vid 

introduktionen.  

Bilden av hur viktigt det är med förkunskaper i aritmetik stöds av denna undersökning. Ur en elevs 

brev (avsnitt 7.1.1.3 a) får vi inblick i hur undervisningen uppfattas om förkunskaper brister: ”Man 

fattade knappt vad läraren snackade om. Inte boken heller för den delen…” 

Introduktionen i den av mig undersökta klassen bestod i arbete med talföljder, n: te talet och mönster. 

Läraren följde läromedlet: kap 4, Algebra och mönster (Undvall et al, 2011) och gav eleverna 

arbetsblad från boken. Det är tveksamt om eleverna uppfattade någon koppling mellan talföljder, 

mönster och algebra. I elevernas brev tas inte talföljder och mönster upp. Ur breven kan vi läsa att 

elever beskriver avsnittet som ”Algebra och ekvationer”. Elever ger uttryck för att det är genom att se 

hur läraren löser uppgifterna på tavlan, som de lär sig: ”Läraren skrev på tavlan och jag skrev ner det. 

Enkelt avsnitt” (avsnitt 7.1.1.1.1); ”Det var bra att vår lärare ritade och förklarade på tavlan dom 

uppgifterna i min klass inte förstod hur man skulle göra eller lösa” (avsnitt 7.1.1.3 e). 

(1) förkunskaper i aritmetik och (2) lärarens lösningar på tavlan, där de procedurella metoderna 

förklaras och diskuteras, framstår som den introduktion som fungerat för de undersökta eleverna. 

Slutsatsen om förkunskaper är samstämmig med vad forskarna ovan kommit fram till.  

Hur man ska gå vidare mot målet lärande av algebra, är det som skiljer arbetssättet i denna klass och 

de forskare som citeras ovan. Baroody et al (2007) beskriver hur den procedurella kunskapen föregår 

och ”drar med sig” den konceptuella. Även Baroody poängterar grundkunskaper som nödvändiga för 

lärande, som för eleven innebär en omstrukturering av tidigare kunskaper, med nya kopplingar som 

gör att elevens kunskapsbank växer. Den procedurella kunskapen bidrar till att underlätta denna 

omstrukturering genom att de nya kopplingarna framkommer tydligare.  

Elevuttalandet: ” i femman så fick jag lära mig komplicerade sätt, men nu fick jag lära mig enklare 
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sätt” (avsnitt 7.1.1.1.6), stödjer den bild av matematisk utveckling som Baroody förespråkar. Eleven 

har fått hjälp med sin förståelse genom att lära sig lösningsproceduren. Procedurförståelsen bidrar till 

att strukturen blir synlig och underlättar därmed för eleven att omstrukturera mot ett lärande.  

Risken kan vara att struturen kommer att bli mindre genomskinlig, i det fall arbete med tabeller och 

grafer kommer vara en första grund till lärande av algebra. Eleven kan få svårigheter att koppla ihop 

sambanden mellan de olika representationerna. För att minimera denna risk kan procedurell algebra 

och ekvationslösning varvas med resonemang kring multipla representationer. Därvid får eleverna 

praktiska exempel på hur man kan ha nytta av kunskaper i algebra. Intresset för att lära sig detta 

moment blir större. Alla elever sporras inte av enbart tilltro till lärarens och skolans mål, för att ge sig i 

kast med arbetet nytt lärande.  

Rittle-Johnson et al (2009) visar att formande av individens uppfattning om ett begrepps betydelse 

påverkas positivt av att varva introduktionen av nya begrepp med beräkningsövningar. Även 

utstäckning över tid har betydelse. Denna observation är i samklang med Baroodys bild av matematisk 

utveckling. Även Persson anger tid, som en övergripande faktor för undervisningens resultat i form av 

elevens lärande. De elever som uppvisade svårigheter kunde Persson hjälpa genom att ge mer tid. 

