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Sammanfattning 

Studiens syfte är att öka kunskapen om hur svenska lärare förhåller sig till uppgifter som behandlar 
generaliserad aritmetik. Generaliserad aritmetik handlar om att upptäcka och generalisera underlig-
gande matematiska strukturer i tal och räkneoperationer. Forskare på området menar att undervis-
ning i generaliserad aritmetik i grundskolans tidiga år kan underlätta övergången till högstadiets 
formella algebra. Studien avser att undersöka vad lärare kan anse att uppgifter som behandlar ge-
neraliserad aritmetik kan bidra med till elevers lärande, hur lärare placerar uppgifterna i en tänkt 
progression i matematikundervisningen samt hur relevanta uppgifterna anses vara för främjandet 
av elevers algebraiska tänkande. Kvalitativa intervjuer har använts som metod.  
 
Trots att generaliserad aritmetik i det närmaste saknas i läroplan och läromedel visar vårt resultat 
att området finns i lärares medvetenhet. Resultaten visar att bland de olika områden och förmågor 
som lärarna ansåg att uppgiften kunde syfta till påträffades även generaliserad aritmetik. Fortsatt 
visar resultatet att aritmetiska förkunskaper ansågs betydande för att ta sig an dessa uppgifter. Slut-
ligen visar resultatet att vissa uppgifter ansågs mer relevanta för elevers algebraiska tänkande än 
andra beroende på vad uppgifterna ansågs syfta till för lärande, trots att alla uppgifter kan behandla 
generaliserad aritmetik. Både en mer traditionell syn på algebraämnet och en syn på att algebraäm-
net kan anpassas och påbörjas redan i de lägre årskurserna kunde urskiljas hos lärarna.  
 
Nyckelord: Generaliserad aritmetik, tidig algebra, strukturellt tänkande, algebraiskt tänkande, for-
mell algebra. 
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1.   Inledning 

Den internationella undersökningen TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) visar att svenska elever i årskurs 8 presterar sämre inom områdena geometri och algebra än 
inom andra matematiska områden (Skolverket 2016). Efter att Sverige deltagit i TIMSS för första 
gången år 1995 har en nedåtgående trend i svenska elevers resultat inom matematik visat sig. Trots 
att matematikresultaten förbättrades vid den senaste mätningen som genomfördes 2015, var de 
svenska elevernas resultat fortfarande sämre än de genomsnittliga resultaten i EU och OECD-
länderna. Algebra och geometri var även vid denna trendbrytande mätning de innehållsområden 
som svenska elever hade sämst resultat i varför det finns anledning att undersöka matematikunder-
visning inom dessa områden.  
 
Forskning som fokuserar algebraundervisning i de tidigare årskurserna har ökat betydligt i omfatt-
ning de senaste åren, vilket bidragit till en medvetenhet om att det fortfarande finns mycket att 
utforska inom området (Radford 2018). Flera forskningsprojekt, både nationella och internation-
ella, betonar betydelsen av algebraundervisning i de lägre åldrarna. I denna studie vill vi undersöka 
hur svenska lärare förhåller sig till en aspekt av tidig algebraundervisning som lyfts fram som viktig 
i internationell forskning. Denna aspekt är en del inom algebraämnet som kan benämnas som ge-
neraliserad aritmetik. Det finns ännu ingen allmängiltig precisering av generaliserad aritmetik som 
begrepp och område. Gemensamt för olika synsätt är emellertid att aritmetik och algebra inte bör 
betraktas som två från varandra skilda områden (Bråting, Hemmi & Madej 2018). Denna studie 
utgår från Blanton, Stephens, Knuth, Murphy Gardiner, Isler & Kims (2015) definition av genera-
liserad aritmetik. Generaliserad aritmetik handlar om att upptäcka och generalisera de strukturer 
och samband som går att finna i tal och beräkningar. Ett exempel på hur ett aritmetiskt uttryck kan 
vara generaliserad aritmetik enligt Blanton et al. (2015) är när en elev ska avgöra om uttrycket 
57+22=58+21 är sant eller falskt. Om eleven räknar ut summan på båda sidorna av likhetstecknet 
för att kontrollera om det är sant har eleven använt aritmetiska tillvägagångsätt. Om eleven istället 
menar att uttrycket är sant för att 58 är ett ental mer än 57 och 21 är ett ental mindre än 22, har 
eleven tittat på talens förhållanden och underliggande matematiska strukturer, det vill säga genera-
liserad aritmetik.  
 
