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Förord 

När vi för några år sedan hörde om lärare som enbart undervisade i matematik, kände vi oss 

så förvånade, detta var verkligen inget vi kunde tänka oss. Matematik var för oss ett 

komplicerat ämne som huvudsakligen förknippades med frustration, okunskap, ångest och 

frågetecken. Efter att en bit in i utbildningen fått erfara matematikkursen på Högskolan i 

Halmstad och fått uppleva matematiken ute i praktiken började våra inställningar till ämnet 

vända. Det vi fick uppleva ute i praktiken var elever i tristess och en matematikundervisning 

som främst grundades genom läroböcker. Vår ambition till att förändra undervisningen i 

ämnet har successivt eskalerat under åren. Vi valde att skriva om matematik, specifikt 

området algebra, i examensarbetets första del. Dels för att bidra med forskning kring ämnet 

och dels för att utmana oss själva i ett ämne vi inte kände oss trygga i. Resans gång med olika 

fokus i algebra fortsatte sedan med aktionsforskning och avslutas nu med examensarbetets 

andra del. Vi vill tacka våra handledare Anna-Ida Säfström och Caroline Nagy för vägledande 

råd längs arbetets gång. 

Vi hoppas att efter att du som läst detta arbete kommer till insikt att elever vill och kan lära 

sig även det mest abstrakta området inom matematiken, utan att använda läroböcker. Den 

varierande undervisningen som vi använt oss av motiverade våra elever till att bli hungriga på 

ännu mer kunskap än de redan var från början. 

Jenny Green och Linda Larsson 
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1. Inledning

“Vad är då x?” Jag sa att x var det tal som användes i de olika 

fallen, så i det första fallet är x 1, i det andra är x 2, och så vidare. 

Det här gjorde henne fullständigt förvirrad, vilket jag insåg berodde 

på att hon hade den föreställningen att x alltid skulle vara ett enda 

tal. Hon hade ägnat så många år av matematiklektioner åt att 

“räkna ut x” - att arbeta med ekvationer för att ta reda på vilket tal x 

var - att hon, liksom miljontals skolbarn, hade missat den viktigaste 

poängen med algebra - att x används för att representera en 

variabel. (Boaler, 2011, s. 61) 

Texten ovan beskriver algebrans komplexitet med en vuxen persons uppfattning om algebra 

utifrån en uppgift i växande mönster. Citatet exemplifierar en statisk missuppfattning av 

bokstävernas betydelse i algebra. Enligt Boaler (2011, s 61) är algebra ett viktigt skolämne 

som används inom många yrkesgrupper så som matematiker, medicinare och 

dataprogrammerare. Boaler (2011, s. 62) menar också att möjlighet att skapa mening med 

algebra hämmas av detta sätt som de flesta människor lär sig området. Många elever ser inte 

mening med algebra och tycker det är svårt och abstrakt (Bergsten, Häggström och Lindberg, 

2001, s. 25). Detta kan bero på att det är bokstäver inblandade i matematiken. Bokstavens 

funktion har hittills i elevernas skolgång funnits i det svenska språket, nu ska den vara en 

symbol för ett tal (Persson, 2005, s. 17; Bergsten et al., 2001, s. 12). Området algebra måste 

göras attraktivt och levande för att inte riskera att elever tappar intresset för hela 

matematikämnet (Bergsten et al., 2001, s. 9-10). Likaså menar Kling (2016) att elever tycker 

det är svårt med algebra för de inte förstår eller ser någon mening med området. Ofta används 

informella metoder som att pröva eller gissa sig fram till rätt svar, den formella kunskapen av 

att kunna räkna med symboler saknas. Kling (2016) hävdar fortsättningsvis att bland annat 

begreppsförståelsen inom algebra är viktig för att elevernas kunskap ska vidareutvecklas 

inom området.  

Svenska elevers matematikresultat har länge tenderat i låga resultat jämfört med andra länder 

i undersökningar som TIMSS (Third International Mathematics and Science Study; 

Skolverket, 2012, s. 11). Matematikens undervisningstimmar i grundskolan ökades 2012 

(Skolverket, 2012, s. 6) och i samband med detta infördes lärarlyftet samma år 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 1). Syftet var att, genom mer undervisningstid, öka 

elevers kunskaper i matematik, vilket skulle kunna ses som ett försök till att minska den 

negativa trend i elevers resultat som länge pågått. Persson (2010, s. 7) belyser området 

algebra som särskilt visade sämre resultat i undersökningen. Enligt Häggblom (2013, s. 25) 

utgör de matematiska begreppen den bärande grund till vårt tänkande och för den struktur 

matematiken omfattar. Att hjälpa elever till begreppsförståelse är komplext vilket kräver tid 

och engagerade lärare.  
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Traditionell matematikundervisning är ett ihärdigt arbetssätt i skolorna runt om i världen 

(Boaler, 2011, s. 36-50). Med traditionell undervisning menar Boaler (2011, s. 36-50) 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 i läroboken under tystnad. Boaler 

(2011, s. 49-50) 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 definition av traditionell matematikundervisning menar vi avser samma 

sorts undervisning som Klings (2016) definition av den tysta matematikundervisningen. Kling 

(2016) menar också att den tysta undervisningen fortfarande dominerar och att för lite 

undervisningstid ägnas åt diskussioner och utmanande kreativa aktiviteter. 

 

Under syftet i den svenska läroplanen (Skolverket, 2017 s. 56) ska matematiken få vara 

kreativ och reflekterande. Undervisningen ska ge elever förutsättningar till att utveckla 

kunskaper i matematiska begrepp, kunna föra matematiska resonemang och skapa 

förtrogenhet för matematikens uttrycksformer. Detta ska i sin tur kunna kommuniceras ur 

både ett matematiskt och ett vardagligt sammanhang. Elever ska kunna använda och 

analysera matematiska begrepp och kunna förstå samband mellan begreppen (Skolverket, 

2017, s. 62). Under centralt innehåll gällande åk 4-6 i algebra står det explicit att elever ska 

ges möjlighet till att lära sig obekanta tal och dess egenskaper samt att kunna ersätta okända 

tal med symboler. Vad säger då målen till de närliggande årskurserna som eleverna ska sträva 

efter? I åk 7-9 står det under det centrala innehållet att elever ska få kunskaper om innebörden 

av variabelbegreppet och dess användning i ekvationer. Även i kunskapskraven poängteras 

begreppsförståelsen, att eleverna ska kunna använda begrepp, som exempelvis variabel och 

algebraiskt uttryck (Skolverket, 2017 s. 62).  

 

Denna studie genomsyras av elevers begreppsförståelse. Med begreppsförståelse inom 

algebra menar vi att kunna förstå och använda relevanta begrepp såsom likhetstecknet, 

bokstävers betydelse, algebraiskt uttryck och ekvation. De svenska läroböckerna genomsyras 

av dessa begrepp. Enligt Björklund och Dalsmyr (2016, s. 112) är dessa begrepp 

förekommande vid arbete med algebra och även i ett flertal andra läromedel vi stött på 

används dessa begrepp i uppgifter och texter. Det är komplext att hjälpa elever till att utveckla 

begreppsförmåga och det krävs ett stort engagemang och mycket tid av läraren menar 

Häggblom (2013, s. 25). Vidare beskriver Häggblom (2013, s. 25) att begrepp är stommen i 

vårt tänkande och att begrepp är resultat av det abstrakta som sker runt omkring oss. Vi 

behöver erfarenheter av begreppsanvändning och fåtal elever kan skapa begreppsmodeller 

själva (Häggblom 2013, s. 25). 

 

1.1 Problemområde 

Vårt problemområde i denna studie grundar sig i algebrans komplexa värld. Få studier har 

gjorts i Sverige kring förståelse för begrepp inom algebra hos grundskoleelever (Persson, 

2010, s. 57) och därav anser vi det viktigt att lyfta begreppsförståelsen hos de elever som är 

vår framtid. Elever upplever algebra som abstrakt, vilket gör att de har svårt att förstå och 

använda de begrepp som är relevanta. Undervisningen som bedrivs har tidigare  varit 
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mestadels traditionell och tyst med arbete i läroböcker. Forskning (Green och Larsson, 2018, 

s. 22) visar på att olika arbetssätt med samtal i fokus är att föredra. Enligt den svenska 

läroplanen (Skolverket, 2017) behöver elever kunna förstå begrepp i matematik för att i 

senare åldrar kunna resonera kring begreppen, och därmed måste också lärare undervisa om 

relevanta begrepp regelbundet i skolan. Vi har därför valt att undersöka elevers kunskaper 

gällande begreppsförståelse i algebra i årskurserna 4-6. Det är av stor vikt att lärare använder 

och lär ut relevanta begrepp inom matematiken. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka elevernas begreppsförståelse i algebra genom en varierad 

matematikundervisning. För att bemöta syftet lyfts frågeställningen: 

 

➢ Hur uttrycker eleverna kunskap om matematiska begrepp i algebra i en årskurs 4? 

 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt definieras  matematikens skolalgebra. Vidare definieras relevanta begrepp inom 

algebra som har koppling till denna studie. Här redogörs också för vilka arbetssätt som anses 

gagna elevers begreppsförståelse och hur elever missuppfattar och uppfattar de olika delarna i 

algebra. Slutligen presenteras vad tidigare forskning klargör inom ämnet.  