Vissa elever behöver mer tid för at lyckas med sitt lärande. Om eleven förstår att lärandet inte är 

omöjligt utan bara behöver med tid, behöver en negativ attityd inte uppkomma. 

Begreppsuppfattningen hos eleverna i min egen undersökning kan vi studera genom utdrag från 

lektionerna. I Exempel A på sidan 36 ser vi att varken algebraiskt uttryck eller ekvation är begrepp 

som eleverna har någon klar uppfattning om vad de betyder. Läraren försöker varva nya begrepp med 

beräkningar. I breven visar eleverna fram sitt lärande av begreppen (se bilaga 3). Vi kan avläsa att de 

behövt mer tid i detta avseende, kanske för att fokus under lektionerna istället har inriktats på 

ekvationslösning med algebraisk metod, vilket i hög grad visade sig vara befogat. Dessa elever hade 

en stor vånda mot att lära sig den algebraiska metoden. Att tidigare erfarenheter kan utgöra ett hinder 

för lärande har också Brousseau (1997) beskrivit i sin teori om det didaktiska kontraktet. Vi ser här 

exempel på hur dessa elevers tidigare erfarenheter (i detta fall om hur man genom att pröva eller gissa 

kan lösa en ekvation) blockerar det nya lärandet, som innebär att strukturera och använda den 

algebraiska metoden. 

Redan Dewey (1938) hävdar att lärande sker genom aktiv reflektion till tidigare erfarenheter. 

Förståelsen och därmed lärandet behöver tid för en reflektion, som innebär att man bygger kontinuitet 

mellan sin tidigare erfarenhet och det nya. Hur icke målinriktade tidigare erfarenheter kan komma att 

bli hinder i den fortsatta lärandeprocessen förklaras av att icke målinriktade tidigare erfarenheter inte 

går att bygga någon relation till, för att gå vidare mot lärandemålet. Eleven kommer att behöva byta ut 

sin grundläggande erfarenhet till en målinriktad kunskap för att få en grund till fortsatt lärande. Vi ser 

av elevernas uttalanden i denna undersökning att flera elever tyckte att det nya var svårt i början, men 

senare då grunden blivit lagd blev det lätt (se avsnitt 7.1.1.1). 

Hur ser sambandet ut mellan identitet och lärande? 

Vid ett lärande inom en diskurs så kommer elevens identitet att utökas och framträda som tillhörigt 

denna diskurs. Vad som sker har Dewey (1958; 254) formulerat som att eleven lämnar sin trygga 

kända tillvaro för att göra nya upptäckter av det okända, vilket kan uppfattas som en risk och ibland 

sker med ett inre omvälvande motstånd (Biesta, 1999a; 40), med resultat att eleven framträder med en 

ny utökad identitet som visar en tillhörighet som är kopplat till lärande i den nya diskursen. Eleven 

visar därvid utåt, i det intersubjektiva rummet, upp en identitet i verksamheten. 
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Persson (2010) visar också hur affektiva faktorer som självförtroende (eleven tror på sin förmåga att 

kunna prestera) och självkänsla (elevens bild av sig själv som att duga som man är) påverkar lärandet. 

En elev som inte känner tillhörighet kan tappa både självförtroende och självkänsla i verksamheten. 

Vilja att lägga ner arbete på lärande riskerar då att blockeras för eleven, något vi ser i analysen 6.5  

exempel G, där eleven Lennart uttrycker: ”va, va sa ru, ja kan ingenting” och då läraren menar att han 

visst kan något, säger: ”neej, det tror jag inte” följt av en tyst svordom. I de följande exemplen ser vi 

två andra sätt på vilka elever visar att de inte känner sig tillhöra verksamheten. En elev sysslar med att 

skriva lappar och skoja bort sin känsla av utanförskap, en annan elev har helt gett upp och distanserar 

sig med att stänga av helt för yttre intryck och döljer det inte heller utan svarar: ”Ja vet inte”, då alla 

andra i klassen tycks förstå och hålla med om det som räknats ut på tavlan. 