Denna studie tar avstamp i svensk forskning som visat att generaliserad aritmetik enligt Blanton et 
al. (2015) är underrepresenterat i svenska matematiska läromedel och i det närmaste saknas i läro-
planen i matematik (2011) för de yngre åldrarna (Hemmi, Bråting, Liljekvist, Prytz, Madej, Pejlare 
& Palm Kaplan 2017; Bråting, Hemmi & Madej 2018). För att det ska vara möjligt att använda 
dessa resultat som utgångspunkt utgår denna studie från samma definition. Avsaknad av innehåll i 
läromedel är emellertid inte synonymt med avsaknad av innehåll i undervisning. Det är möjligt att 
det till och med undervisas i generaliserad aritmetik eftersom all undervisning inte utgår från eller 
inkluderar läromedel. Det är därför relevant att undersöka svensk undervisning utifrån denna 
aspekt, ett första steg kan då vara att studera om det finns en medvetenhet om generaliserad arit-
metik bland svenska lärare. Vår studie kan öka kunskapen om lärares tankar kring uppgifter i ge-
neraliserad aritmetik genom en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna utgår från fyra matematiska 
uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik, vilka har valts ut från internationell och nationell 
forskning inom området. Lärares uppfattningar om uppgifterna kommer inte svara på om området 
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berörs i undervisning, däremot kan intervjumaterialet visa på om de intervjuade lärarna tänker i 
banor som går att hänvisa till generaliserad aritmetik. Lärarnas uppfattningar om uppgifternas syfte, 
progression och relevans står i fokus för vår studie. 

 
Det genomförs idag forskningsprojekt i Sverige, bland annat på Stockholm universitet1, Göteborgs 
universitet2 och Uppsala universitet3 där bland annat problematiken kring algebraundervisningen i 
svensk skola undersöks och vilka områden inom algebraämnet som fokuseras i läroplan och läro-
medel. Blanton et al. 2015 framhåller generaliserad aritmetik som ett viktigt område inom algebra-
ämnet. Avgörande för vårt val av ämnesområde är relevansen i att undersöka ett aktuellt forsk-
ningsområde inom matematik som svenska elever dessutom har låga resultat i. Genom att avgränsa 
oss till en aspekt av algebraundervisning i vår intervjustudie kan vi bidra med djupare kunskap kring 
hur lärare förhåller sig till uppgifter inom generaliserad aritmetik. Studien kan därmed bidra med 
kunskap gällande lärares syn på den generaliserade aritmetikens betydelse för elevers lärande och 
utveckling inom algebra i de tidigare skolåren. Vi studenter som inom en snar framtid ska verka i 
praktiken ser det som givande att fördjupa oss inom detta område på både en teoretisk och en 
praktisk nivå.  

2.  Bakgrund 

I kommande avsnitt redogör vi för hur algebra som ämnesområde tidigare har betraktats samt vad 
aktuell forskning bidragit med för skiftningar i synsätt. Vidare beskrivs vad forskning lett till för 
förändringar i svensk läroplan gällande algebra. Avsnittet avslutas med en redogörelse för vad fors-
kare menar att algebraämnet i lägre åldrar kan behandla samt innebörden av generaliserad aritmetik.  

