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Sammanfattnig Att förstå det abstrakta området algebra kan för elever vara 

komplicerat. För att komma närmare en förståelse för 
eleverna läggs stor vikt vid lärarens förklaring och arbetssätt 
som kan vara traditionellt inriktad eller mer sociokulturellt 
inriktad. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka 
vad forskning visar om hur lärare undervisar i matematik 
inom området algebra och vad lärare kan göra annorlunda 
för att nå en bättre förståelse hos eleverna. Resultatet 
framhäver att lärare behöver kunna konkretisera uppgifter 
genom visualisering och för att uppnå detta behövs rätt 
kompetens och mer tid till förberedelser och planering. 
Slutsatsen är att det är lättare att engagera och motivera sina 
elever genom varierad undervisning. Dock syns de 
långsiktiga resultaten av detta i den här kunskapsöversikten 
som varken positiva eller negativa för elevernas 
begreppsförståelse. Vidare forskning att studera lärarnas 
kompetens i algebraundervisning är att föredra. 
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Förord  
Den här kunskapsöversikten är skriven av Jenny Green och Linda Larsson. Två lärarstudenter 

som läser till grundskollärare på Högskolan i Halmstad. Under hittills tre år på utbildningen 

har de förstått att lärarrollen inte bara handlar om att ställa sig längst fram i klassrummet utan 

läraryrket är mycket mer komplext än så. Att vara lärare kräver ett förhållningssätt i att följa 

de lagar och regler som styr inom skolans värld. Lärarens uppdrag är att driva elever framåt i 

deras utveckling mot att möta samhällets alla utmaningar. Även undervisa med kvalité där 

alla elever har chans till att skapa förståelse och intresse.  

 

Intresset för att modifiera matematikundervisningen ligger nära oss båda, och då särskilt 

området algebra. Vi har en ambition till att driva detta laddade ämne till ett mer lustfyllt 

ämne. Vi tror att genom att elever får en större förståelse för ämnet matematik kommer deras 

motivation också ändras till det mer positiva.  

 

Genom att först ha delat upp datamaterialet oss emellan för att sedan diskutera och reflektera 

tillsammans har vi effektiviserat arbetet. Vi vill därmed tacka varandra för gott samarbete och 

gediget engagemang under hela arbetets gång. Vi vill även tacka våra handledare Frida Wirén 

och Åsa Bengtsson som hjälpt processen framåt genom bra konstruktiv handledning. 

Slutligen hoppas vi att du som läsare upplever en berikande läsning. 

 

Jenny Green & Linda Larsson 
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1. Inledning 

 
När jag besökte den lektion som eleverna betraktade som “traditionell matematik” 
ställde jag mig på knä bredvid en pojke och frågade hur det gick för honom. Han 
svarade entusiastiskt: “Jättebra. Jag gillar den traditionella matematiken. Lärare 
berättar och man fattar.” Belåten med att han var så positiv skulle jag gå vidare till 
en annan bänk när läraren kom förbi och delade ut resultaten från senaste provet. 
Pojkens glada min försvann dock när han fick se ett stort IG med en röd ring runt 
på sitt prov. Han stirrade på betyget, tittade igenom sitt prov, vände sig mot mig 
och sa: “Det här är det jag inte gillar med matte - man tror att man har förstått det 
när man inte har det!” (Boaler, 2011:49). 

 

Boaler (2011) beskriver här pojkens syn på den traditionella matematikundervisningen hon 

själv studerat i hundratals klassrum. Med traditionell undervisning menar Boaler (2011) att 

elever arbetar i tystnad och undervisas i att lära sig en samling matematiska regler och 

mönster utantill, där elever lyssnar på lärare och för anteckningar. Läraren inleder lektionen 

med genomgång och eleverna fortskrider med eget arbete under tystnad. Boaler (2011) 

hävdar också att det är stor skillnad på att lära sig matematik genom att lyssna på någon och 

tro sig förstå, mot att själv reflektera, förstå och förklara matematik för någon annan. Boalers 

(2011) beskrivning stämmer överens med vad vi senare i detta arbete kommer benämna som 

traditionell matematikundervisning. 

 

Vår egen erfarenhet i skolvärlden har bidragit till vår hypotes angående elevers attityd till 

skolämnet matematik. Vi har tydligt sett elever som i tristess går in på matematiklektionen, 

tar upp sin lärobok och självständigt arbetar i det läromedel de använder sig av. Wernberg 

(2009) framhäver ett ökat användande av matematikboken som läromedel bland 

grundskollärare i matematikundervisningen. Wernberg (2009) diskuterar i och med detta 

läromedlets tilltagande betydelse då den lärarledda genomgången inte verkar ha så stor plats. 

Boaler (2011) ger istället exempel på det sociokulturella arbetssätt som går att anamma i 

matematiken som alternativ till det tysta självständiga arbetet. Här framkommer fördelen med 

att alla i klassen befinner sig på olika kunskapsnivåer och att undervisningen sker 

inkluderande i klassrummet. Med ett inkluderande klassrum menas att samtliga elever finns 

med i klassrummet, får ta del av och förstår undervisningen. Alla elever hjälps åt och läraren 

berömmer det matematiska tänkandet hos eleven och inte bara det rätta svaret. 
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Många elever når inte betyget Godkänd i skolämnet matematik (SOU, 2004). Statens 

offentliga utredningar (SOU, 2004) har i olika utredningar granskat elevers attityd och 

intresse samt undervisningens bristande variation inom matematiken. Syftet med 

utredningarna har varit att göra en lägesbeskrivning av nuläget och ge förslag på 

förändringsarbete gällande elevernas negativa inställning till ämnet. För att öka intresset och 

ändra attityd hos elever behövs det att lärares engagemang och kompetens tas till vara. Lärare 

ska kunna bedriva en individanpassad undervisning som engagerar eleverna, vilket kräver 

både tid och resurser, kompetensutveckling inom ämnet samt intresse (SOU, 2004).  

 

Internationella undersökningar som TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) lägger stor vikt 

vid algebrakunskaper världen över (Persson, 2010). Det är ingen nyhet att svenska elevers 

prestationer inom matematik länge visat en trend i försämrade resultat. PISA-undersökningen 

har för varje år blivit mer omfattande och omdiskuterad och i Sverige ledde bottennoteringen 

2012 till en debatt om den svenska skolan (Skolverket, 2013). I resultatet från PISA 2015 

syns en minimal förbättring i rätt riktning inom matematiken (Skolverket, 2016). Vad 

trendbrottet beror på är för tidigt att säga men många faktorer kan ha betydelse för elevernas 

resultat. Något som kan tas med i beräkningarna är regeringens beslut att öka matematikens 

timmar i grundskolan för att satsa på elevers förståelse för ämnet klargör Skolverket (2012). 

Genom att öka antal timmar i matematik finns större möjlighet att tidigt skapa 

begreppsförståelse och strategier för beräkningar. Detta medför dock inte automatiskt att 

undervisningens kvalité höjs eller att läraren erfar kompetenser kring en framgångsrik 

matematikundervisning (Skolverket, 2012).  

 

I den svenska läroplanen LGR 11 (Skolverket, 2017:56) står det i ämnet matematik att, 

“undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik”. För att som 

lärare kunna bedriva en individanpassad undervisning som engagerar eleverna krävs bland 

annat som vi tidigare nämnt, kompetensutveckling. Med start våren 2012 fick regeringen 

(Utbildningsdepartementet, 2011) i uppdrag att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, 

ämnen och årskurser där de undervisar, det så kallade lärarlyftet II. Detta bland annat med 

bakgrund i att var tredje lärare i grundskolan är obehöriga i ämnet de undervisar i. Uppdraget 

säger att kvalitén på undervisningen är en stor framgångsfaktor för att elever ska ha en chans 

att utveckla sina kunskaper inom matematikens olika områden. Inte minst inom området 

algebra som är känt för att vara abstrakt och svårförstått (Persson, 2010).  
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I en kunskapsöversikt sammanfattar Skolverket (2009) ett flertal studier som visar att lärarens 

kompetens är viktig för elevernas resultat. Det framgår dock att det inte bara handlar om 

ämneslärarens utbildningsnivå (att ha utbildning i det ämnet man undervisar i) utan även hur 

läraren planerar och genomför sin undervisning. Sverige har gått mot en individualiserad 

undervisning där ansvaret för lärande har gått från läraren till eleven och där eleven har stort 

inflytande över sitt eget lärande. Ur en elevs synvinkel blir då den engagerade och 

motiverade läraren viktig för att lyckas i sin individuella utveckling. Vinterek (2006) menar 

att det kan finnas ett samband mellan hög grad av individualisering genom eget arbete och 

försämrade studieresultat. Detta på grund av att elever inte kommer i kontakt med lärarens 

direkta undervisning utan förväntas motivera och engagera sig på egen hand. Vinterek (2006) 

hävdar vidare att trots att det finns forskning som säger att elever lär på olika sätt och genom 

olika undervisningsmetoder, lutar undervisningen mer och mer mot att den vanligaste 

undervisningsformen, traditionell matematikundervisning, kring text och siffror ändå är den 

som dominerar. Eget arbete utan samtal och diskussion kring lärandet tycks ha varit den 

vanligaste undervisningsformen under många år. 