Biesta (1999b; 208) hävdar att vi måste gå ifrån att betrakta subjektet (eleven) som VAD (what) och 

istället se eleven som VEM (who). Då kommer identiteten att visa sig som ”den som träder fram” i det 

intersubjektiva rummet. Biesta (1999b; 211) citerar Arendt: 

” The new beginning inherent in birth can make itself felt in the world only because the 

newcomer possesses the capacity of beginning something anew, that is, of action”  

och menar därvid att vi ska förstå skillnaden mellan de tre fundamental mänskliga aktiviteterna: 

biologiskt arbete (labor), producerade arbete (work) respektive agerande (action) som är den enda 

verksamhet som sker direkt mellan individer.  

Genom elevens agerande ser vi elevens identitet i verksamheten och har en möjlighet att finna medel 

för att få ett positivt resultat. Med detta synsätt ser vi inga ”hopplösa fall” av elever, utan vi tar istället 

itu med den faktiska situationen och ger eleven möjligheter till ett agerande som utmynnar i ett 

lyckosamt lärande. Persson (2010) såväl som Eva Taflin (på matematikbiennalen i Umeå, januari 

2012) har båda detta synsätt att alla elever är kapabla att lära sig den matematik som grundskolan har 

att bjuda. 

11. Avslutande kommentar 

En undervisningsperiod i gymnasiets första årskurs under läsåret 2010-2011, initierade mitt intresse 

för och min förvåning över att eleverna hade problem med (1) multiplikationstabellen, (2) hur man 

ställer upp algoritmerna för multiplikation och division, vissa elever även för subtraktion, (3) 

bråkräkning, (4) allmänna metoden för ekvationslösning (eleverna har lärt sig att gissa fram lösningar) 

(5) struktur i lösningarna (6) siffror upplevs av eleverna som viktigare än metoder för lösning (7) 

algebra, även så att man inte vill använda π, utan i stället föredrar ett siffernärmevärde. 

Dessa problem som eleverna upplever, gör att matematiken blir onödigt svår att greppa. Matematik är 

inte något konstigt som man inte behöver i livet, utan en träning i att uttrycka sig klart och att kunna 

dokumentera sina tankar. Dessa kunskaper kan användas även i andra discipliner, och är därför mycket 

viktiga för alla elever. 

Läraren med en helhetssyn som är framåtblickande vid kontakterna med eleverna välkomnar en 

elevfråga som bara tangerar ett aktuellt problem, men leder till matematik på en nivå som kommer 

längre fram. Här blir ett gyllene tillfälle att lägga en grund för det som komma skall senare: Svara på 

frågan på ett sätt som eleverna har en möjlighet att förstå, visa hur det ligger till på tavlan och tala 
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samtidigt om att detta är något som kommer i en senare kurs, specificera gärna vilken. Eleverna 

kommer så småningom till detta moment och har då nytta av att de känner igen att de hört talas om det 

tidigare. På så sätt kan man underlätta övergångarna mellan olika abstraktionsnivåer. Som en extra 

bonus ser intresserade eleverna i klassen ibland den hint man gett som en utmaning att söka efter mer 

på egen hand.  

Vid lärandet av ekvationslösning är det inte tal eller siffror som är det viktiga att lösa fram, det är 

istället ett nytt sätt att tänka som är viktigt för eleven att lära sig. Därför är det av vikt att läraren har 

som mål att nå denna abstraktionsövergång i tänkandet hos eleven. Talen och siffrorna, som blir rätt 

enligt facit, kommer då inte att vara målet utan bara en indikation på att man löst uppgiften på rätt sätt. 

Vid rättning av ett eventuellt läxprov kommer lösningsmetoden att belönas och inte svaret i sig. DVS 

rätt lösningsmetod = full poäng, rätt svar = ingen poäng, om inte lösningsmetod redovisas. Ett slarvfel 

i sista ledet med rätt lösningsmetod, som ger fel svar, ska kunna ge full poäng med ett litet 

minustecken bifogat, för slarvfel. Detta blir ett sätt att ge eleverna möjlighet att utvecklas genom att de 

lär sig göra den abstraktionsövergång som ekvationslösning innebär. 