 

Bergsten et. al. (2001, s. 10) anser att geometri och aritmetik är skolmatematikens stöttepelare 

som direkt går att knyta an till vardagen. Med algebra är det inte lika enkelt. Genom att 

använda bokstavssymboler istället för siffror blir det möjligt att räkna med godtyckliga tal, 

alltså vilka tal som helst. I skolan upplever många elever att algebra är abstrakt och 

svårbegriplig vilket påverkar attityden och motivationen i ämnet negativt menar Bergsten et. 

al (2001, s. 9-10). Vidare beskriver Bergsten et. al. (2001, s. 12) att de flesta människor tolkar 

algebra som att räkna med bokstäver, alltså att räkningen inte bara består utav siffror. Algebra 

beskrivs enligt Bergsten et. al. (2001, s. 13) som att bokstavssymbolerna står för olika saker 

och att aktiviteterna varierar beroende på vad algebrans syfte är. Exempelvis kan algebra vara 

ett problemlösningsverktyg där bokstavssymboler är okända eller kända (riktiga tal och/eller 

tal som är okända). Aktiviteten blir att lösa och förenkla. Ett annat exempel är att algebra kan 

användas som generaliserad aritmetik där bokstavssymboler är mönsterbeskrivande. 

Aktiviteten blir att översätta och generalisera. 

 

Bråting, Sollervall och Stadler (2017, s. 7-8) lyfter fram algebra som fem olika delområden. 

Det första är ekvivalenser, uttryck, ekvationer och olikheter. Här handlar det om att förstå just 

likhetstecknet och matematiska relationer samt att kunna resonera om uttryck och ekvationer. 

Funktionslära är nästa område, där det handlar om funktioner, att kunna konstruera och läsa 

av tabeller samt kunna se mönster och förstå funktionsregler. Därefter kommer området  

variabler. Det här området gäller förståelsen för vilken roll variabler kan ha i olika 

matematiska sammanhang. Proportionalitet är det fjärde området, att kunna resonera och ge 
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exempel på proportionella samband samt kunna se när två kvantiteter är proportionella mot 

varandra. Sista området handlar om strukturer och relationer inom aritmetiken såsom olika 

räknelagar och undersökning av kvadrat- och kvadreringsreglerna inom aritmetiken, det 

kallas för generaliserad aritmetik.  

 

En ekvation inom algebra är en likhet där det finns uttryck med samma värde på vardera sida 

om likhetstecknet (Persson, 2010, s. 43), exempelvis 10 + y = 20. Ett algebraiskt uttryck är ett 

matematiskt uttryck som innehåller minst en variabel och vanliga siffror (Persson, 2005, s. 

14), vilket alltså innefattar en del av ekvationens innehåll, (10 + y) = 20. Forskning 

(Bergsten,et. al. 2001, s. 51; Persson, 2010, s. 36) inom algebra visar på två faktorer som är 

avgörande för att elever ska förstå ekvationer. Dels är det likhetstecknets betydelse (Bergsten, 

et. al. 2001, s. 51) och dels uppfattningen av bokstavssymboler (Persson, 2010, s. 36) . En del 

av ekvationen är alltså likhetstecknet, tecknet som är en missuppfattade symbol (Persson, 

2010, s. 43). Det finns två sätt att tolka likhetstecknet på, dynamiskt eller statiskt. Den 

dynamiska tolkningen uppmanar elever att utföra en beräkning, alltså tänka i banor att 

uträkningen på vänster sida blir någonting. Här kan eleven se det som att det som ska 

beräknas finns till vänster och svaret på uträkningen ska stå till höger om symbolen. Eleven 

ser alltså inte de båda sidorna samtidigt. Att tolka likhetstecknet dynamiskt blir problematiskt 

när eleven senare ska börja arbeta med exempelvis algebra. I den statiska tolkningen ser man 

likhetstecknet som en symbol för att det ska vara en likhet på höger respektive vänster sida av 

tecknet. Det här är en djupare förståelse för likhetstecknet. Genom att i tidiga åldrar arbeta 

med den statiska tolkningen av likhetstecknet menar Häggström (2011, s. 139-147) att elever 

lättare upptäcker strukturer och mönster i matematiken. Att tidigt införa statisk tolkning av 

likhetstecknet medför att elever utvecklar det algebraiska tänkandet innan ekvationen införs.  

 

En del i en ekvation är bokstävernas betydelse som kan ha olika roller (Rystedt, 2016, s. 28). 

Att i skolan räkna med exempelvis x eller n, innebär att representera ett tal. Ett tal som kan 

ses som okänt eller ett generaliserat tal som representerar flera värden. Rystedt (2016, s. 29) 

visar att elevers tolkningar av en variabel inte är statiska utan kan vara dynamiska där 

variabel associeras på olika sätt utifrån vad eleverna får för uppgift (Rystedt, 2016, s. 89). 

Eftersom att bokstavssymbolerna i algebra har olika betydelser behöver elever få möta olika 

situationer där bokstäverna prövas. Exempelvis problemlösning där ekvationer ska skapas 

eller genom ekvationslösningsuppgifter. Detta för att eleverna ska bli medvetna om de olika 

rollerna bokstäverna har. Forskning (Persson, 2005, s. 47) visar på problematik när det gäller 

att lösa en problemuppgift och därtill skapa en ekvation. Bergsten et al. (2001, s. 24) 

sammanfattar tre meningsfulla aspekter för att elever ska ha en bra förståelse för ekvationer. 

De två första är att elever förstår att bokstäverna i en ekvation står för tal samt att 

likhetstecknet är en symbol som visar att vänster och höger led kan ha olika uttryck för 

samma tal- alltså att det är lika mycket på båda sidor. Den sista aspekten är en följd av att 

förstå eller inte förstå likhetstecknet. Förstå i den bemärkelsen att det på höger sida av 

symbolen kan finnas ett algebraiskt uttryck (5 = 2 + x), alltså uppfatta likhetstecknet som 

statiskt. 
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Lika viktigt som noter är för musik är begrepp för matematik, framhäver Boaler (2011, s. 62). 

Det blir ingen musik innan någon spelar eller sjunger noterna. Matematiken ska syfta till att 

elever utvecklar intresse för ämnet och utvecklar förmågan att kunna använda matematiken i 

vardagen (Skolverket, 2017, s. 56). Att bara traditionellt uppmuntra till enskilt tyst arbete och 

memorerande av metoder ger inte elever tillräckligt med kunskap att ta med sig utanför 

klassrummet menar Boaler (2011, s. 62). Elever behöver få möjlighet till att ifrågasätta och 

ställa frågor på det som undervisas, annars har de svårt att överföra kunskap från skolan till 

verkligheten. Det arbetssätt där elever samtalar med varandra istället för att enbart arbeta i 

läromedel, går att anamma i matematiken, menar Boaler (2011, s. 63). Boaler (2011) menar 

att algebra blir erfarenhetsgrundad och funktionell om läraren planerar aktiviteter utanför 

läroböcker. Exempelvis genom att använda kreativt material (Green och Larsson, s. 13-19). 

Med kreativt material menar vi att arbeta med spel, lappar eller kort att para ihop och andra 

vardagsnära verktyg som går att ta på i matematikunderviningen. Matematiken bör ha 

laborativa aktiviteter för att ämnet ska bli mer levande och mjukare som i sin tur kan höja 

elevers intresse för matematikämnet (Bergsten et.al. 2001, s. 9-10, 25). Flertalet forskare 

anser att en varierad undervisning minskar elevers missuppfattningar i algebra (Persson, 

2005, s. 74; Olteanu, 2003, s. 9; Olteanu, 2014, s. 1031).  

 

För att elever sammanfattningsvis ska förstå begrepp behövs erfarenheter av begreppens 

användning. Exempelvis genom att arbeta konkret med laborativa aktiviteter är det lättare att 

förstå de abstrakta matematiska begreppen (Häggblom, 2013, s. 25). Elevers 

begreppsförståelse ökar också genom varierande arbetssätt och användandet av kreativt 

material (Green och Larsson, 2018, s. 20). Även Putri, Saraswati och Somakims (2016, s. 30) 

menar att praktisk matematik genom kreativt material kan minska elevers missuppfattningar 

vid lösningar av ekvationer. Här är det viktigt att läraren undervisar och samtalar om begrepp 

för en ökad begreppsförståelse (Olteanu, 2016, s. 87). Forskning visar på att en varierad 

undervisning med diskussioner i algebra, pekar på ökad begreppsförståelse vilket i sin tur 

ökar intresset för ämnet (Green och Larsson, 2018, s. 20). För att få en varierad 

matematikundervisning kan lärare variera mellan tyst matematik och matematik med kreativt 

material och därmed få ett varierat arbetssätt, för att gynna alla elevers lärande (Bråting et al. 

2017, s. 9).  

 

2.1 Tidigare forskning 

Persson (2010,s. 21) har gjort en studie som syftade till att studera elevers algebraiska 

begreppsutveckling på gymnasienivå. Att vara en naturlig del i klassrummet är en av de 

fördelar den forskande läraren kan dra nytta av, menar Persson som gjorde en så kallad 

aktionsforskning (2010, s. 116, 175). Studien genomfördes i två elevgrupper löpande under 

tre år. Persson (2010, s. 160) menar på att det är läraren som kanske omedvetet utifrån sin syn 

på matematiken, avgör hur undervisningen kommer att bedrivas. Här kan läraren välja att 

undervisa en abstrakt uppsättning regler eller likt en naturlig förlängning av aritmetiken, som 

ett problemlösningsverktyg. Väljer läraren att fortsätta undervisa i att enbart öva på 

algoritmer blir fokus mer på att eleverna “gör rätt” än de förstår vad de gör. Persson (2010, s. 