2.1 Traditionell syn på algebraundervisning  

I många länder har algebra betraktats som ett område inom matematiken som ska introduceras 
först i högre årskurser (Kieran, Pang, Schifter & Ng 2016; Radford 2018). Att algebra har varit 
förvisat till högstadiet bygger på idén om att eleverna behöver grundläggande och tillräckliga kun-
skaper i aritmetik innan undervisning i algebra påbörjas (Radford 2018). Även föreställningen om 
att barn inte utvecklar de kognitiva förmågor som krävs för att ta till sig algebra förrän i tonåren 
(Carraher, Schliemann, Brizuela & Earnest 2006) har bidragit till detta synsätt. Didaktisk forskning 
inom algebra började öka i omfattning under 1900-talets senare decennier. I och med detta har den 
traditionella idén angående när och hur algebra bör introduceras utmanats (Kieran et al. 2016). 
Många studier har visat på elevers svårigheter att övergå från att föra aritmetiska resonemang till 
algebraiska (Kieran et al. 2016), det vill säga övergången från att i sina resonemang fokusera på 
beräkningar och metoder till att utveckla mer abstrakta tankegångar som handlar om att upptäcka 
och uttrycka generaliseringar (Stephens 2006). Att högstadieelever stöter på problem inom algebra 
är ett välkänt faktum (Blanton, Brizuela, Murphy Gardiner, Sawrey & Newman-Owens 2017). En 

                                                
 
1 (https://www.su.se/hsd/forskning/forskningsprojekt/developing-algebraic-reasoning-capabilities), 
2 (https://idpp.gu.se/intresseomraden/matematikdidaktik/forskning/videomat) 
3 (http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/matematikdidaktik/)  
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åtgärd som vidtagits i både Sverige och många andra länder i försök att öka elevers kunskaper inom 
området är att införa algebra i kursplanen redan från de lägsta årskurserna (Hemmi, Bråting, Lil-
jekvist, Prytz, Madej, Pejlare & Palm Kaplan 2017). Denna åtgärd går att förstå mot aktuell och 
pågående forskning där tidig undervisning i algebra skrivs fram, inom matematikforskning benämnt 
"early algebra", ett begrepp vi redogör för utförligare senare i detta avsnitt.  

2.1.1 Algebra i svenska läroplaner 

Under 1960-talet tillkom läroplanerna Lgr62 och Lgr69. I kursplanen för matematik i Lgr69 (1969) 
saknas algebra explicit uttryckt. Däremot anges "förberedande behandling av moment i det fort-
satta matematikstudiet, bl a inom geometri" (1969, s. 137) som huvudmoment för lågstadiet, vilket 
öppnar upp innehållet till att kunna innefatta även algebra. De efterföljande läroplanerna var Lgr80 
och Lpo94. Lgr80 angav som huvudmoment för lågstadiet inom algebra "Enkla likheter löses ge-
nom prövning" (1980, s. 105). Lpo94s tillhörande kursplan och betygskriterier i matematik anger 
mål som ska uppnås först efter eleverna fullföljt det femte skolåret, alltså inga specifika mål för de 
lägre årskurserna. Bland målen för årskurs 5 fanns "(…) upptäcka talmönster och bestämma obe-
kanta tal i enkla former" samt "(…) kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos 
geometriska former och mönster" (Utbildningsdepartementet, 2000, s. 28). Sveriges kursplan i ma-
tematik har sedan dess ändrats och algebra som område har införts även i de tidigare åldrarna 
(Bråting, Hemmi & Madej 2018). I det centrala innehållet för årskurs 1–3 i Lgr11 (2011) anges: 
 

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse (Lgr11, 2011, s. 63)  
 
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 
uttryckas (Lgr11, 2011, s. 63) 

 
I årskurs 4–6 utökas innehållet till att behandla även algebraiska uttryck, ekvationslösning, obekanta 
tal och svårare mönster. I Lgr11 anges även kunskapskrav som visar på vad eleverna ska uppnå 
efter årskurs 3, 6 och 9 där algebra som område finns med i alla nivåer. Den traditionella synen på 
algebraundervisning har som tidigare nämnts utmanats då forskning visar att det kan gynna elever 
att arbeta algebraiskt redan i de tidigare åldrarna (Blanton et al. 2015), vilket vi kan se i den svenska 
läroplanens utveckling. Kursplanernas utveckling har därmed lett till att algebra som innehåll be-
handlas även för de lägre åldrarna genom likhetstecknet samt mönster. Från och med hösten 2018 
ersätter en reviderad version den tidigare versionen av Lgr11. Där tillkommer programmering för 
grundskolans alla stadier under området algebra. Även mönster och talföljder införs i årskurs 7–9 
vilka ska kunna beskrivas på ett generellt sätt. Svensk läroplan behandlar delar av det innehåll som 
forskning på området framhåller som viktigt i algebraundervisning för de lägre åldrarna. I denna 
studie redogörs för synsätt som innebär att algebraundervisning i de tidigare årskurserna främjas 
av ett bredare innehåll än vad som uttrycks i svensk läroplan.   