Mitt fokus är elevens lärande på individuell basis. Jag menar att skolans syfte är att ge eleven 

möjligheter. Jag vill inte se skolan som en förvaringsplats, eller en plats där man enbart skolar 

medborgarna politiskt till en enhetlig samhällsuppfattning. I min värld ser jag istället skolan som en 

möjlighet för elever att få möta ny kunskap, som annars skulle vara okänd för dem. Denna möjlighet 

ger eleverna en bas att gå vidare ifrån för att kunna välja sin framtid utifrån en annan grund än de 

skulle kunna utan dessa baskunskaper. Liksom Eva Taflin sa på matematikbiennalen i Umeå, januari 

2012, så menar även jag att alla elever kan lära sig den matematik som grundskolan har att bjuda. 

Mina slutsatser efter arbetet med denna undersökning kan inte ses som generella, eftersom jag gjort en 

kvalitativ forskning av en delgrupp inom populationen elever. Den kvalitativa forskningens fördel att 

sätta den undersökta i fokus, att göra ett förstapersons-perspektiv, ger möjlighet till förstå lärande och 

mänskligt handlande (Östman, 2008). Förståelsen är det jag söker med detta arbete. Med förståelse 

kommer också möjlighet att göra förändringar i en positiv riktning mot det mål man har i sin 

verksamhet. 

Detta arbete har gett mig en tydligare och mer konkret bild av var svårigheterna ligger för dessa 

undersökta elever. Mina resultat speglar den bild som Persson (2010) målar upp, i det att elever 

behöver tid för att lära sig, vissa elever behöver mer tid än andra.  

Mina resultat visar också hur tidigare erfarenheter kan vara ett epistemologiskt hinder som påverkar 

lärandet, vilket beskrivits av Brousseau (1997) i teorin om det didaktiska kontraktet, spegling av detta 

finner vi även hos Persson (2010).  

Den estetiska aspekten, hos Persson (2010) kallad intresse, attityder och känslor, handlar om identitet 

och tillhörighet i diskursen. Vi ser hos eleverna i min undersökning, att i likhet med resultatet hos 

Lundegård & Wickman (2009), har lärandet samband med ett engagemang hos eleven. Identiteten 

påverkas av att eleven tar del av den sociala situationen i lärandeprocessen. Med en ökad känsla av 

tillhörighet följer ett ökat intresse och positiva känslor, något som vi kan se uttryck för i breven 

(avsnitt 7.1.1.1). 

Jag har i detta masterarbete lyft upp och konkret påvisat tankar om lärande, som inte står i konflikt 

med andra teorier, men som inte alltid varit tydligt hävdade och påpekade. Jag hoppas kunna öppna 

vägen för nya rön om hur man bäst kan lägga grunden för lärande i matematik. För mig själv har 

masterarbetet bidragit till att jag hittat många intressanta studier, som jag annars inte skulle ha läst. 
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Hur kan en läsare av detta papper få nytta av det i sin egen verksamhet? 

Denna forsknings bidrag är att visa oss hur, och lära oss betydelsen av, att vara uppmärksam på 

elevers agerande och språk. Denna uppmärksamhet gör, att man som lärare tidigt ser hur det står till 

med elevernas deltagande i verksamheten. För att lärande ska vara möjligt måste elevens tillstånd vara 

mottagligt. Här kommer lärarens uppmärksamhet in. Eleven ska ha identitet i verksamheten (här: 

matematik). Eleven ska behärska språket och den materiel som används. Eleven ska känna att 

verksamheten går mot ett mål-i-sikte. Då kan mötet med läraren, verksamheten och det fysiska 

rummet, skapa relationer och kontinuitet till tidigare erfarenheter för eleven, som kan gå framåt mot 

nya mål, vilket gör att eleven kommer att överbrygga framtida hinder och dessutom känna 

tillfredsställelse med tillhörande lycka. Det bästa man kan ge någon. 