160) menar att så länge läraren kalkylerar med elevernas svårigheter att uppfatta algebra, 

alltså få eleverna att förstå att bokstäverna är variabler samt förstå algebraiskt uttryck och 
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ekvation, planeras de aktiviteter i undervisningen som stödjer elevernas utveckling. Persson 

(2010, s. 123) såg i sitt resultat att högpresterande elever inte får den stimulans de behöver för 

att gå vidare i sin begreppsutveckling inom algebra. Genom att dessutom kritiskt granska sin 

egen undervisning kan lärare skapa grund för en förändring som gynnar elevernas förmåga att 

utvecklas. Det sätt lärare bemöter elever på och den tro man har på elevernas förmåga att lära, 

kan påverka dennes begreppsutveckling, menar Persson (2010, s. 144) fortsättningsvis.  

 

När Persson (2010, s. 123) inledde sin studie 2005 ställdes frågan vilka förkunskaper eleverna 

borde ha för att lyckas med algebra. Detta var en felformulerad fråga märkte Persson (2010, s. 

123) eftersom det inte går att definiera någon specifik nivå kring förkunskaper i algebra. I 

stället är det andra faktorer som bestämmer framgången för att lyckas, exempelvis att 

eleverna har god förståelse för variabelbegreppet och användning av symboler innan de ens 

kan jobba med uttryck och ekvationer. Persson (2010, s. 124) tog beslut att ta bort de elever 

från gruppen som inte hade kunskap i de nödvändigaste begreppen inom algebra, som 

variabel, likhetstecknet och algebraiskt uttryck. Han höll själv i undervisningen i stödgruppen 

och såg förvånansvärt snabba framsteg när eleverna i gruppen väl fick förståelse för 

begreppen. Individuellt utformade övningar ökade begreppsförståelsen markant.  

 

Att låta elever ta hjälp av varandra, kamratstöd, eller att låta elever arbeta i mindre grupper, 

menar Persson (2010, s. 131) har positiv inverkan på hur eleverna uppfattar de relevanta 

begreppen. Persson (2010, s. 132) trycker på att detta gäller både för elever som inte har 

utvecklat förståelse för algebra än men även för de elever som förstår begreppens betydelse. I 

grupp kan dessa elever utveckla sin metakognitiva förmåga genom att resonera och förklara 

för sina kamrater. Slutsatsen var dock inte så tydlig som Persson (2010, s. 162) önskat. Det 

fanns elever som inte hade med sig någon förförståelse men ändå utvecklade sin 

begreppsförmåga medan andra elever gick i motsats kunskapsriktning. Detta menar Persson 

(2010, s. 137) beror på dels elevernas engagemang och intresse för ämnet och dels hur de 

tidigare arbetat med ämnet matematik. Han nämner elever som tidigare inte behövt anstränga 

sig på matematiklektionerna. Problemet för dessa elever var dels att deras kunskaper skulle 

utvecklas ytterligare och dels att mer avancerade och abstrakta begrepp skulle läras in. 

Heterogeniteten i elevernas begreppsutveckling blev alltså en generell slutsats i studien, detta 

även i elevernas individuella utveckling (Persson, 2010, s. 162). 

 

Oltenau (2016, s. 7-8, 56) har genomfört en sammanfattande avhandling i anslutning till 

forskningsprojektet KAMUL (Kritiska Aspekter för utveckling av Matematik Undervisning 

och elevernas Lärande) som handlar om designforskning i utbildning. Avhandlingen är en 

treårig studie som utgick från fyra artiklar i matematikdidaktik där deltagarna arbetat genom 

variationsteorin. Alltså att läraren fokuserar på vad eleverna behöver lära och hur detta ska 

vara möjligt genom relevant lektionsinnehåll. Syftet med studien var att undersöka, beskriva 

och förstå vilka möjligheter som erbjöds i klassrummet för att kommunicera det matematiska 

innehållet i algebra, och vilka av dessa som gav framgångsrik klassrumskommunikation och 

lärande. Totalt har tre forskare, 22 lärare från åtta skolor, en styrgrupp och över 900 elever 

från förskoleklass till gymnasiet deltagit inom de olika artiklarna, som Oltenau (2016, s. 12, 

59) själv författat.  
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Olteanus (2016, s. 70-71) resultat visar att eleverna behöver förstå bokstavssymbolernas 

betydelse, likhetstecken och algebraiskt uttryck i algebra för att förstå ekvation. Framgångsrik 

klassrumskommunikation präglas av att få algebra presenterat i delar, i helhet och relationen 

mellan dessa samtidigt i undervisningen. Alltså variera uppgifterna där eleverna får möjlighet 

att arbeta med algebraiska uttryck och variabler på olika sätt. För att kunna se en utveckling i 

ekvationslösning behöver eleverna förstå strukturen som finns i ekvationerna. Att fokusera på 

relevanta begrepp i algebraundervisningen ökar elevernas förståelse för begreppen. Resultatet 

visar också att val av uppgifter spelar roll för elevers lärande och uppfattningar om ämnet. 

När läraren planerar uppgifter som inte är kritiska eller utmanande för eleverna, skapas inte 

nya kunskaper. Om eleverna inte får grundläggande kunskaper, anser eleverna lektionen som 

svårförstådd (2016, s. 81). Lärares val och konstruktion av uppgifter spelar alltså roll för 

elevers lärande och för lyckad kommunikation. En del av resultatet tyder på osäkerhet bland 

lärarna när det gäller uppgifternas formulering och användning som ska gagna elevers 

utveckling i algebra. Oltenau (2016, s. 68) nämner att resultatet pekat mot att elevers lärande i 

algebra är starkt beroende av förståelsen för centrala begrepp som exempelvis variabel, 

ekvation, algebraiskt uttryck och likhetstecknet.  

 

Olteanu (2003, s. 26), har genom sin undersökning kommit fram till att läraren måste gå 

varsamt fram i matematikens algebra. Lärare bör inte undervisa i formler (matematiska 

uttryck) i tidiga åldrar. Detta kan förstås utifrån Piagets olika mognadsstadier, och en 

introduktion av formler från 12 års ålder är att föredra. Elever bör dock tidigare få kunskap 

om matematiska symbolers betydelse för att kunna lösa olika problem. Olteanus (2003, s. 8) 

studie pågick under tre månader och syftet var att diskutera elevers svårigheter inom 

algebrainlärning där Olteanu (2003, s. 8) studerade sina två egna matematikgrupper på totalt 

64 elever på gymnasiet. Genom för- och eftertester, enkäter och intervjuer visade detta vilka 

svårigheter det handlade om i algebra. De svårigheter som visade sig mest i testerna var 

förståelsen för variabler. Därtill var det individuella svårigheter som gjorde att eleverna inte 

förstod algebra. 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, s. 9).  

 

Resultatet visar på förbättrade resultat i eftertesterna som gjordes efter att eleverna erbjudits 

olika arbetssätt inom algebra och därtill en matematisk ordlista under dessa tre veckor. De 

områden som Olteanu (2003, s. 26-27) fokuserade på i algebra var bland annat vad olika 

symboler stod för och bokstävers betydelse, alltså variabelbegreppet. Olteanu (2003, s. 26-27) 

menar att det var oförståelse för dessa begrepp inom matematiken som gjorde att eleverna 

hade svårt för algebra. Hon lyfter också fram att bokstavssymboler är lätta att använda i 

undervisningen men svåra att förstå för eleverna. 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, s. 

26-27). 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 
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utantillmönster. Olteanu (2003, s. 26-27) 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.  

 

Wernberg (2009, s. 147) genomförde en learning study under tre lektioner i en årskurs 4, 

klassen innehöll 33 elever. Syftet med studien var bland annat att få eleverna att förstå att 

vänster och höger led av likhetstecknet är uttryck för samma kvantitet. Alltså urskilja 

likhetstecknet som statiskt (Wernberg kallar det för relationellt). Genom ett förtest kartlades 

eleverna och resultatet analyserades av de tre lärarna som också deltog i studien. Här 

framkom att eleverna ännu inte utvecklat förståelse för likhetstecknet mer än på ett dynamiskt 

sätt, det blir. En av uppgifterna på förtestet var __ - 4 = 4 - 2. Här svarade hela 17 elever att 

svaret skulle vara 2, de använde den kommunikativa lagen. Den lagen fungerar vid addition, 

men inte vid subtraktion. En annan aspekt som kom upp på förtestet var att eleverna såg det 

högra ledet i uppgiften som ett svar på det vänstra. Detta tolkades som att eleverna trodde att 

det skulle komma ett svar efter likhetstecknet, inte att det skulle vara lika mycket på båda 

sidorna om symbolen. Elevernas indikation fungerar vid aritmetisk räkning som 2 + 4 =. I 

algebra behöver eleverna ha en statisk förståelse för likhetstecknet. 