 

Boaler (2011) lyfter i sin bok Elefanten i klassrummet fram hur elever lär sig matematik: 

genom att räkna och samtala, inte genom att läsa och lyssna, vilket även våra erfarenheter 

säger. Detta kan också förankras i Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande. Han menar att 

språket är människans mest centrala verktyg till lärande eftersom mediering sker mellan 

människor i interaktion och samspel med varandra (Säljö, 2015). Körling (2011) menar att 

den sociokulturella undervisningen är den form som ska dominera i den svenska skolan, alltså 

att elever integrerar med varandra. Istället ser största delen av matematikundervisningen ut 

som tidigare beskrivits, traditionell. Enligt Bråting, Sollervall och Stadler (2017) handlar 

matematik om att lösa problem, lära sig använda metoder, hitta strukturer, samband och 

mönster som ökar förståelsen till att använda kunskapen effektivt i vardagen. Alla elever har 

inte möjligheten att lära sig sambandet mellan matematik och den verklighet de spenderar sin 

vardag i. Boaler (2011) påpekar att vad begrepp är för matematik är som noter för musik, det 

blir ingen musik innan någon spelar eller sjunger noterna. Att bara traditionellt uppmuntra till 

enskilt tyst arbete och memorerande av metoder ger inte elever tillräckligt med kunskap att ta 

med sig utanför klassrummet. Elever behöver få ifrågasätta och ställa frågor på det som 

undervisas annars har de svårt att överföra kunskap från skolan till verkligheten, från noter 

till musik (Boaler, 2011).   
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Vårt problemområde i denna kunskapsöversikt grundar sig i elevers bristande förståelse och 

intresse i ämnet matematik samt lärares saknad av variation i undervisningen inom specifikt 

området algebra. Som läsare ska du genom denna kunskapsöversikt kunna erfara arbetssätt 

som främjar elevers lärande inom området algebra. 

 

1.1.  Syfte  och  frågeställning  
 

Det vi avser med denna kunskapsöversikt är alltså att klargöra vad forskning presenterar för 

specifika arbetssätt och varför dessa visar positiva effekter på elevers förståelse och 

utveckling inom området algebra.  Med hänsyn till problematiken i matematikens värld, som 

nämns ovan, syftar denna kunskapsöversikt till att undersöka hur forskning kartlägger hur 

lärare undervisar i matematik inom området algebra. För att undersöka och specificera vårt 

syfte lyfts denna frågeställning:  

 

➢   Vilka arbetssätt kan lärare använda sig av för att gynna grundskoleelevers förståelse 

för algebra? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras algebrans definition inom matematiken och dess historiska 

aspekter, alltså hur begreppet algebra har praktiserats tidigare. Svårigheter inom algebra tas 

upp här men även längre fram i tidigare forskning.   
  
Algebra kan definieras på flera olika sätt. Det vanligaste är att uttrycka algebra som ett 

ändligt antal räkneoperationer som innehåller symboler och bokstäver. Man använder alltså 

bokstäver som symboler som en del av talet i uppgiften som ska beräknas (Bergsten, 

Häggström, & Lindberg, 1997). Man kan också benämna algebra som växande mönster. Här 

kan lärare använda laborativt material som exempelvis tändstickor för att elever ska få se hur 

mönstret växer. Risken här är att elever inte kommer vidare till förståelsen inom algebra som 

efterfrågas utan stannar i det laborativa tänkandet. Svårigheterna för eleverna är alltså inte att 

hitta mönstret utan att översätta det till ett algebraiskt uttryck (Kerekes, 2014). 

 

Att studera elever som lär sig algebra kan förknippas med historien och dess algebraiska 

symbolspråk, menar Bergsten et. al. (1997). Algebran var från början retorisk, att verbala 

beskrivningar gavs som lösningar till olika problem för att nå ett resultat. Många av de 

matematiska problemen som studerades för ca 1500 år sedan kan idag lösas med första- och 

andragradsekvationer. Tredjegradsekvationer löstes också retoriskt för ca 1000 år sedan och 

byggde mycket på geometriska figurer vilket gav ett samband till dagens geometriska 

algebra. Den symboliska algebran utvecklades senare, ungefär för 500 år sedan, där en 

ekvation bestod av bokstäver för okända tal (Bergsten et. al., 1997). 

 

Robert Recorde förknippas med att ha uppfunnit likhetstecknet. Han menade att istället för att 

skriva att två saker stämmer överens med varandra i skrift så uppfann han ett tecken. Enligt 

Vincent, Bardini, Pierce & Pearn (2015) används likhetstecknet ofta i matematiken som ett 

tecken där svaret står på ena sidan och problemet på andra i exempelvis addition och 

subtraktion. Elevernas översättning av tecknet här blir att talet “blir” någonting. Till exempel 

2 + 5 “blir” 7. Problemet står på ena sidan om likhetstecknet och svaret ska finnas på andra 

sidan om tecknet i skolans värld. I algebra är översättningen istället att det är lika mycket på 

båda sidorna i ett tal när vi räknar exempelvis 2 + 5 = X + 4 (X=3). Dessa två översättningar 

går att motivera på följande sätt: Det aritmetiska språket fokuserar på svar. Algebrans språk 

fokuserar på likvärdiga relationer (Vincent et. al., 2015). Detta har kommit att bli ett 
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problematiskt område (likhetstecknets olika uppfattningar) för lärare att undervisa då elever 

ofta inte kommer i kontakt med algebra förrän i senare åldrar (Sterner, 2012). Till skillnad 

mot aritmetik när elever lägger ihop tal för att få fram ett svar så fungerar algebra helt 

annorlunda. Likhetstecknet i ett tal med algebra betyder inte alltid att en operation måste 

utföras. Elever måste få mer kunskap kring betydelsen av likhetstecken för att kunna förstå 

området algebra (Grönmo, 2011).  

  
2.1.  Tidigare  forskning    
  

Följande text skildrar vad tidigare forskning säger om matematikens komplexitet. 

Forskningens resultat belyser tyst matematik, elevers attityd till ämnet och hur elever kan 

(miss)uppfatta algebra. Tidigare forskning inriktar sig på åren 2003–2012.  

 

2005 startade Pettersson (2008) en kvalitativ undersökning i hur elevers matematiska 

förmågor och lärares undervisningsmetoder såg ut. Syftet med undersökningen var att 

“studera elever med särskilda förmågor i matematik och den pedagogiska praktik som är 

deras vardag” (2008:15). De metoder Pettersson (2008) använde sig av var enkäter, 

intervjuer, videodokumentation och observationer. I en del av denna studie görs en 

enkätundersökning i tre kommuner där totalt 180 lärare från hela grundskolan deltog. En av 

de forskningsfrågor Pettersson (2008) bland annat utformade är huruvida 

matematikundervisningen i grundskolan praktiserades. För att kunna besvara den frågan fick 

lärarna i enkäten svara på både öppna och slutna frågor angående sin matematikundervisning. 

Pettersson (2008) har även utfört observationer och samtal med två utvalda elever som ansågs 

ha särskilda matematiska förmågor, för att djupare gå in i den kvalitativa undersökningen. 

Samtal med lärare och föräldrar till dessa elever har även gjorts och utifrån detta presenterar 

Pettersson (2008) en fallbeskrivning. En del av resultatet visar att på de undersökta skolorna 

dominerade det tysta arbetssättet med läroböcker. Petterssons (2008) studie av dessa två 

matematiskt begåvade elever visar att den ena stimulerades till fördel av det tysta arbetssättet 

och den andra gjorde inte det, vilket resulterade i ett förlorat intresse för ämnet för denna 

elev.  

 

Petterssons (2008) resultat visar alltså att tyst matematik med läroböcker var den metod som 

generellt framträdde under matematikundervisningen. Gemensamma genomgångar var också 

en metod som visade sig men i mycket mindre utsträckning. En liten del har svarat att 
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laborativ matematik förekom men det gällde särskilt på lågstadiet. Petterssons (2008) 

intervjuer och enkäter visade att lärarna önskade få till en förändring i 

matematikundervisningen. Skolledningen uppmuntrade inte till samarbete mellan lärarna i 

matematik och lärarna planerade därför individuellt och utan samverkan med andra lärare.  