– Kort sagt: Som lärare var uppmärksam, agera när det behövs. Gör det möjligt för varje elev att delta i 

diskussioner och att lyckas med sitt lärande. 

Till den läsare som vill ha en mycket kort sammanfattning säger jag: 

 Tänk på vilket mål du vill nå – det övergripande syftet (Johansson & Wickman, 20011) 

 Var uppmärksam på tecken på att någon elev ifrågasätter det du tror står-fast (avsnitt 6.3) 

 Behovet av tid för att lärandet ska övergå till kunskap är individuellt. Ge tid till den som 

behöver mer tid och visa tydligt att du tror på att eleven kan lära sig, att det är möjligt. 

 Betona metoderna vid genomgångar. (Siffror är specialfall). Uppmuntra eleverna att svara 

exakt (med bråk som 1/3 eller π, t.ex.) istället för att alltid svara med närmevärden. 

12. Fortsatt forskning 
Jag tror att det skulle vara utvecklande och inspirerande för läraren själv och även för verksamheten 

om aktionsforskningsgrupper kunde bildas av lärare inom olika skolor. Uppföljning kunde ske i möten 

mellan olika skolor och med att resultat publiceras i lärarmedia. Denna typ forskningsgrupper 

karaktäriseras av att man arbetar inom verksamheten med de frågor som man ser som intressanta att 

utreda. I kommunikation med ny forskning kommer dessa aktionsforskningsgrupper att ta del av de 

resultat som forskningen på institutioner och universitet kan erbjuda och sprida ny kunskap om olika 

typer av lärande ut till den värld som den berör och hör hemma i. 

På det högstadium som jag undersökt har man organiserat så att eleverna från två klasser delas upp i 

tre 20-grupper med ämnena matematik, NO och engelska, och varje undervisningsgrupp hålls samman 

under de tre högstadieåren. Till nittionio procent är undervisningsgruppen i matematik oförändrad då 

man kommer till åk 9. En uppföljande undersökning i nian skulle därför kunna genomföras. 

 En förlängning över tid av den typ av undersökning som jag här gjort, där eleverna följs även in på 

högskolan vore intressant att se. 

Mitt största intresse är annars att förstå hur negativa attityder och tidigare misslyckanden kan vändas 

och omskapas så att individen känner delaktighet och har självförtroende i sina studier. Persson (2011, 

13) har visat att det går att nå framgång med extra stödtid tillsammans med elevens egen vilja. En 

uppföljning på detta spår är en intressant forskningsuppgift. 
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BILAGA 3 

Elevers brev, svar på frågor och/eller övriga påpekanden som kan vara bra för forskaren att få reda på. 

Mars 2013, Helena Eklund, masterarbete, matematikdidaktik, SU (avidentifierad)    

Eleverna fick först en inledande förklaring om vad forskaren ville. Det som var viktigt var inte att 

svara på frågorna, utan istället att göra sin röst hörd och tala om de saker som inte kommit fram 

tidigare och som man tyckte var viktigt för forskaren att veta. Frågorna fanns bara som en hjälp att 

komma igång för dem som inte visste vad de skulle skriva. (nämnda namn på läraren och forskaren är 

ändrade till Gunnar och Ulla för en avidentifiering) 

Hur har du lärt dig detta avsnitt? 

1. Det här var ett av det enklaste avsnitten för när man väl har hittat ett sett så är det lätt. Jag 

lärde mig av läraren för han skrev på tavlan och jag skrev ner det. 