 

På alla tre lektioner användes enbart ett tal, i det här fallet 18. Detta var för att fokus inte 

skulle ligga på att räkna ut tal, utan på likhetstecknets betydelse. På första lektionen skrev 

läraren 18 = 18 på tavlan.  Här skulle eleverna ge så många förslag som möjligt hur man 

kunde skriva 18 (exempelvis 17 + 1) på ett annat sätt. Eleverna använde olika räknesätt och 

skrev flertalet matematiska uttryck som stämde. Läraren satte talet 18 på både höger 

respektive vänster sida av likhetstecknet under lektionen (Wernberg, 2009, s. 163). 

Wernbergs (2009, s. 186) resultat tyder ändå på att eleverna inte hade den statiska förståelsen 

för likhetstecknet i slutet av studien. Detta sammanfattar hon med att läraren på den här första 

lektionen inte förklarat likhetstecknets verkliga betydelse för eleverna. De fick bara lära sig 

att skriva ett tal på så många olika sätt som möjligt. Det var räkneoperationen som hamnar i 

fokus och inte likhetstecknet.  

 

På lektion två använde sig läraren av magneter på tavlan istället och valde att ha ett portabelt 

likhetstecken. Hon satte upp 6 röda och 2 blå magneter på tavlan. Sen satte hon upp 

likhetstecknet och bad eleverna i grupp diskutera vad de skulle sätta upp på höger sida av 

likhetstecknet. Hela lektionen arbetades det med magneter och läraren försökte hålla fokus på 

likhetstecknet och inte på de operationer som eleverna utförde. Lektion tre började precis 

likadant som lektion två men här satte läraren upp magneter på tavlan utan att säga hur många 

det var. Hon frågade eleverna hur många röda magneter hon måste sätta upp för att kunna 

sätta upp likhetstecknet. Eleverna gav fem olika svar i klassen. Wernbergs (2009, s. 185) 

resultat visar på att läraren skulle följt upp de olika svar eleverna kom med för att få en 

djupare förståelse för hur eleverna såg på likhetstecknet. Istället fokuserade läraren ytterligare 

en gång på räkneoperationerna och ville få fram rätt svar i klassen (istället för fokus på 

likhetstecknets betydelse). Avslutningsvis skriver Wernberg (2009, s. 186) i sin studie att 

lärarna fokuserade mer på omskrivningar av en summa och räkneoperationer än på 

likhetstecknets betydelse. Eleverna indikerade på att ha förstått likhetstecknets betydelse till 

viss del, men inte fullt ut (Wernberg, 2009, s. 186). 
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Sammanfattningsvis synliggör tidigare forskning inom algebra att elever behöver förstå 

delarna för att kunna uppfatta helheten. Med det menas att det är en svårighet för elever att 

kunna lösa en ekvation om man inte förstått det ekvationen innehåller. Alltså variabel, 

likhetstecknet och algebraiskt uttryck. För att öka begreppsförståelsen kan lärare med fördel 

undervisa de tre begreppen regelbundet i undervisningen. Intresset för ämnet kvarstår så länge 

elevernas begreppsförståelse utvecklas. Lärares val och konstruktion av uppgifter har 

betydelse för elevernas utveckling i algebra. Här syns också lärarnas betydelse att fokusera på 

rätt begrepp för att få eleverna att förstå syftet med lektionen. 

 

3. Metod 
 

För att klargöra elevernas begreppsförståelse i algebra har vi observerat elever i en åk 4 på en 

skola i sydvästra Sverige genom videoobservationer. I följande kapitel beskrivs denna studies 

process. Inledningsvis redovisas studiens urval och genomförandet av de lektioner vi valt att 

dokumentera. Därefter presenteras den datainsamling som gjorts, metodvalet och de etiska 

aspekterna vi tagit ställning till. Vidare följer den analysmetod som använts vid analys av data 

och avslutningsvis presenteras metoddiskussionen där samtliga rubriker i metoddelen 

diskuteras.  

 

3.1 Urval 

Empirin till den här studien samlades in under en femveckorsperiod på en skola i sydvästra 

Sverige. Skolan bestod då av 277 elever. Varför den här skolan valdes till studien var för att 

den för tillfället fanns tillgänglig för forskaren under ett utvecklingsarbete. Detta kallar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016, s. 41) för ett bekvämlighetsurval. Klassen bestod då av 

20 elever, 12 flickor och 8 pojkar. Stor del av klassen hade svenskt ursprung. Det 

dokumenterades totalt fem lektionstillfällen. Urvalet av dokumentationen vi valt att 

presentera i den här studien består utav tre av dessa lektionstillfällen där begreppsförståelse i 

algebra ligger i fokus. Dessa tre lektioner valde vi för att videoobservationerna gav oss 

mycket material att använda. Vi ville få ut så mycket som möjligt av våra videoobservationer 

och de två lektionerna vi valde bort visade liknande resultat på de tre vi valde. Hade studien 

pågått under en längre tid hade vi valt fler lektionstillfällen. De grupper vi valde att filma 

hade vi slumpmässigt valt ut i klassen innan lektionen började. Det kunde handla om att filma 

grupper som satt där det var tyst eller där kameran lättast kunde placeras. 

 

3.2 Genomförande 

Under fem veckor har vi arbetat och undersökt begreppsförståelse i algebra där vi utgick ifrån 

varierande arbetssätt i matematikundervisningen. Vi har testat flera olika lektioner som 

syftade till begreppsförståelse med lösning i olika gruppkonstellationer som har 

dokumenterats. Att låta eleverna arbeta i grupp har varit en förutsättning för vår studie. De tre 

lektioner som gäller vår empiri kommer att presenteras kort för att läsaren ska få en inblick i 

genomförandet. För en mer visuell beskrivning finns materialet till lektionerna under bilagor.  
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Lika mycket på båda sidor (bilaga 2) handlar om att förstå likhetstecknets innebörd, lika 

mycket på båda sidor av likhetstecknet genom olika tal och symboler där summan är 

densamma. Denna övning gjordes i grupper på tre till fyra elever. Rollspel med frukter (bilaga 

3) syftade till att lösa ekvationer utefter ett rollspel som beskrev en vardaglig situation med att 

handla frukt. Eleverna fick tre uppgifter att lösa i par. Algebra hästkapplöpning (bilaga 4) 

handlade om ett brädspel där eleverna hade tre färgade tärningar som symboliserade olika 

variabler. Dessa variabler sattes in i olika algebraiska uttryck och på så sätt flytta sin häst på 

spelplanen. Denna uppgiften gjordes i grupper med tre till fyra elever.  

 

3.3 Datainsamling 

För insamlandet av empiri till studien filmades elever ur olika gruppkonstellationer i korta 

sekvenser. Eidevald (2016, s. 120) nämner att det kan med fördel vara bra att spela in 

sekvenser så de personer som blir filmade vänjer sig vid situationen. Gruppkonstellationerna 

var slumpmässigt valda och alla grupper fick samma uppgift att arbeta med. Lektionerna som 

dokumenterades var totalt fem. De två lektioner vi valt att inte ha med i denna studie 

genererade liknande resultat av eleverna som de tre vi valt att ha med. Vi har även tagit del av 

elevers alster. Under varje lektion filmades minst två grupper med en iPad eller en 

mobiltelefon. Eftersom två personer kunde filma under en uppgift (forskare och lärare på 

skolan) fick vi mer material att analysera. Förhoppningen var att om alla lektioner filmades 

skulle det generera i mer material. Kamerans placering var varierande utifrån de olika 

lektionerna. Det togs bland annat hänsyn till avstånd mellan kamera och elevgrupper, 

ljudvolym och att försöka vara stadig på hand vid rörlig inspelning. Detta är avgörande för 

kvalitén på materialet (Eidevald, 2016, s. 121).  

 

3.4 Metodval  

Vi valde videoobservation som metod för insamling av data. Videoobservationer möjliggör en 

djupare analys av interaktioner människor emellan och det förekommer en vinst med att 

kunna förändra sitt eget agerande och interaktioner genom att analysera sina inspelningar 

(Eidevald, 2016, s. 114). Vi ville kunna gå tillbaka till vårt material för att kunna analysera 

tillsammans. Eidevald (2016, s. 115) beskriver fördelar med videoobservation då det går att 

studera materialet flera gånger, se det ur andra perspektiv, kunna se människors kroppsspråk 

och hur de använder föremål, än att bara observera med papper och penna.  

 

Videoobservationerna kan fånga moment som andra metoder, exempelvis vanliga 

observationer, har svårt att uppmärksamma. Däremot kan det vara mer tidskrävande med 

filmning som metod eftersom mer tid går åt till att analysera materialet. Det krävs även 

mycket tid för att få tillträde till filmning i en klass genom att få godkännande från 

vårdnadshavare när det gäller etiska aspekter (Eidevald, 2016, s. 116). När vi transkriberade 

videofilmerna beskrev vi rörelsemönster, hur eleverna använde materialet samt deras kropps- 

och ögonkontakter. Att arbeta på det här sättet ser Eidevald (2016, s. 122) som en av 

fördelarna med att dokumentera genom videoobservationer. Vi anser att videofilmning var det 

bästa för oss därför vi ville kunna återkoppla och se materialet i efterhand och tillsammans 

kunna analysera vad som hände. Transkription av videoobservationer möjliggör en 
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beskrivning utan värdering eftersom man kan se sekvensen om och om igen. På så vis kan 

beskrivningen av vad som händer på filmen förbättras (Eidevald, 2016, s. 122).  