  
Hur läraren kan förändra elevers negativa attityd till ämnet matematik är ett område Petersen 

(2012) presenterar i sin studie. 124 gymnasieelever från sex olika klasser i år 1, samt fyra 

lärare som undervisar dessa elever i matematik deltog i undersökningen. Projektet kallades 

för mattitydprojektet och utgick från en aktionsforskning. Utifrån ett 

aktionsforskningsperspektiv startade mattitydprojektet med en kritisk reflektion mellan lärare 

och forskare kring matematikens problem gällande elevers attityd, vilja och intresse för 

ämnet. Flera av eleverna i undersökningen kände sig inte motiverade till matematiken och då 

heller inte till ett godkänt betyg. Eleverna i fråga beskrev ämnet som tråkigt, svårt och att det 

inte fanns någon nytta med det. Petersen (2012) hävdar att elevers försämrade resultat i 

matematik kan bero på deras negativa attityd till ämnet.  

 

Petersen (2012) anser att med berättelsens roll kan elever bli avdramatiserade från ämnets 

abstrakta värld. Eleverna är vana vid berättelsens lönsamhet från undervisningen i andra 

ämnen och att variera undervisningsformer är en pedagogisk faktor att ta hänsyn till som 

lärare, eftersom elever lär sig på olika sätt. Lärarna i projektet introducerades i en 

undervisningsmodell som handlade om berättelsen som redskap i att skapa förståelse för 

eleverna. Genom att använda berättelsen som en start i en kontext, hämtad från elevernas 

vardag, kan elever motiveras och därmed lättare ta till sig det matematiska innehållet. Lärarna 

började lektionerna med en berättelse som var vardagligt kopplad, utbytt mot de vanliga 

genomgångarna, med fokus på fyra frågor som strukturerade innebörden i denna modell: var 

är vi? vad gör vi? hur gör vi det? och varför gör vi det vi gör? Lärarna valde ett aktuellt 

innehåll som kunde få ett samband med det matematiska området med utgångspunkt i dessa 

fyra frågor. Planeringen för lärarna innefattade berättelser, uppgifter och praktiska aktiviteter 

med vardagliga samband (Petersen, 2012).  

 

Undersökningens empiriska material togs fram av intervjuer med de fyra matematiklärarna 

före och efter projektet, loggboksanteckningar av lärarna, samt en enkätundersökning av 

elevernas attityder i början och efter projektet (Petersen, 2012). Resultaten av studien visar att 

mattitydprojektet förändrade lärarnas syn på sin undervisning genom att de var mer medvetna 
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om betydelsen av att synliggöra sambandet mellan matematik och elevernas vardag för att ge 

ämnet ett sammanhang. Enligt lärarna hade projektet också påverkat eleverna positivt. 

Lärarnas antagande stärktes i resultatet som synliggjorde elevernas ökade intresse för ämnet i 

projektets slut i relation till projektets start. Trots lärarnas förståelse för sin 

matematikundervisning, poängterar Petersen (2012) att samtliga lärare summerar ett problem 

i bristande tid. Lärarna ansåg att lärobokens alla delar var nödvändiga att hinna med och 

sedan också repetera inför de nationella proven vilket skapade en stressituation.  

 

Olteanu (2003) har genom sin undersökning kommit fram till att läraren måste gå långsamt 

fram i matematikområdet algebra. Olteanu förespråkar inte formler (matematiska uttryck) i 

tidiga åldrar. Hon menar att detta kan förstås utifrån Piagets olika mognadsstadier, och 

uppskattar en introduktion av formler från 12 års ålder. Elever bör dock tidigt få kunskap om 

matematiska symbolers betydelse för att lösa olika problem. Olteanus (2003) studie pågick 

under tre månader och syftet var att diskutera elevers svårigheter inom algebrainlärning där 

Olteanu studerade sina två egna matematikgrupper på totalt 60 elever som genom för- och 

eftertester, enkäter och intervjuer visade vilka svårigheter det handlade om. I tre veckor låg 

fokus på undervisning i algebra och då bland annat på det matematiska språket, tolkning av 

olika symboler och problemlösning (Olteanu, 2003). 

 

Olteanus (2003) resultatet visar på förbättrade resultat i eftertesterna som gjordes efter att 

eleverna fått varierad undervisning i algebra under dessa tre veckor och därtill en matematisk 

ordlista. Olteanu menar att det var förståelsen för olika begrepp inom matematik som gjorde 

att eleverna hade svårt för algebra. Genom att fokusera på begreppsförståelse och därefter 

använda samma begrepp på lektionerna verkade eleverna förstå algebra lättare. Det är en 

självklarhet att elever utökar sitt ordförråd i skolan, de begrepp och uttryck som används på 

matematiklektionerna lärs i samma stund in av eleverna menar Olteanu (2003). Glappet som 

bildas när lärare tar för givet att elever förstår ett begrepp som aldrig använts innan, blir 

oundvikligt om algebra inte lärs in begreppsmässigt rätt från grunden. Det behövs även mer 

tid till övning så eleverna förstår vad de gör och inte bara återskapar ett utantillmönster.  

 

Efter att ha intervjuat eleverna angående sina svar på testerna kom Olteanu fram till att ett 

flertal av eleverna hade dåliga (eller ibland inga) förkunskaper inom algebran. 62 % i en av 

grupperna svarade att de inte arbetat med algebra i grundskolans årskurs 1–9. Detta grundar 

en av eleverna på att hen valde den lätta läroboken i matematik, då det fanns två val av 
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läroböcker i grundskolans senare år. En del elever upprepade samma fel på flertalet av sina 

svar men visade då en motivation till att vilja lära sig hur de egentligen skulle räknat ut talet. 

Här tolkar Olteanu (2003) det som att eleverna missuppfattat den delen i algebran. Efter tre 

veckor med algebra på matematiklektionerna fick eleverna avslutningsvis svara på en enkät. 

En av frågorna var om det skett någon förändring i deras synsätt när det gällde algebra. 

Resultatet på den här frågan blev att eleverna genom tydlig och återkommande undervisning 

från läraren kunde uppfatta algebra lättare. Olteanu (2003) hävdar till slut att lärare måste bli 

medvetna om att elever behöver lära sig algebrans olika begrepp i samband med att de 

använder sig av dem. 

 

Tidigare forskning visar alltså att tyst matematik dominerar undervisningen men att lärare 

önskar att komma ifrån detta arbetssätt mot en mer varierad undervisning. Varierad 

undervisning med laborativt material förekommer men då främst i de lägre 

grundskoleåldrarna. Exempelvis genom att använda berättandet kan elever lättare förstå det 

abstrakta och genom elevers förståelse ökar också deras motivation till ämnet. Förståelse 

handlar också om att använda begrepp som eleverna känner till. Dock kan varierad 

undervisning skapa stress för lärare genom bristande tid för planering.  

  

3. Metod 
För att besvara vårt syfte i vad forskning visar om gynnande arbetssätt i förståelse för 

matematikens algebra har vi gjort en systematisk litteratursökning för att ta fram det 

empiriska material som utgör resultatet i kunskapsöversikten. Med systematisk 

litteratursökning menas att söka data systematiskt, kritiskt granska och slutligen 

sammanställa data inom det valda ämnet och problemområdet (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). I följande kapitel presenteras det tillvägagångssätt vi använt för att göra 

den empiriska insamlingen. Vi utgick från att systematisk söka vetenskaplig forskning på 

databaserna ERIC (Educational Resources Information Center) och SwePub till vår 

kunskapsöversikt.  

 

3.1.  Systematiska  sökningar 
 

ERIC är en internationell databas vilket gör att sökorden behöver vara på engelska och till en 

början valde vi endast ordet algebra i sökfältet. Vårt val av sökord utgick ifrån syftet och vår 
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frågeställning som benämner algebra. Därefter valde vi peer reviewed only, för att säkerställa 

att artiklarna var granskade och tillåtna att använda i vidare forskningsstudier. Resultatet gav 

oss 4 815 träffar. För att avgränsa vår sökning till att bli mer hanterbar valde vi att utöka 

sökorden till algebra teaching understanding. Eftersom att vi har lärarens undervisning och 

elevers förståelse i syfte och frågeställning, fanns där ett relevant samband. Den booleska 

operatorn “AND” kom upp automatiskt utan att vi behövde lägga till detta själva. I ERIC 

valde vi att begränsa oss till forskning från 2013. I sökbasen kom det upp ett åldersspann på 

fem år och vi ville ha så aktuell forskning som möjligt, eftersom vi fick för många artiklar 

från början valde vi därför att avgränsa med år. 