2. Jag har lärt mig detta avsnitt genom att läsa i boken och vara med på undervisningarna på 

lektionen. I början var det svårt för jag förstod inget men sen blev det mycket lättare när man 

förstod hur man skulle räkna 

3. Lärde mig av läraren och boken i typ 4an/5an ->vänd (smygskrivet på baksidan) Bland det 

tråkigaste jag gjort inom matten! De va tråkigt och jobbigt å man fattade knapt va’ lärarn 

snackade om. Inte boken heller för den delen. Jag kunde ju lite från lågstadiet så jag fick gå 

helt på vad jag kunde. Låter som jag överdriver men icke de! 

4. Jag har lärt mig litte i boken och i huvudet. Det va’ roligt 

5. Jag har lärt mig genom genomgångar och olika övningar. Jag tycker att algebra är enkelt. Vi 

jobbade mycket med här avsnittet i 4:an och 5:an. Jag har lärt mig några nya saker men inte så 

många. 

6. Jag tänkte på när jag gick i femman så fick jag lära mig koplicerade sätt, men nu när jag börja 

sjuan fick jag lära mig enklare sätt att räkna Algebra osv. 

7. Det var en svår väg, men jag fattade lite till slut. Gunnar hade fantastiska genomgångar. De 

fick mig att fatta bättre. 

8. Jag har lärt mig kapitlet algebra och ekvationer genom boken. Jag tycker att algebra 

ekvationer är svårt. Men när man lärde sig ”tänket” blev det väldigt roligt. 

9. Jag har lärt mig algebra genom att lyssna på Gunnar och läsa i boken. 

Vad jag tycker om algebra och ekvationer. Jag tyckte det var kul. Det var rätt enkelt när man 

väl förstod. Fast i början var det svår och så gick allt för fort det är skönare när det går 

långsammare. Då blir det enklare att fatta. 

10. Jag tycker att det här är lätt. Jag har lärt mig mer genom bra genomgångar osv. 

11. Jag har pluggat 

12. Jag har pluggat 

13. Jag ha lärt mig av min lärare sagt. Jag lärde mig inte bra ändå, för fick inge bra information 

hur man gjorde. Eller osså lärde mig inte. Men kommer ändå inte behöva det hära! 

Och det här var tråkigt. Och läraren borde gå runt till varje elev och se om alla kan, för vissa 

vågar inte erkänna för hela klassen! 

14. Algebra var inte så svårt. Läraren förklarade bra hur man skulle göra. Jag har lärt mig 

Algebraiska uttryck med hjälp av min mattebok och lärarens förklaringar. Jag skulle tyckt det 

var bättre om talen var lite svårare. Bokens uppgifter var för enkla, och lätt att förstå. extra 
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uppgifterna vi fick var också bra. För då fick man utveckla sina kunskaper i matematik. 

Ekvationer och algebraiska uttryck är lika lätt. För vi jobbade med det i årskurs sex. Boken 

förklarade också bra hur man skulle göra. Den förklarade lite för lätt på vissa uppgifter. Men 

det gjorde inget, då var det bara lättare att lösa uppgifterna. Det var bra att vår lärare ritade och 

förklarade på tavlan dom uppgifterna i min klass inte förstod hur man skulle göra eller lösa. 

15. Jag har gjort uppgifterna och gjort lite i träna mera 

16. Genom att läsa. 

17. Jag tycker att det har varit bra med Ulla (syftar på mig som observerar, har gått runt och hjälpt 

till då eleverna räknat på egen hand) för att jag har fått hjälp dubbelt så snabbt. Jag tycker 

genomgångarna är tråkiga och jag är 100% på att det inte bara är jag som tycker så. I algebra 

tycker jag orden är svåra, men annars är det chill. Boken är sååå ute asså gammal och tråkig. 

Och inte för att vara pervers Men framsidan på boken ser lite äcklig ut. Så byt bok! 

18. Jag har lärt mig genom mina föräldrar, lärare och matteboken. Algebra är roligt men det är 

inte ett av mina starkaste områden i matten så jag tyckte att när lärarna visade mig enkla men 

användbara lösningar förstod jag så det var bra, men jag hade behövt lite längre tid och lite 

mer hjälp än jag fick. T.ex hade jag behövt lite mer genomgångar av talföljder och mönster. 