 

3.5 Etik 

I arbetets process har vi förhållit oss till de forskningsetiska principer som finns beskrivna i 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga elever, men även läraren, blev 

informerade om vad arbetet skulle gå ut på och vilken roll de skulle ha i genomförandet. I en 

etikblankett (bilaga 1) som eleverna fick ta del av fanns information om hur insamlad data 

skulle användas, den här informationen gavs även muntligt till eleverna. En stor del av arbetet 

filmades och därför informerades även att filmerna endast skulle användas till detta arbete. 

Elevernas vårdnadshavare gav sitt samtycke till att eleverna skulle få delta i studien, men 

elevernas egen synpunkt till deltagande togs också i beaktning. Vi har valt att inte nämna 

skolans namn i vår studie, utan bara geografiskt var i landet den är placerad. All data som 

behandlas under arbetet avidentifieras och förvaras av oss forskare i säkert förvar. I 

användandet av materialet gör vi vårt bästa för att varken elever, personal eller skola ska 

kunna spåras. 

 

3.6 Analysmetod 

Studien är kvalitativt genomförd. Detta baseras på att den forskarroll som vi haft ligger nära 

de miljöer och de människor forskningen handlar om. Den här definitionen av kvalitativ 

forskning svarar Ahrne och Svensson (2016, s. 15) för. Fördelarna med att göra en kvalitativ 

studie är att vi löpande kunde anpassa vår studie i relation till vad som skedde under 

fältarbetet. Denna fördel lyfter Ahrne och Svensson (2016, s. 15). I vårt empiriska material 

kodade vi gemensamma faktorer genom att titta på en film i taget. Parallellt som vi tittade på 

filmerna noterade vi relevanta dialoger som uppkom. Därefter noterade vi i vilken film och 

när i filmen dialogen utspelade sig. Vi transkriberade de delar som var relevanta för den här 

studien. Alltså transkriberades inte allt material.  

 

Analysmetoden är deduktiv eftersom vi tittat på vad bakgrunden och tidigare forskning visar 

om begreppsförståelse i algebra, vilket genererat i ett analysverktyg. Analysverktyget är 

framtaget med hjälp av kodning i bakgrund och tidigare forskning, där vi såg gemensamma 

faktorer. Vi använde oss av vårt analysverktyg när vi tittade på filmerna. Analysverktyget är 

förstå likhetstecknets betydelse, förstå bokstavssymbolernas betydelse och förstå algebraiskt 

uttryck. Eftersom likhetstecknet kan tolkas statiskt och dynamiskt är dessa två begrepp 

behjälpliga för att analysera förståelsen för likhetstecknet. Analysverktyget kommer generera 

svar på vårt syfte. 

 

3.7 Metoddiskussion 

De observationer som vi har med i studien har filmats. Fördelen med att filma är att vi som 

forskare kan gå tillbaka och titta på vad som hände på filmen. Det är dock inte en neutral 

återgivning av situationen som speglas på filmerna. Även om det är fördelaktigt att eleverna 

inte passivt studeras så finns det nackdelar med att filma sekvenser till empiri (Eidevald, 

2016, s, 120). Ofta spexar eleverna lite extra när de inser att de ska bli filmade, en del talar 
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väldigt mycket och extra tydligt, vissa elever försöker lista ut vad det är som läraren vill att de 

ska säga eller hur lärarna vill att uppgiften ska utföras. Dessa nackdelar upplevde inte vi som 

ett hinder vid insamlingen av vår empiri. Den enda nackdelen med att använda filmning som 

metod i denna studie, var att eleverna blev ställda så fort kameran placerades framför dem. 

Speciellt i början märktes stor skillnad när vi plockade fram kamerorna mot att vi stängde av 

dem efter en stund. Även om vi poängterade att de inte skulle bry sig om kameran var det 

många gånger en nervositet hos eleverna när det skulle filmas. Dock vande sig eleverna 

allteftersom, precis som Eidevald (2016, s. 120) beskriver, så vänjer sig de personer vid 

situationen som blir filmade genom att spela in korta sekvenser.  

 

Alternativet fanns att göra denna studie på två olika skolor i en årskurs 4 och en årskurs 6. Vi 

valde att enbart göra studien på en skola, och då i en årskurs 4, eftersom årskurserna inte 

stämde överens med varandra. Uppgifterna vi gjorde i klasserna var också en aspekt till varför 

vi enbart valde årskurs 4 då uppgifterna skilde sig så pass mycket i svårighetsgrad och 

kunskapsnivå. Studien hade även behövt pågå under en längre tid om vi hade valt att ha med 

den andra skolan. Vårt syfte med studien var inte att jämföra två skolor så därför valde vi 

endast en skola. Vi ansåg att det var mest intressant att göra en studie i årskurs 4, eftersom de 

inte hade någon förkunskap i algebra.  

 

Att ta i beaktning i studien är empirins tre uppgifters olika konstruktioner. Uppgifterna 

möjliggjorde olika innehåll i elevers samtal. Syftet med uppgifternas utformning var att 

synliggöra elevernas begreppsförståelse i deras resonemang. För att eleverna skulle kunna 

resonera med varandra var ett varierat arbetssätt en förutsättning för vår studie. Beroende på 

vilken sorts uppgift det handlade om använde eleverna ett mer vardagligt matematiskt språk i 

sina resonemang. För att den här studien ska vara trovärdig har vi gjort den så transparent 

som möjligt. En kritisk granskning av vårt arbete har varit möjlig då vi vid ett flertal tillfällen 

både diskuterat med våra handledare och låtit oss få kamratrespons på texten. En text som inte 

bearbetas eller diskuteras uppnår ofta inte samma trovärdighet (Svensson och Ahrne, 2016, s. 

25). Dock inser vi att generaliserbarheten inte är stor eftersom studien endast genomförts i en 

klass. 

 

4. Resultat  
 

I följande kapitel presenteras denna studiens resultat. Resultatet analyseras genom 

analysverktygets tre kategorier: förstå bokstavssymbolernas betydelse, förstå algebraiskt 

uttryck och förstå likhetstecknets betydelse. De tre kategorierna genererar svar på vår 

frågeställning om hur eleverna uttrycker kunskap om matematiska begrepp i algebra i en 

årskurs 4. Vi kommer att presentera vårt resultat utifrån de olika uppgifterna klassen arbetat 

med. Alla namn som förekommer vid varje exempel är fiktiva. En sammanfattning av resultat 

och analys kommer i slutet av kapitlet. 
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4.1 Genom att hitta lika värde på båda sidor  

Eleverna får i uppgift att placera ut uttryck på varsin sida om likhetstecknet som ska stämma 

överens med varandra. De är indelade i grupper med tre till fyra elever i varje grupp. Läraren 

delar ut ett papper till varje grupp som består av en kolumn i mitten med flera likhetstecken. 

De får även en hög lappar med olika uttryck i form av siffror eller symboler. Grupperna 

samarbetar och diskuterar för att placera lapparna rätt. Nedan följer ett exempel på hur 

Sandra, Teo och Mohammed resonerar kring värdena på vardera sida om likhetstecknet: 

 

 
 

Sandra: - Här har vi 5+5+5. 

Teo: - Ja och det blir ju 15 och här har vi 15. Dom hör ihop så då lägger vi dom på varsin 

sida. Teo placerar lapparna på varsin sida om likhetstecknet.  

Sandra: - Ja!  

Mohammed: - Denna, 6 hjärtan är lika mycket som….. 10-4! Mohammed lägger symbolerna 

på ena sidan om likhetstecknet och 10-4 på andra sidan. 

 

I början av dialogen säger Teo att 5+5+5 blir 15. Här uttrycker Teo likhetstecknet som 

dynamiskt. Senare i dialogen placerar eleverna 10 - 4 på ena sidan och 6 hjärtan på andra 

sidan. Här används likhetstecknets statiska begrepp. De använder inte just begreppet 

likhetstecken eller likhet utan uttrycker det med lika mycket eller hör ihop i detta fall. Detta 

kan vara en aspekt till förståelse för likhetstecknets statiska betydelse.  

 

I nästa grupp sitter Oliver, Kevin, William och Vincent. De har lagt uttrycket 2+6 och 8 på 

varsin sida om ett likhetstecken. Därefter tar Oliver lappen som visar 10+4 och letar sedan 

efter en lapp med talet 14 på. Det finns ingen lapp med talet 14 men det finns en lapp med 

uttrycket 7+5+2:  

 

Oliver: - Okej, vi tar den här, 10+4. Det blir 14. 

Kevin: - 14, 14, 14… Jag ser ingen med 14. 

Vincent: - Det måste fattas en lapp hos oss, vi har ju inte den med 14 på och 10+4 blir ju 14. 

Kevin: - Vi tar den här istället då, 14-10. 
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Oliver: - Det blir 4. Då ska vi leta upp en lapp som också blir fyra, eller? 

William: - Ja, den här! Eh det är ju två ringar + två ringar (OO + OO). Kan det va den då, att 

det är fyra ringar på denna lappen och 14-10 blir fyra. 

Kevin: - Ja, vi tar det.  

 

Genom hela dialogen ser vi att uttrycken på vänster sida av likhetstecknet blir någonting på 

höger sida av likhetstecknet. Eleverna visar genom hur de uttrycker sig ingen förståelse för 

likhetstecknets statiska betydelse i den här dialogen. Däremot ser vi förståelse för 

likhetstecknets dynamiska betydelse i både 10 + 4 blir 14 och 14 - 10 blir 4. Detta genom hur 

eleverna uttrycker sig. De har ingen problematik i att ersätta talet 2 med två ringar i slutet av 

dialogen. De ersätter även talet fyra med OO + OO (rad 6).  