 

Vi arbetade systematiskt med samma sökord på SwePub och fick med enbart sökordet 

algebra fram 2 803 träffar. SwePub är en svensk databas som innehåller svensk publicerad 

forskning. I den databasen sökte vi med samma sökord, men också med svenska ord, algebra 

undervisning förståelse, som systematiskt motsvarar de engelska sökorden, för att 

säkerhetsställa att få fram alla träffar som rör våra sökord. Den booleska operatorn “OCH” 

kom upp automatiskt när vi sökte med fler än ett ord. För att få en tydlig bild över vår 

sökning på de olika databaserna med våra valda sökord, finns det nedan en tabell (figur 1) 

som visar våra sökningar, avgränsningar, träffar, urval och bortfall: 

 

Databas   Sökord   Avgränsningar   Träffar   Urval   Bortfall  

ERIC algebra 
teaching 
understanding 

peer reviewed 
only,  
since 2013, 
elementery 
education, 
teaching 
methods 

35 
 
 

8 27 ej relevant 
eller ej 
tillgänglig 

SwePub algebra 
teaching 
understanding 

från 2013 6 1 5 ej relevant 
eller ej 
tillgänglig 

SwePub algebra 
undervisning 
förståelse 

från 2013 2 0 2 ej relevant 
eller ej 
tillgänglig 

SwePub algebra 
förståelse 

från 2013 11 2 9 ej relevant 
eller ej 
tillgänglig 

 

Figur 1. Tabell som synliggör systematiska sökningar, dess avgränsningar, träffar, urval och bortfall till 

empirin. 
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3.2.  Metoddiskussion  
  
Då vi utökat våra sökord till alegra teaching understanding, fick vi en mer hanterbar summa 

av artiklar i ERIC. Efter vi avgränsat i ERIC till peer reviewed fick vi strax under 500 träffar 

och vi fortsatte att avgränsa utifrån vårt syfte. Vi valde att begränsa sökningen inom årskurs 

elementary education, då hamnade vi på 91 artiklar. Det problematiska i begränsningen när 

det gäller ålder på elever i grundskolan är att den inte är densamma i alla länder. Vårt 

argument för val av årskurs är att vi är intresserade av lärarens metoder generellt och inte 

åldern på eleverna, därav valet av Elementary education. Hade detta arbete omfattats av en 

längre period hade vi även gjort sökningar i andra årskurser, men tiden begränsar oss och vi 

anser vår valda årskurs gav oss tillräcklig möjlighet för relevant forskning. Dock är vi 

medvetna om att vi kan gått miste om givande forskning gällande vårt syfte. Eftersom vårt 

syfte gällde lärares arbetssätt, ansåg vi det var lämpligt att välja avgränsningen “teaching 

methods”. Vi tyckte också det var relevant att välja så aktuell forskning som möjligt och på 

ERIC gjordes detta med fem års intervaller. Hade vi istället valt ett bredare årsspann, 

exempelvis 2008–2017, hade vi fått för många träffar. Då vårt examensarbete startade hösten 

2017, blev avgränsningen “since 2013”. När vi närmade oss december ändrades 

årsintervallet på ERIC till “since 2014”. Detta är vi medvetna om men resultatet på 

sökningen av våra artiklar förändrades inte på grund av detta. Slutligen fick vi 35 träffar på 

ERIC efter våra avgränsningar.  

 

På SwePub fick vi fram tio artiklar med sökorden “algebra teaching understanding”. Efter 

att vi begränsat till år 2013 hade vi sex artiklar kvar. Denna avgränsningen gjordes utifrån att 

vi valde så aktuell forskning som möjligt, identiskt med sökningen på ERIC. Endast en av 

dessa artiklar var relevant för vår undersökning och de andra fem artiklarna valde vi bort, 

efter att ha läst abstrakt och konstaterat att de inte hade med vårt syfte att göra. Några av 

artiklarna var inte heller tillgängliga. Med de svenska sökorden “algebra undervisning 

förståelse” fick vi fram två artiklar från 2013 och framåt, ingen av dessa var relevant för vår 

studie. I och med att den systematiska sökningen endast gav oss en relevant studie från denna 

sökbas ville vi utöka empirin. Vi valde att fortsättningsvis söka på SwePub eftersom den 

innehåller svensk forskning och vi saknade forskning gjord i Sverige. Orden vi sökte med var 

“algebra förståelse”. Vi tycker för det första det är viktigt att delvis ha med svensk forskning 

eftersom vi gör denna kunskapsöversikt på svenska. För det andra vill vi kunna överföra 
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resultatet på kunskapsöversikten till svenska skolor. Vi fick på så sätt ytterligare två relevanta 

artiklar till vår empiri.  

 

Vårt urval är baserat på de träffar vi fick fram i de systematiska sökningarna. Vi läste 

abstrakten på samtliga 54 artiklar och gjorde utifrån detta vårt urval. De artiklar vi tillslut 

valde hade ett relevant resultat i förhållande till vårt syfte och vår frågeställning. Dock var en 

del av artiklarna svårtydda och enligt oss ostrukturerade då det blev svårt att tyda bland annat 

deras metod och urval. Här försökte vi tolka metoder och urval så gott vi kunde. De bortfall 

vi redogör för i tabellen ovan (figur 1), är träffar som antingen av någon anledning inte var 

tillgängliga eller inte var relevanta för vårt syfte. De artiklar som var otillgängliga räknas 

också som bortfall i tabellen. Trots sökningar via Högskolan i Halmstad och med hjälp av det 

lokala bibliotekets databas, gick dessa inte att få tillgång till. Bortfallen i tabellen är också 

den forskning som inte gick att koppla till vårt syfte, vilka vi då nämner som inte relevanta.  

 

3.3  Analysmetod  
 

Den empiriska datans resultat som framkommit genom systematiska sökningar har granskats 

och analyserats med ett kritiskt förhållningssätt. Dessa elva vetenskapliga källor skrevs ut för 

att därefter läsas och kategoriseras i olika teman. Varje källa studerades noga systematiskt, 

där syfte, metod och resultat kodades i olika färger för att lättare hitta i varje källa. Enligt 

Barajas Eriksson et al. (2013) är detta en så kallad innehållsanalys. En del av artiklarna 

innehåller mer resultat än vad som är relevant för den här kunskapsöversikten. Efter att ha 

granskat varje källa kunde teman skapas utefter vad resultat och syfte visade, vilket 

presenteras i en tabell som synliggör vardera källas relevans till vilket/vilka teman (se bilaga 

1). Alltså det som skildrade empirin resulterade i två teman som kunde kopplas samman med 

denna kunskapsöversiktens syfte och frågeställning. Vissa artiklar stämde överens under båda 

teman som blev: Att förklara algebra och att förstå algebra. Att förklara algebra och att 

förstå algebra använder vi också som analysverktyg i resultatet och diskussionen. Detta för 

att kunna analysera resultaten ur ett lärarperspektiv och även ur ett elevperspektiv för att 

kunna besvara syfte och frågeställning. Att förklara algebra ses alltså ur lärar- och 

elevperspektiv vilket även att förstå algebra gör. Analysen som framgår i resultatet 

diskuteras senare under resultatdiskussionen.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redogörs studiens resultat under två rubriker som skapats genom analysens två 

teman. Resultatet genererar svar på vårt syfte som är hur forskning kartlägger lärares 

undervisning i matematik inom området algebra och vår frågeställning, vilka arbetssätt lärare 

kan använda sig av för att gynna grundskoleelevers förståelse för algebra. 

 

4.1.  Att  förklara  algebra 

 

Putri, Saraswati och Somakim (2016) lyfter i sin studie elevers användande av konkret 

material, i form av algebrabrickor (algebra tiles). Studien är gjord i Indonesien och är ett 

undervisningsexperiment gjort på 32 elever och en lärare i årskurs 7 (13–14 år). Resultatet är 

baserat på videoinspelningar, elevernas skriftliga alster, tester, fältnoteringar och intervjuer. 

Denna studie fokuserade på hur lärare skulle hjälpa elever att använda olika strategier för att 

hitta en lösning på en linjär ekvation med en variabel. Eleverna fick under arbete med 

algebrauppgifter/problem använda algebrabrickorna (kvadrater och rektanglar) för att 

synliggöra lösningar. Undersökningen är utformad utifrån att först studera 

inlärningsprocesser och elevers utgångspunkter för att sedan utföra undervisningsexperiment. 