2.2 Algebraundervisning i de tidigare årskurserna 

Som tidigare nämnts har grundläggande och tillräckliga kunskaper inom aritmetik traditionellt be-
traktats som en förutsättning för att elever ska kunna utveckla algebraiska förmågor och kunskaper 
(Radford 2018). Idén om att algebra inte bör introduceras i grundskolans tidigare år har kritiserats 
av många forskare inom området (Mason 2008; Blanton et al. 2015; Carraher et al. 2006) vilka 
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istället menar att algebraämnet ska få utrymme redan i de lägre årskurserna genom "early algebra". 
Radford (2018) har i forskning om tidig algebra urskilt två huvudsakliga aspekter som undersöks; 
om det är möjligt för elever i lägre årskurser att tillägna sig algebraiska kunskaper samt om de 
svårigheter som elever stöter på i algebraämnet i högstadiet kan reduceras om elever redan från 
tidig ålder undervisas i algebra. Det finns flera synsätt på vad "early algebra", hädanefter refererat 
till som tidig algebra, bör fokusera. I diskussionen om när och hur algebra bör introduceras är 
”algebraic thinking”, hädanefter algebraiskt tänkande, och ”algebraic reasoning”, hädanefter alge-
braiska resonemang, centrala begrepp. 
 
Carraher, Schliemann och Schwartz (2008) betonar att tidig algebra inte är detsamma som att i lägre 
årskurser börja med samma skolalgebra som undervisas i högstadiet. Denna syn på tidig algebra-
undervisning går att finna i flera perspektiv. Innehållet i undervisningen ska istället förbereda ele-
verna för att bättre klara den skolalgebra de kommer att möta i de högre årskurserna. Gemensamt 
för de olika perspektiv vi här kommer redogöra för är att undervisningen ska leda till att eleverna 
utvecklar en förmåga att tänka algebraiskt. Vad som karaktäriserar algebraiskt tänkande samt hur 
undervisningen ska utformas för att främja utvecklandet av denna förmåga kan emellertid skilja sig 
åt. Nedan följer en kort sammanfattning av några forskares synsätt på algebra som skolämne samt 
algebraiskt tänkande. 

2.2.1 Algebraiskt tänkande ur ett symbolperspektiv 

Kaput (2008) redogör för algebra som ett ämnesinnehåll och algebraiska resonemang som något 
som vi gör. Kaput menar att symbolisering är nödvändigt för algebraiskt tänkande. Algebraiskt 
tänkande och algebraiska resonemang innebär i detta perspektiv att kunna göra och uttrycka gene-
raliseringar genom bokstavssymboler. Att använda andra symbolsystem och symboliseringsproces-
ser för generaliseringar benämner Kaput som kvasi-algebraiskt, han ser det inte som fullt algebra-
iskt att använda till exempel tomma rutor, stjärnor muntligt tal för att uttrycka generaliseringar även 
om de används på samma sätt och fyller samma funktion som bokstavssymboler.  

2.2.2 Algebraiskt tänkande utan symboler 

Mason (2018) menar till skillnad från Kaput att symboler inte är nödvändiga för ett algebraiskt 
tänkande. Både Kaputs och Masons syn på algebraiskt tänkande kretsar i huvudsak kring generali-
seringar, det är symbolernas roll de har delade meningar om. Algebraiskt tänkande innebär enligt 
Mason (2018) att upptäcka och uttrycka generaliseringar, vilket elever redan från en väldigt tidig 
ålder bör få möjlighet att träna på. Fortsatt menar Mason att lärare måste vara uppmärksamma på 
de tillfällen där det är möjligt att utveckla och främja elevers algebraiska tänkande. Uppgifter ut-
vecklar inte elevernas algebraiska tänkande på egen hand, avgörande är snarare lärarnas förmåga 
att lägga märke till när eleverna använder och uttrycker generaliseringar. 