 

Nästa dialog är mellan Sara, Henrik och Fredrik. De resonerar om lappen med 12 stycken 

moln på som hör ihop med lappen 4+3+5: 

 

Fredrik: - Denna. Fredrik pekar på lappen med 12 moln på. Här är 12 moln, det är ju lika 

med 12.  

Henrik: - Ja. Och då behöver vi en till med 12.  

Sara: - 4+3+5 kanske? Det är 12.  

 

Här uttrycker eleverna förståelsen för likhetstecknets statiska betydelse i och med att eleverna 

letar efter lika värde på båda sidorna av likhetstecknet. De använder begrepp som är och lika 

med när de letar efter uttrycket som hör ihop med de 12 molnen.  

 

4.2 Genom att lösa ekvationer med hjälp av lärarens rollspel 

Läraren börjar en lektion med ett verklighetstroget rollspel som introduktion. Med sig till 

affären i rollspelet har hon 200 kr, hon köper fem bananer och tre apelsiner. Hon får tillbaka 

150 kr. Eleverna får en uppgift att skapa en ekvation tillsammans i de par de blivit indelade i. 

Efter att de skapat sin ekvation ber läraren eleverna skriva den på tavlan. Det eleverna vet 

utifrån att läraren får tillbaka 150 kronor är att bananerna och apelsinerna tillsammans kostar 

50 kr. 
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I exemplet nedan följer en dialog mellan Saga och Linnea. Deras exempel syns i mitten på 

tavlan. De skapar en ekvation och bestämmer sig för att bananerna och apelsinerna ska kosta 

lika mycket: 

 

Saga: - Då blir det ju att bananerna kostar 25 och apelsinerna kostar 25 för det är ju lika 

mycket som 50. 

Linnea: - Ja, vi ritar en banan. Linnea ritar en banan istället för talet 25. 

 

Saga och Linnea uttrycker förståelse för likhetstecknets statiska betydelse genom att de säger 

att 25 och 25 är lika mycket som 50. De vet också att de istället för ett tal (25) kan sätta in en 

symbol i ekvationen för att det ska bli ett algebraiskt uttryck, i detta fallet en banan.  

 

I följande dialog mellan Nils och Freja resonerar de med varandra för att skapa två 

ekvationer. De börjar med att skapa ett algebraiskt uttryck för bananerna och utvecklar det 

sedan till en hel ekvation där summan kommer att bli 35. Eleverna använder olika bokstäver 

och symboler istället för tal (x, y, z, smiley). Sedan fortsätter de att göra detsamma med 

apelsinerna och när Nils på rad 5 säger att talsumman ska bli 50, menar han både apelsinerna 

och bananerna tillsammans:  

 

Nils: – Så 5 gånger y är lika med 35. 

Freja: – Men hur kommer vi fram till att det ska bli 35? 

Nils: – Titta här. 5 gånger y är lika med x. 

Freja: – Du menar såhär. Freja skriver ekvationen på pappret. 

Nils: – Ja! För den vet vi. Nils pekar på 5. Den vet vi inte. Nils pekar på y som motsvarar 

styckpriset på bananerna. Den vet vi inte. Nils pekar på x som motsvarar summan av 

bananerna. Och sen måste vi skriva tillslut att talsumman ska bli 50. 

Freja: – Ja.  

Därefter går de direkt in på ekvationen med apelsinerna. 

Nils: – 3 gånger y är lika med x. Nej vi måste ta andra bokstäver där. 3 gånger smiley är lika 

med z. Sen tar vi nånting gånger nånting är lika med 50. Eller nej? x plus z är lika med 50. 

Freja: – Så! Freja avslutar ekvationerna på pappret.  

Nils: – Så, helt rätt! 

 

Nils uttrycker förståelse för likhetstecknets statiska betydelse på rad 1, 3 och 11. Däremot på 

rad 2 och 7 använder både Nils och Freja begreppet ska bli vid resonemang om ekvationens 

summa. Här syns Frejas dynamiska förståelse för likhetstecknets betydelse. I dialogen växlar 

Nils mellan begreppen lika med och ska bli vilket också visar på ett dynamiskt användande 

vid likhetstecknets betydelse. Nils uttrycker förståelse för bokstävernas betydelse eftersom 

han använder olika bokstäver och symboler vid skapandet av ekvationerna. Han använder 

andra bokstäver/symboler när de övergår till apelsinerna på rad 10 för att representera andra 

okända tal. Genom att Nils använder bokstäver och symboler tillsammans med tal, skapar han 

algebraiska uttryck. Exempelvis 5 ⦁ y, 3 ⦁ smiley och x + z. Dialogen synliggör att eleverna 

uttrycker förståelse för algebraiska uttryck men utelämnar användandet av ordet algebraiskt 
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uttryck. Freja instämmer med Nils i hans yttranden och antecknar det Nils säger utan att ha 

någon egen åsikt.      

 

Läraren ger därefter Nils och Freja en extrauppgift. De har klarat grunduppgiften genom att 

skapa ekvationerna 5 ⦁ x = 35 och 3 ⦁ smiley = 15. De vet också att summan av de båda 

ekvationerna ska bli 50. Nu vill läraren att de ska nå längre i sin förståelse. De ska sätta ihop 

sina två ekvationer till en stor ekvation. Precis innan dialogen nedan berättar läraren för Nils 

och Freja att för att summan ska bli 50 behöver de lägga ihop sina ekvationer. Så här 

resonerar de tillsammans med läraren (se hela i bilaga 5): 

 

Nils: - Då blir det la 8 gånger smiley. 

Läraren: - Nej, för bananerna och apelsinerna kostar ju olika saker. Tänk på att det ska vara 

lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Om ni börjar med att skriva ett likhetstecken och 

skriver 50 på ena sidan. Vad ska det stå på andra sidan då? Och då kan ni ju använda er av de 

ekvationer som ni redan har skapat. 

Nils: - 35 och 15. 

Läraren: - Ja, fast det vet ni ju inte än. 

Freja: - Vi har ju inte kommit fram till att det är 35 och 15 än. 

Nils: - Då ska vi skriva x och y. 

Freja: - Ja, det är rätt! 

Läraren: - Ni kan inte ha med x och y i den ekvationen. y kan ni ha med… 

Nils: - Och smiley? 

Läraren: - Mmm… Men på vilket sätt kan ni skriva ekvationen? 

Nils: - Jag vet inte. 

 

Eftersom läraren berättar om likhetstecknet på rad 2 kan vi inte se om Nils och Freja förstår 

likhetstecknets betydelse. Nils och Freja uttrycker förståelse för att de kan byta ut talen mot 

bokstäver i ekvationerna var för sig. När de ska sätta ihop de algebraiska uttrycken på andra 

sidan om likhetstecknet blir det problematiskt. Nils och Freja använder samma bokstäver för 

olika värden, vilket tyder på oförståelse för variabel. Även här går läraren in och berättar hur 

de ska göra.  

 

4.3 Genom att spela sig till förståelse 

I detta exempel spelar eleverna algebra kapplöpningsspel vars syfte är att träna på 

bokstävernas funktion och algebraiska uttryck. Varje grupp består av tre elever och materialet 

de får är en spelplan, tre tärningar och tre hästar var som symboliseras av små klossar. Varje 

tärnings färg representeras på spelplanen som en variabel där det står det B, R och G som 

motsvarar Blå, Röd och Grön. För att få flytta sin häst måste eleverna placera rätt tärning vid 

rätt bokstav i det algebraiska uttrycket efter att ha kastat tärningarna. Eftersom de har fler 

hästar i spel samtidigt kan de välja det algebraiska uttryck som är mest fördelaktigt. Fia, Pia 

och Klas spelar i den första dialogen och läraren filmar. Klas slår de tre tärningarna och får 

följande siffror: Röd=5, Blå=4, Grön=2. Uttrycket där Klas står med en häst visar R ⦁ 3 - B:  
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Pia: - Varför står det R där? Pia pekar på spelplanen. 

Fia: - Det är ju röd. 

Pia: - Just det. 

Klas: -Då får jag ta 11 om jag tar den. Klas håller i en av sina hästar. 

Läraren: - Hur kom du fram till det? 

Klas: - För det står tre gånger röd och röd är fem, och så minus B och det är fyra. 

Fia: -Så 5 gånger 3 minus fyra är 11? 

Klas: - Japp. 

 

Eleverna kopplar snabbt ihop bokstäverna R, B och G med tärningarnas siffror och därmed 

jobbar de med variablerna i de olika talen. Klas visar tydligt i den här transkriberingen att han 

förstår hur han ska ersätta bokstavssymbolerna i det algebraiska uttrycket på spelplanen. Det 

finns alltså en förståelse för algebraiskt uttryck, men återigen är det inget begrepp eleverna 

använder i resonemanget.  