Ett analysarbete gjordes därefter med att jämföra elevers hypotetiska inlärning med den 

faktiska inlärningsprocessen där det konkreta materialet (algebrabrickorna) användes. 

Resultatet visar att eleverna använde algebrabrickorna som en strategi för att lösa linjära 

ekvationer på ett formellt sätt. Putri et al. (2016) påpekar att denna strategi kan minska de 

misstag som eleverna annars gör vid lösningar av ekvationer och elevernas förståelse ökade 

från informellt till formellt. Putri et al. (2016) synliggör också att läraren kan använda 

algebrabrickorna för att stödja elevers förståelse för algebra och hjälpa till att minska 

kontextuella problem.  

 

När en fungerande undervisningsmetod och en strategi som eleverna lär sig av har upptäckts, 

menar Olteanu (2014) att lärare kan använda sig av så kallad learning-study. I Olteanus 

(2014) studie analyserades videoinspelade lektioner. De mest lärorika och bästa 

möjligheterna till lärande genomfördes i en annan klass efter lärarnas gemensamma analys av 

lektionerna. Genom att eleverna gjorde ett för- och eftertest och där mellan en undervisning 

som var planerad av flera lärare tillsammans, kunde eftertestets resultat tillsammans med 

undervisningen så småningom bidra till den ultimata förklaringen av exempelvis en ekvation. 
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Här använder lärarna sig av variationsteorin som princip, alltså fokus på vad eleverna 

behöver lära sig och hur lärandet ska genomföras. Olteanu (2014) hävdar att lyckad 

kommunikation i ett klassrum är ett mönster som uppstår när en elev uppmärksammar och 

skildrar det läraren fokuserar på, alltså när kommunikation uppstår mellan elev och lärare och 

eleven har möjlighet att utöva det område som undervisas i.  

 

I Olteanus (2014) studie, som pågick under en treårsperiod, deltog 22 lärare, från 

förskollärare till gymnasielärare, i ett utvecklingsprojekt i Sverige. Samtliga lärare gick med 

på att delta i studien i hopp om att utveckla och förbättra sin egen undervisning. Projektet 

inleddes med en granskning av berörd läroplan och lärarna fick själva utifrån syfte i 

läroplanen diskutera fram vilka svårigheter de hade med att undervisa i algebra. Lärarna 

letade kritiska aspekter i elevers lärande på lektionerna och genomförde en detaljerad rapport 

efter varje lektion. Rapporten användes i syfte att lärarna tillsammans skulle diskutera hur 

varierad undervisningen var i de olika klassrummen. Resultaten i Olteanus (2014) projekt 

avser två lärare och 123 elever som arbetade i tre faser: den kritiska aspekten som läraren 

avsåg att lära ut, elevernas egna upplevda aspekt och vad läraren explicit fokuserade på under 

lektionen. Genom att läraren varierade sin undervisning och visualiserade de konkretiserade 

algebraiska uttrycken, kunde lärarna bland annat få eleverna att upptäcka att motsvarande 

ingrepp måste göras på båda sidor av likhetstecknet för att ekvationen ska lösas på rätt sätt.  

 

Erixson et al. (2013) har gjort en liknande studie som Olteanu (2014). 53 elever i årskurs 3 

och 4 (9-11 år) på en skola i södra Sverige deltog. Deras resultat, utifrån tester och analyser 

av olika lektioner, visar elevernas kritiska aspekter (deras svårigheter) i talföljder inom 

algebra, vilket också var deras syfte att studera. Genom learning-study med variationsteorin 

som teoretiskt perspektiv, har lärarna upptäckt och fokuserat på elevernas svårigheter och 

därefter omformat lektion efter lektion för att förklara så eleverna förstår. Efter lektion tre 

ökade elevernas resultat inom olika talföljder och mönster, vilket visade på att lärarnas 

omformade lektioner fungerade. Det Erixson et al. (2013) hävdar är att eleverna måste 

tillägna sig de kritiska aspekterna för att utveckla förståelse. De påstår också att 

variationsteorin hjälpt lärarna att se lärandet med andra ögon och dess samband med 

undervisningens innehåll. Genom learning-study fick lärarna nya insikter som gjorde att de 

radikalt ändrade sin undervisning. Trots att de var nöjda med sina första lektioner i studiens 

start, konstaterade lärarna efter att ha arbetat med learning-study och variationsteorin, att de 

misslyckats med många förstalektioner som introduktion för ett arbetsområde. Även Olteanu 
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(2014) menar att learning-study och variationsteori som används av lärare, gynnar elevers 

förståelse.  

 

Katherine Gavin och Jensen Sheffield (2015) har undersökt likhetstecknets betydelse i en 

årskurs 6 (12 år), som fokuserade på jämlikhet och balans (likhetstecknets innebörd) när 

elever arbetade med ekvationer. I ett första exempel gavs eleverna från årskurs 1–6 (7-12 år) 

ett tal utskrivet, liknande 8+4=⬀ +5. Endast 2 % av eleverna i årskurs 5-6 svarade rätt, medan 

5 % i årskurs 1 svarade rätt. Resultatet visar här att flest elever svarade 12 eller 17. I 

nästkommande steg av samma uppgift, fick eleverna fiktivt jobba på en fiskmarknad i 

Egypten. Lärarna introducerade uppgiften visuellt genom att ha en våg med två skålar. 

Eleverna fick själva försöka lösa uppgiften och efter en stund avbröt läraren och frågade 

några av eleverna om deras möjliga lösning. Eleverna fick sedan diskutera de svar som 

kommit upp med sin bänkkamrat i en minut. Läraren frågade sedan om någon kommit fram 

till en annan lösning, vilket någon elev hade. Svaret i uppgiften blev detsamma men hur 

eleverna kom fram till detta var på olika sätt. Resultatet av studien visar att elever fick en 

djupare förståelse i lösning av ekvationer (Katherine Gavin och Jensen Sheffield, 2015). 

Katherine Gavin och Jensen Sheffield (2015) kommer i sin artikel fram till likvärdigt resultat 

med Putris et al. (2016) även om deras metoder skiljer sig åt. Med fokus på praktisk 

matematik med konkret material ökade elevernas förståelse för algebra.  

 

Till skillnad från det konkreta arbetssätt som Katherine Gavin och Jensen Sheffield (2015) 

och Putri et. al (2016) förespråkar, anser Bing (2016) att elever ska få fler abstrakta uppgifter 

att lösa även när de inte förstår. 38 stycken 14-åringar deltog i studien som innefattade 

förtest, undervisning/träning och eftertest. Eleverna skulle individuellt svara på ekvationer i 

förtestet, som tog tio minuter. Därefter samlade lärarna in testet och började en gemensam 

undervisning. Här togs problematisering upp som att det måste vara lika mycket på båda 

sidor om likhetstecknet, men också att det fanns flera olika lösningar för att komma fram till 

rätt svar. Genomgången tog 15 minuter och i slutet fick eleverna en stencil med information 

med tillhörande träningsuppgifter på olika ekvationer. Under träningstillfället, som också det 

pågick i 15 minuter, fick eleverna ha tillgång till informationsbladet och lärarna. Ingen av 

eleverna hade någon fråga till lärarna under träningstillfället. Sista tio minuterna på lektionen 

samlades träningsuppgifterna tillsammans med informationsbladet in och eleverna fick 

genomföra ett eftertest. Resultatet som jämfördes med förtestet hade inte ökat så mycket som 
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det förväntades. Detta kan enligt Bing (2016) förklaras av bland annat den korta träningstiden 

mellan testerna, eller att eleverna skulle fått fler övningsuppgifter under träningstillfället. 