2.2.3 Algebraiskt tänkande – en medelväg? 

Radford (2018) diskuterar och problematiserar Kaputs och Masons perspektiv på algebraiskt tän-
kande. Radford menar att Kaputs syn på att algebraiskt tänkande endast kan uttryckas genom bok-
stavssymboler är för snävt och kan bli missvisande gällande vad som är algebraiskt och aritmetiskt. 
Enligt Radford är det möjligt att föra algebraiska resonemang även utan bokstavssymboler och 
med andra symbolsystem, likaså är det möjligt att tänka aritmetiskt med symboler. Med Kaput som 
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utgångspunkt finns det en risk att missa och felklassificera tillfällen där elever uppvisar algebraiskt 
tänkande vilket framförallt kan vara en förlust i tidig algebraundervisning (Radford 2018). 
 
Masons perspektiv på algebraiskt tänkande har istället en för vid betydelse enligt Radford (2018). 
Att kunna generalisera innebär inte utan vidare också algebraiskt tänkande, det är möjligt att göra 
många typer av generaliseringar som inte har med algebraiska resonemang eller algebraiskt tän-
kande att göra. Radford väljer utifrån denna diskussion en medelväg i sin syn på vad algebraiskt 
tänkande innebär. Till skillnad från Kaput anser Radford att symbolisering i algebra även kan bestå 
av icke-konventionella semiotiska system såsom språk och gester, och inte bara bokstavssymboler. 
I likhet med Kaput framhåller Radford bokstavssymboler som det symbolsystem som bäst lämpar 
sig för algebraiska resonemang, däremot är det inte nödvändigt i tidig algebra utan andra symbol-
system och algebraiska representationer kan användas utan att hämma utvecklingen av algebraiskt 
tänkande. Blanton et al. (2015) idé kring algebraiskt tänkande tar avstamp i Kaputs perspektiv, men 
i likhet med Radford menar Blanton et al. att generaliseringar ska kunna beskrivas med olika ut-
trycksformer. Blanton et al. definition och syn på tidig algebra utgör denna studies teoretiska ram-
verk, studien kommer därav utgå från ett perspektiv på algebraiskt tänkande där bokstavssymboli-
sering är eftersträvansvärt men inte nödvändigt för generaliseringar.  

2.3 Generaliserad aritmetik 

Som vi redogjort för i ovanstående avsnitt finns det olika synsätt på vad tidig algebra är och vad 
som karaktäriserar algebraiskt tänkande. Likaså finns det även olika idéer om vad innehållet i tidig 
algebraundervisning kan behandla, det vill säga vilka uppgifter och tillvägagångssätt som lämpar sig 
bäst för området. Denna studie fokuserar på en aspekt av tidig algebra, generaliserad aritmetik.  
Trots att det råder delade meningar om vad generaliserad aritmetik innebär och hur stor del av 
undervisningen området bör utgöra är det möjligt att urskilja vissa gemensamma tankegångar som 
de olika perspektiven utgår ifrån; istället för att algebra ska bygga på aritmetiken lyfts algebra fram 
som ett matematiskt område som kan läras in i samband med och i anslutning till aritmetiken 
(Bråting, Hemmi & Madej 2018).  

2.3.1 Generaliserad aritmetik genom funktioner 

Carraher et al. (2006) menar att generaliserad aritmetik är just vad algebraundervisning i de lägre 
åldrarna ska behandla. Deras perspektiv på generaliserad aritmetik fokuserar funktioner och funkt-
ionella samband, vilket de menar underlättar för eleverna när de i högre årskurser möter ekvationer 
och ekvationslösning. Idén bygger på att räkneoperationer som addition, subtraktion, multiplikat-
ion och division kan betraktas som funktioner från första början vilket syftar till att främja elevernas 
förmåga att upptäcka och generalisera samband. I alla aritmetiska uttryck och räkneoperationer går 
det att finna strukturer vilka går att beskriva genom bokstavssymboler i en funktion.  