Beskriv och förklara begreppet ett algebraiskt uttryck 

1. Blank 

2. Blank 

3. Blank 

4. Det var litte lättade att göra Algebraiskt uttryckt. Sen kom jag in i det 

5. Blank 

6.  

 
7. Vi lärde oss inte detta så bra. Ett algebraiskt uttryck är t.ex   

8. Ett algebraiskt uttryck är t.ex.  

Man räknar först ut multiplikation eller division, sedan räknar man ut additionen eller 

subtraktionen. 

9. Blank 

10. Jag tror att de var när det är några tal som blir en summa, i talet så finns det en bokstav t.ex. 

 

11. Blank 

12. Det är som en uträkning med bokstäver och kanske siffror 

13. Whaaat!? WHAAT!? 

14. Blank 

15. Ett räknetal som innehåller en eller flera bokstäver 

16. Jag tycker det var lite svårt, men lätt. 

17. Blank 

18. Ett algebraiskt uttryck är en ”halv” ekvation, alltså en ekvation utan ett likamedstecken. T.ex 
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Beskriv och förklara begreppet ekvation 

1.  (hittade bara på ett tal) Det är alltid ett okänt tal med i ekvationen 

2. Begreppet ”ekvation” betyder en utträkning 

3. Blank 

4. Det var svårt att göra ekvationer först, sen lärde jag mig ekvationer.    

5. Blank 

6. Blank 

7. En ekvation är te.x    

8. En ekvation gör man när man vill ha reda på vad variabeln är. Man gör allting steg för steg 

och skriver allting på rader under varann.  = -tecknen ska vara under varandra. 

9. Blank 

10. En ekvation är några tal där minst 1 tal som man inte vet vad det är. 

11. Det är en uträkning utan svar 

12. Det är en uträkning utan svar 

13. Jag förstår inte? Som sagt inte lärt mig nåt. 

14. En ekvation är en talserie med bokstäver t.e.x.: x, a, b, c, d, och siffror 

15. En uträkning som innehåller en eller flera bokstäver. 

16. Jag har lärt mig det förut. Det var lätt för mig. 

17. Blank 

18. En ekvation är ett algebraiskt uttryck men man lägger till ett likamedstecken i slutet och löser 

det. T.ex    
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BILAGA 4 

Poster: 
 

Particularly: 

How and 

why will 

learning 

take place? 

What will 

complicate 

learning?

How to 

support and 

facilitate 

learning?

Identity and 

learning?

What To Consider For The Benefit Of Learning

Investigation Into How Students 

Acquire Their Learning  by Helena Eklund 2013 

The learning how to solve simple equations, 

and what can the teacher do to help the 

student?

Questions

Method
With a pragmatic approach, a qualitative study in 

elementary school to answer the four questions 

above, is done.The results of the investigation 

are compared with previous research, and an 

interview with the teacher is presented.

Theory
Analysis of the recorded lessons with PEA 

(practical epistemology analysis), and analysis 

of letters from the students with the 

Ecological Systems Theory of 

Bronfenbrenner.

Result
Future learning shows to be problematic when early entrances to the subject are not being steps 

towards a long-term end for the learning. Confusion arises together with a challenge of the new 

knowledge, in this case of the general algebraic solution method. Utterations like: "do not know", "do 

not want", are heard. After the new learning has taken place, some pupils expressed in letters, that the 

new approach was "simpler", "funny", "easy". On the other hand, students who need more time to 

their learning still think the section is "boring" and "troublesome".

Have in mind the longtime end for the activity

Be aware of when a knowledge you think is 

already acquired, is instead questioned by the 

student 

Emphasize the methods

Encourage to give exact answers 

instead of approximations

All new learning needs time, let the 

student understand that you are 

convinced that he will succeed in 

learning if he gives it time enough