 

Att utgå från läroboken eller inte på matematiklektionerna är ett hett ämne. Harwell Michael, 

Jitendra Asha, Karl Stacy, Slater Susan, Simonson Gregory och Nelson Gena (2016) har gjort 

en studie i USA som baserades på SBI, vilket är en slags schemabaserad undervisning utanför 

läroboken. SBI innefattar fyra steg, strukturera problemområdet, använda visuella 

undervisningsmetoder, tydlig undervisning i att finna en gemensam lösning och utveckla 

flexibilitet när det gäller att lösa ekvationer. 366 studenter och deras 20 lärare från 10 olika 

skolor deltog i undersökningen där hälften var kontrollgrupp (jobbade med läroboken) och 

hälften var testgrupp (fick alternativa arbetsuppgifter). Ämnet för de båda grupperna var 

detsamma och alla lärare fick utbildning i vad SBI grundade sig i. Alla lärare hade 

genomgångar som baserades på metoden, men kontrollgruppen gick därefter direkt över till 

att arbeta i lärobok medan testgruppen fick fortsatt konkret undervisning och alternativt 

arbetsmaterial. En checklista delades ut till samtliga lärare att fylla i under testperioden. I 

testgrupperna undervisades eleverna utifrån SBI i 50 minuter/dag i sex veckor. Tester gjordes 

i alla klasser både före, under och efter dessa sex veckor. Även 11 veckor efter gjordes ett test 

för att se om kunskapen var långsiktig. Resultatet av checklistan visar att elever som fått SBI-

undervisning med konkret material fick i genomsnitt 14.45 poäng, kontrollgruppen fick 9.00 

poäng (högsta möjliga poäng var 21). Kvalitén på lärarnas undervisning visade sig vara 

likvärdig. Testet som delades ut 11 veckor efter undersökningsperioden visade inte på några 

skillnader i resultaten. Här fick båda grupperna likvärdiga resultat vilket visar på att den här 

metoden inte har en långsiktig påverkan på elevernas förståelse (Harwell Michael et. al., 

2016).  

 

Kirvan, Rakes och Zamora (2015) presenterar en liknande studie där elevernas långsiktiga 

resultat inte är så häpnadsväckande som de hoppats på. De har undersökt huruvida den 

omvända klassrumsmodellen flipping classroom gett effekter på elevernas lärande och 

förståelse för linjära ekvationer inom algebra. Undersökningen gjordes i USA på 54 elever i 

årskurs 7 och 8 (12-15 år) där man jämförde det omvända klassrummet med en kontrollgrupp 

som fick mer traditionell undervisning. Undervisningen i det omvända klassrummet syftade 

till att eleverna fick se korta instruktionsfilmer online som läraren gjort för att förbereda sig 

för lektionerna. Eleverna fick läxor i de uppgifter de vanligtvis gjorde i klassrummet för att 

sedan diskutera svårigheter och problem de stött på. Resultatet visar genom för- och 
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eftertester inte nödvändigtvis bättre resultat i högre begreppsförståelse, men det visar däremot 

en förbättring hos eleverna i att lösa linjära ekvationer. Resultatet synliggör också att 

undervisningen av det omvända klassrummet möjliggjorde för ett större engagemang hos 

eleverna där potential fanns till mer tid för olika aktiviteter på lektionerna. Kirvan et al. 

(2015) framhäver också lärarens uppfattning av det omvända klassrummet. Enligt läraren 

blev eleverna mer intresserade och engagerade i ämnet eftersom det blev mer kvalitétstid på 

lektionerna med samarbete i olika aktiviteter, som läraren vanligtvis inte lade tid på. Det 

upptäcktes att mer tid gick åt när läraren undervisade en vanlig introduktion på en lektion 

gentemot introduktionsfilmen läraren gjort till eleverna i det omvända klassrummet. Läraren 

summerade det omvända klassrummet flipping classroom som positivt, trots att mycket tid 

gick åt till förberedelser (Kirvan et.al., 2015). 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet bland annat att konkret material och vardagsnära 

uppgifter som arbetssätt kan hjälpa lärare att kunna förklara så elever förstår. Elevers 

förståelse ökar dock nödvändigtvis inte på längre sikt genom för avancerade arbetssätt. Alltså 

måste lärare kunna konkretisera uppgifter genom visualisering. En annan viktig aspekt ur 

lärarpespektivet är kommunikationen i klassrummet mellan lärare och elever. För att kunna 

nyttja varierande arbetssätt måste läraren ha en viss kompetens och engagemang samt urskilja 

kritiska aspekter i lärandet. Genom att utveckla undervisningsmoment utifrån elevernas 

svårigheter behövs det skapas tid till intresseväckande aktiviteter. 

 

4.2.  Att  förstå  algebra  
 

Forskning är oense om barn bör undervisas i algebra i tidig grundskoleålder eller inte. 

Adolfsson Boman, Eriksson, Hverven, Jansson och Tambour (2013) har tagit fasta på 

Davydovs algebraiska matematikundervisning från 1960-talet i Moskva och genomfört en 

studie på en skola i Stockholmsområdet. Experimentet genomfördes på 28 elever i årskurs 1 

(7 år) och syftet med studien var att utforma uppgifter där likhetstecknet introducerades i ett 

algebraiskt sammanhang. Eleverna har arbetat helt utan siffror men med en vardagsnära 

problematik, enligt den vygotskianska idéen om lärandeverksamhet. Här lärde eleverna sig 

genom engagemang, eget intresse och deras egna kognitiva förmåga stärktes. Eleverna fick 

arbeta i par med bland annat att slå tärningar. De fick tecknet “<” förklarat för sig och tanken 

från läraren var att se vad som hände när två lika siffror dök upp på tärningarna. När detta 

hände visste inte eleverna vad de skulle göra, vilket förvånade läraren. Eleverna hade inte lärt 
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sig likhetstecknet “=” som lärarna i början av projektet tog för givet och de kände heller inte 

igen likhetstecknet när läraren visade det för eleverna. Eleverna arbetade också med stavar 

och löste ekvationen A+B=C med hjälp av olika långa stavar. Resultatet visar att i slutet av 

projektet uppvisade eleverna en stor säkerhet i att hantera symbolen för likhet. Ingen av 

eleverna uppfattade symbolen “=” som att ett tal blir någonting utan att det istället betyder att 

det är jämt på båda sidorna, vilket var en del av syftet med studien. Eleverna hade heller inga 

problem med att överföra bokstäverna i ekvationen A+B=C till siffror. Det genomfördes 

intervjuer med alla 28 elever och det var genom den här kvalitativa undersökningen som det 

positiva resultatet visade sig vad gäller fördelen med elevers tidiga inlärning av algebra 

(Adolfsson Boman et al. 2013). Elever behöver alltså hjälp med att få förklarat för sig vad 

ekvationerna egentligen visar men framför allt vad likhetstecknet står för. Likvärdigt resultat 

som Katherine Gavin och Jensen Sheffield (2015) kommer fram till är att elever i tidig 

grundskoleålder bör lära sig likhetstecknets betydelse för att lättare förstå algebra. 

 

En fortsatt förutsättning i hur elever lär sig och förstår algebra är genom konkretiserande 

hjälpmedel. Att använda hjälpande verktyg som synliggör det abstrakta inom algebra är 

gynnande faktorer för elevers förståelse (Chu, Rittle-Johnson och Fyfe, 2017; Katherine 

Gavin och Jensen Sheffield, 2015). Chu et al. (2017) genomförde en undersökning vars syfte 

var att studera elevers påverkan av diagrammets mening i att förhoppningsvis öka elevernas 

förståelse och prestation vid algebrans ekvationsproblem. Studien synliggör att ekvationer 

med hjälp av diagram kan öka elevers förståelse. Undersökningen är gjord på 61 elever i 

årskurs 7 (12-13 år) från sydöstra USA. Eleverna fick grundläggande undervisning i algebra 

under två månader och testades därefter i problemlösning inom algebra på två sätt, 

ekvationslösning och ekvationslösning med hjälp av diagram. Utifrån forskningens 

observationer och analyser av elevernas resultat i för- och eftertester visade testerna att 

användandet av diagram förbättrade elevernas noggrannhet i problemlösningsuppgifter inom 

algebra och minskade risken för missuppfattning (Chu et. al., 2017). 

 

Elever utvecklar sin förståelse med hjälp av olika verktyg inom matematiken även om den 

traditionella undervisningen fortfarande är den som dominerar. Chu et al. (2017) nämner i 

början av sin studie, att diagrammet är ett känt verktyg inom matematiken och kan leda till 

begreppsförståelse och problemlösningsstrategier, vilket också deras resultat visade. Likaså 

presenterar Fachrudin och Putri (2014) en undersökning som använder verktyg från ämnets 

olika områden till att förstå algebra. Fachrudin och Putri (2014) klargör med studiens resultat 
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att metoden Naïve Geometry leder till att eleverna förstår meningen i att använda denna 

metod och finner stöd till att lösa kvadratiska ekvationer. Studien är gjord i Indonesien på 32 

elever i årskurs 8 (13-14 år) och en lärare. Undersökningen är formad till två 

klassrumsexperiment som inkluderade fyra aktiviteter där sista aktiviteten fokuserade på 

sammanhanget mellan Naïve Geometry och kvadratiska ekvationer i algebra, alltså att en 

kvadratisk ekvation omformas till en fullbordad kvadrat för att lättare förstå lösningen av 

exempelvis rektangelns sidor. Genom videoinspelningar och elevtester, visar resultatet också 

att med denna metod, Naïve Geometry, behöver eleverna fortfarande mycket vägledning av 

läraren, och det gick inte att dra några slutsatser i elevernas förståelse för algebrans symboler 

(Fachrudin och Putri, 2014). 