2.3.2 Generaliserad aritmetik genom numeriska utsagor 

Fuji och Stephens (2001) är däremot av en annan mening angående bokstavssymboler i generali-
serad aritmetik. De menar att elever behöver utveckla en förståelse för att vissa matematiska struk-
turer och relationer alltid är sanna oavsett vilka tal som används, utan att blanda in symboler. Ge-



 

 10 

nom att arbeta med numeriska utsagor där fokus är att eleverna ska generalisera tal och räkneop-
erationers egenskaper, kan emellertid övergången till ett mer formellt algebraiskt symbolsystem 
senare i åldrarna bli mindre problematiskt (Stephens 2006). Se följande numeriska uttryck:  
 
Exempel 1 
78–49+49=78  
 
Ett sådant aritmetiskt uttryck kan enligt Fuji och Stephens (2001) leda in eleverna i algebraiska 
tankebanor om eleverna uppmanas att titta på talen och räkneoperationernas egenskaper istället 
för att utföra räkneoperationer för att beräkna vänsterledets värde. Ur ett algebraiskt perspektiv är 
syftet att få förståelse för att den numeriska utsagan stämmer så länge det är samma storhet som 
adderas som har subtraherats.  

2.3.3 Generaliserad aritmetik i denna studie 

Vi väljer att utgå från Blanton et al. (2015) definition av generaliserad aritmetik, ett av fem områden 
i tidig algebraundervisning. Detta skiljer sig till exempel från Carraher et al. (2006) syn på tidig 
algebra där generaliserad aritmetik utgör hela innehållet inom ämnesområdet. Generaliserad arit-
metik innebär enligt Blanton et al. (2015) att skifta fokus från beräkningar och rätt svar i aritmetiska 
uppgifter och uttryck till att upptäcka och föra resonemang kring underliggande matematiska struk-
turer. För att urskilja matematiska strukturer lyfts strukturella strategier fram istället för beräknings-
strategier, det vill säga samma slags strategier som Stephens särskiljer från varandra i exempel 1. 
Nedan redogörs utförligare för de olika strategierna, låt säga att en elev ska avgöra vilket tal som 
saknas i följande uttryck:  
 
Exempel 2  
55 + 29 = 53 + __  
 
Använder sig eleven av beräkningsstrategier för att lösa uppgiften adderar eleven talen i vänsterle-
det för att ta reda på summan av talen som vardera sida av likhetstecknet ska ha. På så sätt kan 
eleven ta reda på hur mycket som saknas i den tomma rutan för att värdet i högerledet ska vara 
detsamma som i vänsterledet. Om eleven istället skulle tänka strukturellt skulle eleven avgöra vilket 
tal som saknas utan att utföra några räkneoperationer. Genom att föra resonemang kring talens 
egenskaper är det möjligt att urskilja att det skiljer sig två ental mellan den första termen i vänster-
ledet och den första termen i högerledet. För att likheten ska bli sann krävs det att den andra termen 
i högerledet är två ental större än den andra termen i vänsterledet. Om eleven kan generalisera detta 
samband och se samma strukturer i andra uttryck även om termerna ökar eller minskar med andra 
värden betraktas detta som generaliserad aritmetik.  

3.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsstudier inom området. Avsnittet redogör för två stu-
dier inom internationell forskning där uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik testats på 
elever. Avsnittet avslutas med en redogörelse av en svensk pågående studie. 
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3.1 Elevers förmåga att upptäcka matematiska strukturer 

Mason, Stephens och Watson (2009) beskriver studier som undersökt elevers förmåga att upptäcka 
viktiga aspekter av matematiska strukturer. Elevernas strukturella tänkande undersöktes genom tre 
olika typer av uppgifter. Strukturellt tänkande (Mason, Stephens & Watson 2009) ska främja ele-
vernas förmåga att upptäcka generaliseringar som inte är kontextbundna. Dessa generaliseringar 
ska utvecklas genom att överföra strukturer i specifika situationer till ett mer generellt sammanhang. 
Tre studier utfördes med sammanlagt 275 elever med ett åldersspann på 10–14 år i Australien, Kina 
och England. De matematiska uppgifterna bestod av tre typer, den första med en obekant i form 
av en tom ruta (1), den andra med två obekanta i form av två tomma rutor (2) och den tredje bestod 
av två obekanta i form av bokstavssymboler (3).   
 