 

I en annan grupp sitter tre tjejer och spelar. Emma är spelare nummer två, slår sina tärningar 

och får följande variabler. B=4, R=1, G=5. Hon har en häst i startgrinden och den andra på 

det algebraiska uttrycket R+B. Emma flyttar så många hopp på spelplanen med hästen som 

står på uttrycket R + B som tärningarna visar utan att placera in variablerna i det algebraiska 

uttrycket hon står på. Hon börjar med den Gröna tärningens siffra (5 steg): 

 

Emma: - Fem. 1, 2, 3, 4, 5. Haha, ni bara tittar. Fyra. 1, 2, 3, 4. och ett så. Emma flyttar en av 

sina hästar det antalet steg som de tre tärningarna visar tillsammans. 

Läraren: - Men vänta nu, vad gör du nu? 

Emma: -Va? 

Läraren: - Varför fick du gå fem i början? 

Emma: - Grön! 

Läraren: - Men vart stod du med den hästen? Läraren pekar på en av hästarna på 

spelplanen. 

Emma: - Eh, jag stod där. Emma pekar på uttrycket R+B. 

 

På rad 1 är det tydligt att Emma inte förstått att hon ska sätta in siffrorna från sina tre 

olikfärgade tärningar i variablerna på spelplanen. Förståelsen för bokstävernas betydelse är 

frånvarande för Emma vilket också gör att förståelsen för algebraiskt uttryck inte heller visas 

genom hur hon uttrycker sig. När läraren sedan på rad 5 ifrågasätter Emmas agerande, syns 

fortfarande ingen förståelse för att hon ska ersätta variablerna på spelplanen med siffror.  

 

Alma, Klara och My sitter i en grupp och har varsin häst på spelplanen och de resterande 

hästarna på startgrinden. När det är Mys tur får hon välja mellan att antingen flytta hästen 

som står på G+R-B eller ta det den Gröna tärningens siffra och flytta ut en ny häst på 

spelplanen. My slår Blå=1, Röd=3 och Grön=4. Alma adderar direkt ihop Röd och Grön 

tärning och Klara fortsätter med att svara 6 efter att ha placerat in den Blåa tärning i det 

algebraiska uttrycket. 
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Alma: - 7 minus B. Blå. 

Klara: - Så alltså 6.  

My: - Jag tror jag tar den här. My flyttar 6 steg med sin häst som står på det algebraiska 

uttrycket. Hon väljer bort att flytta 4 steg med en häst från startgrinden som den gröna 

tärningen visar. 

 

I detta exempel uttrycker Alma och Klara förståelse för algebraiskt uttryck. De uttrycker  

förståelse för bokstavssymbolernas betydelse med att på rad 1 direkt addera ihop Röd och 

Grön tärning, för att slutligen på rad 2 sätta in den Blå tärningens värde i variabeln B. Alma 

och Klara resonerar kring det algebraiska uttrycket och variablerna (tärningarna) men My 

själv visar inte på att hon förstått algebraiskt uttryck. Hon får reda på av Alma och Klara att 

stegen blir 6 vilket gör att det är svårt att avgöra om My själv förstått bokstäverna betydelse.  

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att elever uttrycker olika förståelser kring 

likhetstecknet. I vissa fall uttrycker eleverna likhetstecknet som att det blir, alltså en 

dynamisk förståelse. Resultatet visar också på att eleverna i andra fall har den statiska 

förståelsen. De använder då begreppen lika mycket eller lika med. I flertalet fall visar 

resultatet att eleverna uttrycker förståelse för bokstavssymbolernas betydelse genom att 

exempelvis kunna ersätta ett tal med en banan eller placera tärningarnas siffror i variabler. 

Genom att eleverna i ett flertal exempel kan använda bokstäver eller symboler tillsammans 

med tal, uttrycker de förståelse för algebraiska uttryck. Användandet av de explicita 

begreppen, likhetstecknet, variabel och algebraiskt uttryck förekommer inte i resultatet. 

Resultatet synliggör också att lärarens stöttning inte nödvändigtvis ökar begreppsförståelsen. 

 

5. Resultatdiskussion 

 
I följande text kommer resultatet vi fått fram i den här studien förstås och diskuteras. Detta 

görs i relation med vad tidigare forskning i bakgrund visar. Syftet med vår studie är att 

undersöka elevernas begreppsförståelse i algebra. Utifrån syftet formades frågeställningen: 

Hur uttrycker eleverna kunskap om matematiska begrepp i algebra i en årskurs 4? 

 

Studiens resultat visar att eleverna uttrycker kunskap genom att förstå likhetstecknets 

betydelse, genom att förstå bokstavssymbolernas betydelse och genom att förstå algebraiskt 

uttryck. Genom att eleverna fått förståelse för de olika delarna i algebra innan helheten 

presenterades menar vi, liksom Persson (2010), att de hade chans att lyckas förstå området 

algebra. Eleverna i Perssons studie hade ingen förkunskap inom algebra, detta anser Persson 

(2010) inte behövs för att lyckas utan det är just förståelsen för delarna som gör att eleverna 

lyckas.  Generellt hade eleverna i vår studie olika förståelse för likhetstecknet. Resultatet 

visar både på dynamisk och statisk förståelse. När det handlar om att kunna dela in helheten, 

alltså hela ekvationen, i flera olika delar är likhetstecknet en av de mindre delarna. Genom att 

elever exempelvis kunde representera talet 25 med en symbol, i ett av fallen en banan, och se 

att banan + 25 är lika mycket som 50 visade de förståelse för likhetstecknets statiska 
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betydelse. Olteanu (2016) menar att eleverna i hennes studie fått en del, i det här fallet 

likhetstecknet, presenterat för sig och kunde lättare förstå helheten. Detta var vår förhoppning 

när vi introducerade området algebra för eleverna i årskurs 4, vilket också synliggörs i vårt 

resultat. De elever som visade på dynamisk förståelse använder begrepp som det blir. Flertal 

fall i resultatet visar på att elever exempelvis hade 10 + 4 i vänster led och ansåg att det blir 

14 i höger led. Wernberg (2009) och Petterson (2010) menar att den dynamiska förståelsen 

för likhetstecknet fungerar vid aritmetisk räkning men i algebra behöver dock eleverna en 

statisk förståelse. Vårt resultat visar vidare på att elever inte använder relevanta begrepp när 

de diskuterar i de olika gruppkonstellationerna. Oltenau (2016) hävdar att elevers lärande i 

algebra är starkt beroende av förståelsen för centrala begrepp som exempelvis variabel, 

ekvation, algebraiskt uttryck och likhetstecknet. 

  

Överlag förstod eleverna även bokstavssymbolernas betydelse vilket är en del i det 

algebraiska uttrycket. Utifrån vårt arbetssätt med att introducera algebra i delar kunde vi även 

i vårt resultat se att eleverna fick förståelse för helheten ekvation. Vi såg att eleverna fick 

förståelse för de delar som ingår i algebra för att sedan öka progressionen och förstå helheten. 

Persson (2010) menar att de faktorer som bestämmer framgången om att lyckas inom algebra 

är inte att ha en specifik förkunskap med sig utan god förståelse för begreppet variabel och att 

vara öppen med att arbeta med symboler i matematiken. Även Wernberg (2009) pekar på att 

förkunskapen inte har någon betydande roll när det gäller att lära sig algebra. Vårt resultat 

visar tydligt att eleverna känner sig bekväma med att arbeta med symboler. Ett exempel är i 

uppgiften med rollspel där eleverna ersatte tal med symboler i skapandet av ekvationer. 

Likaså visades god förståelse av bokstavssymbolernas betydelse i kapplöpingsspelet. Dock 

fanns det enstaka fall där elevernas förståelse var frånvarande av bokstavssymbolernas 

betydelse, alltså variabler och okända tal. Dessa enstaka fall av oförståelse fanns i samtliga 

uppgifter, vilket pekar på okunskap på individnivå. Här kunde vi tagit beslut om att bilda en 

mindre stödgrupp och undervisa explicit de begrepp som eleverna på individnivå hade 

problem med. Enligt Persson (2010) ökar resultaten i en sådan grupp markant om eleverna får 

individuellt utformade övningar. Dock fanns varken tid eller personal för att vi skulle kunna 

genomföra en sådan stödgrupp i den här studien.  

 

De elever som hade svårt att förstå de relevanta begreppen visade inte nödvändigtvis på 

begreppsutveckling genom att arbeta i grupp. Persson (2010) hävdar fortsättningsvis att arbete 

i grupp har en positiv inverkan på att utveckla förståelsen för begrepp. Från att eleverna inte 

hade någon förkunskap med sig in i området algebra, tolkar vi det ändå utifrån hur eleverna 

uttrycker sig, att begreppsförståelsen ökade. Detta är dock en tolkning som vi gör. Perssons 

(2010) slutsats var inte lika tydlig vilket han menar på har med elevernas engagemang och 

intresse för ämnet att göra. Engagemanget från eleverna i den här studien var stort. Vårt 

resultat visar dock nödvändigtvis inte på långsiktig begreppsutveckling. För att detta skulle 

visa sig hade studien behövt pågå under en längre tid. Begreppsutvecklingen ökar också 

genom att läraren tror på elevernas förmåga att lära menar Persson (2010) vidare. Läraren i 

vår studie hjälpte eleverna genom att ge direkta svar på uppgifterna flera tillfällen. Genom att 

läraren gjorde detta kunde vi inte se någon generell ökning av begreppsförståelsen hos de 
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eleverna. Wernberg (2009) får i sin studie fram samma resultat där läraren fokuserar på att få 

fram rätt svar istället för att fokusera på begreppsförståelsen. 