 

En undersökning som däremot visar resultat i ökad begreppsförståelse inom algebra, är en 

undersökning som Chow och Treagust (2013) presenterar. Resultatet visar inte bara ökad 

begreppsförståelse utan också ökad prestation i och med förbättrad attityd till ämnet. Denna 

undersökning som gjordes i Malaysia omfattade sex veckor och inkluderade 78 elever i 

årskurs 8 (14-15 år), som gick i två klasser. Studien syftade till att utvärdera användandet av 

kognitiv konfliktmodell för ett lärande där datan baserades på för- och eftertester, enkäter och 

sedan djupare intervjuer med några elever. Den kognitiva konfliktmodellen gick ut på att 

eleverna fick en individuell uppgift att lösa, sedan diskuterade de i grupper om vilken strategi 

som var mest användbar för att komma fram till rätt svar och därefter reflekterade grupperna i 

helklass för att sedan ytterligare få en uppgift att lösa. Läraren höll sig mestadels passiv men 

stöttade eleverna genom att visa på när eleverna funnit rätt svar. Resultatet visade att elever 

tillsammans kom fram till fler än ett sätt att lösa ekvationer på, istället för att bara följa ett 

mönster, liknande resultat som Bing (2016) och Katherine Gavin och Jensen Sheffield (2015) 

också kommer fram till i sin forskning. 

    

Sammanfattningsvis genomsyrar resultatet lärarens undervisning i praktiskt arbete och 

konkreta exempel ofta stöd för elevers lärande. Ur ett elevperspektiv kan olika didaktiska 

verktyg öka förståelsen för algebra. Den sociokulturella synen som exempelvis innefattar 

arbetssättet EPA (eleven börjar att arbeta själv, för att sedan arbeta i par och slutligen lyfta 

lösningen i helklass), kan hjälpa elever att åstadkomma varierande lösningar av  

problem och därmed lättare få förståelse för algebra.  
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5. Diskussion 
I diskussionen som följer kommer delar av studiens resultat att diskuteras i förhållande till 

bakgrund, tidigare forskning samt syfte och frågeställning. Diskussionen baseras även på våra 

egna reflektioner som ligger till grund i analysen där vi intar ett kritiskt förhållningssätt. 

 

5.1  Resultatdiskussion  
 

Resultatet av kunskapsöversikten visar utan tvivel att lärarnas varierande 

undervisningsmetoder gynnar elevernas utveckling i förståelse för algebra. Bråting et al. 

(2017) anser det är viktigt som lärare att variera undervisningen för att kunna möta alla elever 

inom matematiken, vilket också framkommer som en gynnande faktor i denna 

kunskapsöversikt för att utveckla elevers förståelse för matematikens komplexitet. Elever 

måste ha möjlighet att lära sig tala, läsa och skriva matematikens språk för att komma framåt 

i sin utveckling. Detta genom bland annat kreativ matematik som elever kan relatera till sin 

egen vardag. Å ena sidan gynnas en del elever av samarbete elever emellan på matematikens 

algebralektioner, å andra sidan finns det elever som drar fördel av det tysta arbetssättet, så 

kallad traditionell undervisning (Pettersson, 2008). Traditionell undervisning är det arbetssätt 

som till största del domineras på matematiklektionerna enligt Körling (2011). Utifrån detta 

ser vi en gemensam faktor i resultatet som synliggör att lärarna behöver 

kompetensutveckling. Dels för att kunna motivera och engagera eleverna i eget ansvar för 

sina studier och dels för att veta hur de ska bedriva en varierad undervisning inom området 

algebra. Boaler (2011) framhåller att lärarna måste få stöd för en utvecklande varierad 

matematikundervisning. Även om den traditionella undervisningen till största del används, 

finns det även de som använder en varierad undervisning som arbetssätt. Vi finner det 

intressant i vårt resultat att det dock inte bara beror på undervisningsformen när elever lär sig 

begreppsförmåga, utan engagemanget från läraren har stor vikt för elevers lärande. 

 

Utifrån vår kunskapsöversikt kan vi också konstatera att kreativt/konkret material kan öka 

elevers förståelse för algebra. Konkret material förekommer dock främst i lägre åldrar.  

Studiens resultat genomsyrar till största del positiva argument för att detta ökar elevers 

begreppsförståelse. Att gå från det abstrakta till att få lära tillsammans och då med konkret 

material som arbetssätt, ges eleverna en enklare inlärningsprocess inom området algebra. 

Däremot menar Kerekes (2014) att det finns en risk att elever fastnar i det konkreta materialet 
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som används och möter framtida svårigheter i att omvandla det konkreta till abstrakta inom 

algebra. Lärare bör därför variera sin undervisning i algebra och utmana elever till att lösa 

uppgifter på olika sätt så denna risk minimeras. Pettersson (2008) lyfter fram en elev i sin 

undersökning som stimuleras av att arbeta med så kallad tyst matematik på traditionellt sätt, 

detta är inget Pettersson (2008) förespråkar men han synliggör ändå att traditionell 

undervisning förekommer och att detta är en variation på arbetssätt. Dock måste hänsyn tas 

att Pettersson (2008) endast gjort djupundersökning på två matematiskt begåvade elever och 

generella slutsatser kan inte dras av detta.  

 

Vårt resultat visar på att elever inte känner igen likhetstecknet i de åldrar som lärarna 

förväntar sig att de ska göra det i. Sterner (2012) ser det som problematiskt att elever lär sig 

likhetstecknet för sent. Detta medför att förståelsen för både likhetstecknet och området 

algebra blir abstrakt och svårt att ta till sig (Grönmo, 2011). Å ena sidan dras slutsatsen att 

elever bör lära sig likhetstecknets betydelse i tid för att komma närmare en förståelse och 

minska det abstrakta inom just området algebra. Å andra sidan anser Olteanu (2003) att lärare 

bör gå långsamt fram i just algebra och inte undervisa i dessa matematiska begrepp i för 

tidiga åldrar.  

 

Undersökningar som studerat traditionell undervisning gentemot undervisning med mer 

aktiviteter och samarbete inom algebra visar på olika resultat. Det som är gemensamt för 

undersökningarna är att de genomfört för- och eftertester för att se huruvida den traditionella 

undervisningen står sig i förhållande till den mer sociokulturellt baserade undervisningen. 

Resultaten i dessa undersökningarna visar på att elevers förståelse för algebra inte 

nödvändigtvis förbättrades genom denna undervisning med sociokulturella inslag på lång 

sikt. Dessutom kan för avancerade metoder minska elevers förståelse och underlättar 

nödvändigtvis inte lärandet. En annan kritisk aspekt gällande undervisning med mer 

aktiviteter och samarbete, är att lärare brister i tid och anser sig stressade över förberedelser 

(Petersen, 2012). Detta skulle kunna bero på att lärare saknar kompetens och rutin i att arbeta 

utanför läroböckerna (Boaler, 2011).  

 

Utifrån LGR 11 (Skolverket, 2017:56) ska undervisningen ge elever möjlighet till att använda 

och koppla matematiska uttrycksformer till vardagen. Den här undervisningen möjliggörs 

endast genom att lärarna är medvetna om sambandet mellan matematik och elevernas vardag 

(Petersen, 2012). Genom att å ena sidan låta elever samarbeta och interagera med varandra i 
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aktiviteter och uppgifter menar vi, liksom resultatet visar, att elever möjligtvis kan öka sin 

förståelse i algebra. Detta stärks av Vygotskys syn på lärandet som är sociokulturellt baserad 

(Säljö, 2015). Å andra sidan, visar resultatet, att elever kan öka sin förståelse genom att 

arbeta individuellt och när elevens förståelse är frånvarande, bygger läraren på med fler 

uppgifter med förhoppning om ökad förståelse. Vi kan dock konstatera att ett fåtal studiers 

resultat inte synliggör ökad begreppsförståelse genom detta sistnämnda arbetssätt. Däremot 

ser vi ett flertal studier som framhäver det sociokulturella arbetssättet. 