 

Typ 1-uppgifterna kan beröra ett strukturellt tänkande om eleverna exempelvis utjämnar på ena 
sidan av likhetstecknet för att få en likhet (Mason, Stephens & Watson 2009). Att lösa en uppgift 
genom att resonera utifrån talens relation till varandra och utjämna genom att ta två mindre på 
andra sidan är en strategi som eleverna kan lära sig att generalisera till nya problem av samma 
karaktär. Att upptäcka relationen mellan talen innebär endast att eleverna upptäcker ett förhållande 
i en specifik situation men att kunna använda den relationen i fler situationer utvecklar ett struktu-
rellt tänkande i en mer generell kontext. Typ 2-uppgifterna syftade till att utvidga förmågan att se 
en struktur eller ett samband mellan tal i en specifik uppgift för att sedan kunna överföra detta till 
ett mer generellt sammanhang. Uppgiften kunde även visa om eleverna upptäckte att det ena talet 
var större än det andra eller om de kunde se ett mer specifikt förhållande mellan talen som att talet 
i den första rutan måste vara två större än talet i den andra rutan oavsett vilka tal som sätts in i 
rutorna. Det senare visar på ett mer utvecklat strukturellt tänkande kring talen i uppgiften. Typ 3-
uppgifterna innehöll symboler istället för rutor som i typ 2-uppgifterna. Att kunna göra en koppling 
mellan bokstavssymbolerna och rutorna i den föregående uppgiften som visar samma förhållande, 
indikerar ett strukturellt tänkande.  

Typuppgift	  1	  	   Typuppgift	  2	  	   Typuppgift	  3	  	  
 

 a. ⎕	  +	  17	  =	  15	  +	  24 
 

 b. 99	  –	  ⎕	  =	  90	  –	  59	  
 

 c. 48	  •	  2,5	  =	  ⎕	  •	  10	  
 

 d. "
#
	  =	  $%

⎕
 

 
	  
 

 
18	  +⎕	  =	  ⎕	  +	  20 

a. Kan du sätta in tal i de tomma rutorna så 
att likheten blir sann? Ge två till exempel med 
andra tal som gör att likheten blir sann? 
 
b. När likheten är sann, vad är relationen mel-
lan talen i de tomma rutorna?  

 
c. Om talet 18 skulle bytas ut mot 226 och ta-
let 20 skulle bytas ut mot 231, vad skulle sam-
bandet mellan de tomma lådorna bli då?  
 
d. Om du sätter vilket tal som helst i den 
första lådan, kan du fortfarande få ett korrekt 
uttryck? Förklara hur du tänker.	  	  

  

I nästa typuppgift fick ele-
verna arbeta med uttryck 
innehållande bokstavssym-
boler:  

     c	  +	  2	  =	  d	  +	  10	   

Till uppgiften ställdes frå-
gor som "vad kan du säga 
om c och d i detta uttryck?"  
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Studiens resultat visade att vissa elever löste typ 1-uppgifter genom beräkning och andra elever 
genom strukturellt tänkande där de utjämnade skillnaden mellan de två talen genom att kompensera 
med skillnaden på den sida där talet var lägre. Vid typ 2-uppgiften visade det sig vilka elever som 
valt att använda sig av beräkningsstrategier vid typ 1-uppgiften då typ 2-uppgiftens frågor uppma-
nade till strukturellt tänkande. Hur väl eleverna svarade på typ 2-uppgiftens alla frågor berodde på 
vilken förmåga de hade att upptäcka strukturer. Om eleverna endast kunde uttrycka sambandet 
mellan de tal de satt in i de tomma rutorna som att det ena talet var större än det andra hade de 
betydligt svårare att generalisera strukturen till nya tal och sammanhang. De elever som förstod att 
det ena talet alltid behövde vara två större än det andra för att likheten skulle stämma, oavsett vilka 
tal de satte in i rutorna, kunde lättare överföra denna typ av struktur till nya tal och förklara sam-
bandet utan några specifika tal. Även vid typ 3-uppgiften var det tydligt att de elever som hade 
kunnat beskriva sambandet mellan rutorna oavsett tal i typ 2-uppgiften lyckades bättre vid samtalet 
om bokstavssymbolernas relation. Sammanfattningsvis visar resultatet att det är möjligt att främja 
elevers strukturella tänkande genom de uppgifter som använts i studierna. 