  

Studiens resultat pekar på att uppgifternas konstruktion hjälpte eleverna att förstå begreppet 

variabel. De olika lektionerna gav eleverna olika erbjudanden till att visa förståelse för 

algebraiska uttryck. I uppgiften med spelet visar vårt resultat att eleverna kunde sätta in olika 

variabler i olika algebraiska uttryck, både tillsammans med andra och enskilt. I rollspelet fick 

eleverna den totala summan att arbeta med, men här visade eleverna också kunskap om att 

kunna arbeta med variabel. Vi kom vidare fram till att eleverna i vår studie skapade kunskap 

om begreppen genom att vi använde de relevanta begreppen återkommande i 

algebraundervisningen. Olteanu (2003) menar att bokstavssymboler är lätta att använda i 

undervisningen men svåra att få en djupare förståelse för i algebra. I spelet liksom de andra 

uppgifterna i vårt resultat, var de explicita begreppen vi önskat eleverna skulle använda 

frånvarande. Enligt den svenska läroplanen (Skolverket, 2017, s. 62) ska elever i årskurs 6 

visa, använda och föra resonemang kring matematiska begrepp. Dock är vår studie gjord i en 

årskurs 4 men Oltenau (2003) menar att läraren måste låta elever öva på begrepp i algebra 

från tidig ålder för att kunna använda och förstå dem. De begrepp eleverna använde i vår 

studie var mer vardagliga och en anledning till att rätt begrepp inte användes skulle kunna 

vara att deras lärare inte undervisat om dessa tidigare. Vi ser i vårt resultat att uppgifternas 

konstruktion och lärarens stöttning är betydande för elevernas begreppsutveckling i algebra. 

Wernberg (2009) liksom Oltenau (2016), menar just att läraren måste fokusera på elevers 

svårigheter vid inlärning av algebra för att det ska ske en utveckling.  

 

6. Slutsats och implikation 
 

Studiens resultat kan bidra till att utveckla kunskap om begreppsförståelse i algebra. Vår 

slutsats i den här studien är att elevernas begreppsförståelse i algebra kan öka genom 

förståelse för likhetstecknet, bokstävers betydelse, algebraiska uttryck och ekvation. Att förstå 

delarna i algebra är avgörande för att förstå helheten. Det vi menar är att lärare inte bör 

undervisa om begreppet ekvation innan eleverna har förståelse för likhetstecken, bokstävernas 

betydelse och algebraiskt uttryck. Den här undersökningen är dock inte generell utan gäller 

bara den årskurs 4 som studien är gjord i. Så länge eleverna förstår begreppen de arbetar med 

ser vi att de har motivation till att lära sig mer inom området. Oavsett vilken nivå eleverna 

ligger på kan förståelsen för begrepp utvecklas så länge det ges möjlighet för det. Att arbeta i 

grupp och samtala med varandra kan verka, utifrån tidigare forskning döma, vara en del i 

begreppsutvecklingen. Dock är det betydelsefullt om och på vilket sätt läraren deltar i de 

olika gruppkonstellationerna.  

 

Eleverna använde vardagligt språk i samtalen med varandra och uttryckte förståelse för de 

begrepp de resonerade kring, men de använde inte explicit de begreppsorden som finns i 

algebra. Vi tolkar det som att eleverna hade begreppsförståelse även om de inte använde 

“rätt” begrepp. I läroplanen står det att elever ska kunna visa, använda och föra resonemang 

med matematiska begrepp. Yrkesrelevansen i att forska vidare kring begreppsanvändning 
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bland elever, ser vi som viktig eftersom vi lärare måste förhålla oss till den aktuella svenska 

läroplanen (Skolverket, 2017). Varför använder elever inte de explicita begreppsord som tas 

upp i matematikundervisningen och om de gör det, när och vid vilka tillfällen sker detta? 

Detta hade varit intressanta frågor att besvara vid vidare forskning. Det hade också varit 

aktuellt att undersöka specifikt elevers lärande i algebra vid grupparbete och elevers lärande i 

algebra genom varierande arbetssätt. 
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Olteanu, C. (2003). Varför är skolalgebra så svår?. Kristianstad: Institutionen för matematik 

och naturvetenskap.  

 

Olteanu, L. (2014). Effective communication, critical aspects and compositionality in algebra. 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2014 Vol. 45, 

No. 7, 1021–1033, http://dx.doi.org/10.1080/0020739X.2014.902132.  

 

Oltenau, L., (2016). Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet 

(Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för matematik).  

 

Persson, P-E. (2005). Bokstavliga svårigheter: faktorer som påverkar gymnasieelevers 

algebralärande. Licentiatuppsats. Luleå tekniska universitet.   

 

Persson, P-E. (2010). Räkna med bokstäver. Luleå: Institutionen för matematik. . 

 

Putri, R., Saraswati, S., & Somakim (2016). Supporting students´understanding of linear 

equations with one variable using algebra tiles. Journal on Mathematics Education, Vol. 7, 

No. 1, 21-32. . 

 

Rystedt, E. (2016). Encountering algebraic letters, expressions and equations: A study of 

small group discussions in a Grade 6 classroom. Licentiatuppsats. University of Gothenburg. 

Mathematics Education at the Department of Pedagogical, Curricular, and Professional 

Studies, Faculty of Education.  

 

Skolverket. (2012). Utökad undervisningstid i matematik: Hur en ökning av 

undervisningstiden kan användas för att stärka elevernas matematikkunskaper (Rapport, nr 

378). Stockholm: Fritzes.   
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Bilaga 1 Etikblankett 

 

 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 
studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2018 
kommer Student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 
praktikperiod i klassen. Student kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 
tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett 
utvecklingsarbete. Arbetet handlar om att öka variationen i matematikundervisningen inom 
området algebra, som syftar till att öka elevers begreppsförmåga och motivation för ämnet.  

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade 
materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel 
innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för 
utveckling och utbildning (utvecklings- och examensarbete). Vi vill särskilt betona att 
förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera sina 
uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande. 

Vänliga hälsningar 
Anki Wennergren (kursansvarig) 
Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 
  
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

□   NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras 

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 
  
Datum  

................................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares 



 

 

 
 

Bilaga 2 - Lika värde på båda sidor 

 

  



 

 

 
 

Bilaga 3 - Från rollspel till ekvationslösning 

 

 

 

Rollspel - Jag går och handlar frukt. Fem bananer och tre apelsiner. Med mig har jag en 200-

lapp. När jag plockar upp pengarna jag fick tillbaka för frukten har jag 150 kr. 

1. Vad kostade frukten? 

2. Hur mycket kostade bananerna? 

3. Hur kan vi skriva detta som en ekvation?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 4 - Algebra kapplöpningsspel 

  



 

 

 
 

Bilaga 5 - Transkribering rollspel 20180213 

 

Läraren: - Kan man göra det till en enda ekvation? 

Nils: - Nej. 

Läraren: - Måste man dela upp det eller kan man göra det till en enda stor ekvation? 

Nils: -Vad menar du då? 

Läraren: - Från början till slut, ni har ju delat upp det. Går det att kombinera det ni har till en 

enda ekvation? 

Nils: - Alltså du tänker att… 

Läraren: - Jag tänker som en utmaning till er, det här var ju inte så svårt för er. 

Nils: - Jag vet! 5 gånger 10. Så är det. 

Läraren: - Använd de variabler du har redan. Samma tankesätt som ni haft innan fast ni har 

ju svaret. Svaret är ju 50, det vet ni ju redan. Lägg ihop de ekvationer ni har och lägg ihop det. 

Nils: - Då blir det la 8 gånger smiley. 

Läraren: - Nej, för bananerna och apelsinerna kostar ju olika saker. Tänk på att det ska vara 

lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Om ni börjar med att skriva ett likhetstecken och 

skriver 50 på ena sidan. Vad ska det stå på andra sidan då? och då kan ni ju använda er av de 

ekvationer som ni redan har uppfunnit. 

Nils: - 35 och 15. 

Läraren: - Ja, fast det vet ni ju inte än. 

Freja: - Vi har ju inte kommit fram till att det är 35 och 15 än. 

Nils: - Då ska vi skriva x och y. 

Freja: - Ja, det är rätt! 

Läraren: - Ni kan inte ha med x och y i den ekvationen. y kan ni ha med… 

Nils: - Och smiley? 

Läraren: - Mmm… Men på vilket sätt kan ni skriva ekvationen? 

Nils: - Jag vet inte. 

Läraren: - Tänk nu då. Vilken information har ni, precis som ni sa innan. Vilken information 

finns? 

Nils: - 5 gånger y. 

Läraren: - Då säger jag JA på det, varför säger jag JA på det? 

Nils: - För att det är rätt? 

Läraren: - Ja, men vad är det som är rätt? Om du ska göra en ny ekvation, en enda stor 

ekvation av detta? 

Nils: - Ett stort Y? Sven ställer sig lite rastlöst upp Det är säkert jätteenkelt. 

Läraren: - Ja, ni har ju redan svaret. Ni har ju redan gjort ekvationerna. Det är bara det att jag 

vill att ni ska göra det till EN ekvation. 

Nils: - Jahaaa…. 5 gånger y gånger 3 gånger smiley. 

Läraren: - Nästan rätt! Det är ju inte gånger på alla ställen. 

Nils: - Nej, 5 gånger y plus... 

Freja: - 3 gånger smiley. 

Läraren: - SNYGGT! 
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