 

Elevers attityd gällande matematik kan handla om att lektioner är tråkiga, svåra och 

meningslösa när lärare undervisar monotont i ämnet. Våra tankar kring elevers negativa 

attityd till ämnet matematik är att det huvudsakligen ligger på hur läraren undervisar och 

vilka arbetssätt som används, vilket också Petersen (2012) synliggör. Det verkar vara enklare 

att motivera elever på lektioner som innehåller en varierad undervisning genom visualisering, 

exempelvis inom geometri. Detta tror vi bland annat kan bero på hur läroplanen LGR 11 

centrala innehåll (Skolverket, 2017:59) är utformat när det gäller geometrins område, där 

elever bland annat ska kunna konstruera geometriska objekt. En annan aspekt när det gäller 

elevers attityd till ämnet är att lärare tillsammans med elever bör sträva efter ett öppet 

klassrumsklimat. Elever ska ges möjlighet att tycka matematik är kul och genom att lära av 

varandra får elever inte bara mer kunskap utan attityden till ämnet bli mer positiv (Boaler, 

2011). Vi saknar en del forskning i vårt resultat som synliggör elevers attityd till ämnet, detta 

beror på att vi inte lade fokus på just elevers attityd i våra sökningar.  

 

6. Slutsatser och implikation 

Algebra borde vara ett logiskt steg att börja med efter att ha arbetat med aritmetik inom 

matematiken. Studier visar på att så är inte fallet, faktum är att de flesta elever inte ens ser 

algebra som något som är kopplat till matematiken. Algebra är ett språk som används för att 

utforska och förklara matematiska mönster och det är lärarens uppgift att förklara algebra för 

eleven på ett varierande sätt. Algebra går att förklara på flera sätt, en förklaring kan 

översättas som att beskriva någonting. Det är också läraren som måste få eleven att inse att 

vägen till svaret kan visa sig på olika sätt. Flera studier visar att specifika metoder hjälper 

elevers förståelse för det abstrakta området algebra. Metoderna ter sig olika och kan 

exempelvis handla om att eleverna innan aritmetiken börjar med algebra i tidig ålder, detta 

genom att överföra sina svar till olika diagram eller använda sig av geometri i samband med 
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algebra. Viktigt är också att elever lär sig att det finns flera olika lösningar för att komma 

fram till ett svar.  

 

Vi kan genom den här kunskapsöversikten konstatera att en varierad undervisning är att 

föredra för elevers lärande i algebra. Vi saknar större studier av forskning kring specifika 

arbetssätt som med säkerhet kan ta algebra till en ny nivå när det gäller elevers lärande, där 

området blir mer förståeligt för eleverna. Resultatet visar generellt att lärare som arbetar med 

kreativt/konkret material och med varierande verktyg för att göra algebra mer förståelig, har 

lättare att engagera och motivera sina elever. Dock konstaterar vi att de här arbetssätten inte 

alltid håller för ett långsiktigt resultat i förståelse för algebra. Det ligger på lärarens ansvar att 

förklara så eleverna förstår och därigenom får en ökad motivation till ämnet. Alltså behövs 

utbildade lärare med kompetens inom området algebra. Problematiken i att som lärare gå 

ifrån läroboken kan visa sig i tidsbrist vilket kan leda till stressiga situationer.  

 

Vidare forskning krävs för att kunna säkerställa om det är en fördel för lärare att avlägsna den 

traditionella undervisningen och i stället arbeta sociokulturellt samt synliggöra algebrans 

abstrakta grund. Ett sociokulturellt arbetssätt som genom konkret material får elever att förstå 

algebra på längre sikt. För att kunna gå från traditionell till en mer sociokulturellt baserad 

undervisning behöver lärarna utmana sig själva och få mer kunskap i aktiviteternas betydelse 

utanför läroböckerna, även inom algebra. Lärarnas kompetens med hänsyn till erfarenhet och 

utbildning i algebraundervisning hade varit intresset att vidare studera efter denna 

kunskapsöversikt. 
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Författare Titel Tema 1: Att 
förklara algebra 

Tema 2: Att förstå 
algebra 

Putri, R, Saraswati., S., 
& Somakim. (2016).  
	  

Supporting Students' 
Understanding of Linear 
Equations with One 
Variable Using Algebra 
Tiles 

	  
X 

 

Katherine Gavin, M., & 
Jensen Sheffield, L. 
(2015).  

A balancing act: Making 
Sense of Algebra 

	  
X 

 
X 

Chu, J., Rittle-Johnson, 
B., & R. Fyfe, E. (2017).  

Diagrams Benefit 
Symbolic Problem-
Solving	  

 
 

 
X 

Kirvan, R., Rakes, C., & 
Zamora, R. (2015). 
	  

Flipping an Algebra 
Classroom: Analyzing, 
Modeling, and Solving 
Systems of Linear 
Equations 

	  
 

X 

 
 

 

Olteanu, L. (2014). 
	  

Effective 
communication, critical 
aspects and 
compositionality in 
algebra 

	  
 

X 

 

Chow, T., & Treagust, 
D. (2013). 
	  

An Intervention Study 
Using Cognitive Conflict 
to Foster Conceptual 
Change 

	    
X 

Harwell Michael R., 
Jitendra Asha K., Karl 
Stacy R., Slater Susan 
C., Simonson Gregory 
R., & Nelson Gena. 
(2016)).  
	  

A Replication Study to 
Evaluate the Effects of 
Schema-Based  

	  
X 

 

Fachrudin, A., & Putri, 
R. (2014).  
 

Building students' 
understanding of 
quadratic equation 
concept using naïve 
geometry 

	    
 

X 

Bing Hiong, N. (2016).  
 

Will learning to solve 
one-step equations pose 
a challange to 8th grade 
students? 

	  
X 

 
 

 
Adolfsson Boman, M., 
Eriksson, M., Hverven, 
A., Jansson & T. 
Tambour (2013).  

Att introducera 
likhetstecken i ett 
algebraiskt sammanhang 
för elever i årskurs 1. 

	  
X 

 
X 

Erixson, L., Frostfeldt 
Gustavsson, K., Kerekes, 
K., & Lundberg, B. 
(2013). 

Att se det som inte syns 
– om talföljder i årskurs 
3 och 4. 

	  
X 
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Putri, R,  
Saraswati., S., 
& Somakim. 
(2016).  

Hur lärare skulle hjälpa elever att 
använda olika strategier för att hitta en 
lösning på en linjär ekvation med en 
variabel. 
 

X X X X X    X X X 7 32+1 

Katherine 
Gavin, M., & 
Jensen 
Sheffield, L. 
(2015). 

Att undersöka elevers ökade förståelse 
för problematisering inom algebra med 
hjälp av visualisering. 

  X X X     X  6/7 305 

Chu, J., Rittle-
Johnson, B., & 
R. Fyfe, E. 
(2017). 

Studera elevers påverkan av 
diagrammets förhoppning att öka 
elevernas förståelse och prestation vid 
algebrans ekvationsproblem. 
 

  X X    X X X  7 61 

Kirvan, R., 
Rakes, C., & 
Zamora, R. 
(2015). 

Hur den omvända klassrumsmodellen 
“flipping classroom” ger effekter på 
elevernas lärande och förståelse för 
linjära ekvationer inom algebra.  

  X   X    X  7/8 54 

Olteanu, L. 
(2014). 

Att analysera kommunikationen som tar 
plats I klassrummet och fastställa om 
lärandet hjälper eleverna i förståelsen. 

 X X X      X X 8/9 123+2 

Chow, T., & 
Treagust, D. 
(2013). 

Utvärdera effekten av användandet i 
kognitiv konfliktmodell. 
 
 

  X  X  X   X  8 78 

Harwell 
Michael R et. 
al (2016) 

Att studera huruvida SBI-metoden ökar 
elevers förståelse i problemlösning i 
algebra. 

  X X  X    X X 7 366+20 

Fachrudin, A., 
& Putri, R. 
(2014).  

Hur Naïve Geometry-metoden kan 
stödja elevernas förståelse i att lösa 
kvadratiska ekvationer. 
 

 X X   X    X X 8 32+1 

Bing Hiong, 
N. (2016).  

Att undersöka vilka steg som är 
utmanande för elever att klara av när de 
lär sig ekvationer. 

  X X      X  7 38 

Adolfsson 
Boman, M., 
Eriksson, M., 
Hverven, A., 
Jansson & T. 
Tambour 
(2013). 

Att se hur elever uppfattar likhetstecknet 
när det introduceras i en algebraisk 
mening. 

 X  X X    X  X 1 9 

Erixson, L., 
Frostfeldt 
Gustavsson, 
K., Kerekes, 
K., & 
Lundberg, B. 
(2013). 

Studera det som är kritiskt för elever när 
de ska lära sig att konstruera och 
beskriva vad som kännetecknar olika 
talföljder.  

 

  X     X    3/4 53 
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