3.2 Kan elever i lägre årskurser utveckla algebraiskt tänkande? 

Blanton et al. (2015) utförde en ett år lång studie, en del av ett större projekt, som avsåg att under-
söka effekten av regelbunden allsidig algebraundervisning i de tidiga åldrarna. En intervention be-
stående av 19 lektioner genomfördes i två klasser i årskurs 3. För- och eftertester gjordes både i de 
klasser som utsattes för interventionen och i klasser där ingen intervention gjordes. Blanton et al. 
menar att det är fem områden som utgör innehållet i tidig algebraundervisning, däribland generali-
serad aritmetik. Fortsatt menar de att områdena i tidig algebra inte bör betraktas som från varandra 
isolerade områden, uppgifterna kan således avse fler områden än generaliserad aritmetik. Nedan 
visas två uppgifter (vår översättning) ur studiens tester som bland annat syftar till området genera-
liserad aritmetik:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisning i generaliserad aritmetik skulle ge eleverna möjlighet att fördjupa sin kunskap i arit-
metik och förståelse för generaliseringar. En fördjupad förståelse för generaliserad aritmetik ut-
vecklas dels genom studiet av strukturer och regelbundenheter och dels genom användning av 
generaliseringarna för att motivera och föra resonemang. I de test som eleverna gjorde före och 

Uppgift	  1	  	   Uppgift	  2	  	  

	  

 

Marcys lärare ber henne lista ut vad 
23+15 är. Hon adderar de två talen och 
får 38. Läraren ber henne lista ut vad 
15+23 är. Marcy vet redan svaret.   

a) Hur vet hon det?   

b) Tror du att det här fungerar med alla 
tal? Om du tror det, hur vet du det?  
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efter interventionen undersöktes bland annat elevernas förståelse för likhetstecknet samt deras för-
måga att upptäcka den kommutativa lagen som struktur. I uppgifter som behandlade detta, exem-
pelvis 39 + 121 = 121 + 39, analyserades elevernas motiveringar av hur de avgjorde att uttrycket 
var sant eller falskt. De tre strategier som elevernas svar kategoriserades in i var strukturell strategi, 
beräkning på båda sidor om likhetstecknet och beräkning som en process från vänster till höger. 
Med utgångspunkt i generaliserad aritmetik är det förståelsen för uttrycket som en struktur, där 
eleverna ser att de olika talen på vardera sida om likhetstecknet endast är i omkastad ordning, som 
är av störst intresse. I förtesterna använde sig inga elevgrupper av strukturella strategier när de 
skulle motivera huruvida uttrycket var sant eller ej. Testen som gjordes efter interventionen visade 
på en betydande procentuell ökning gällande strukturellt tänkande i klasserna som deltog i inter-
ventionen och en betydligt lägre procentuell ökning för gruppen som inte deltog i interventionen. 
 
I den första exempeluppgiften skulle elevernas förmåga att upptäcka ett aritmetiskt förhållande 
undersökas genom att eleverna skulle analysera informationen i uppgiften för att sedan kunna ut-
trycka det förhållandet med variabler. I den andra exempeluppgiften undersöktes huruvida eleverna 
upptäckt den kommutativa lagen som en struktur i en specifik situation eller i ett generellt sam-
manhang. Elevernas förmåga att upptäcka den kommutativa lagen i en specifik situation framkom 
om de kunde förklara att Marcy vet vad 15 + 23 är eftersom hon vet att 23 + 15 = 38. Om eleverna 
även kunde förklara hur den strukturen gäller för alla tal så har det strukturella tänkandet utvidgats 
till en mer fördjupad generalisering. Testerna visade att elever som deltagit i interventionen gene-
raliserade dessa typer av strukturer i högre utsträckning än elever som inte deltagit i interventionen.  
 
Även i övriga områden visade eftertesterna att eleverna förbättrades inom de algebraiska praktiker 
som interventionen syftade till att utveckla. Resultaten antyder därmed att undervisningen som 
bedrivits i interventionsgruppen var på en lämplig kunskapsnivå då eleverna kunde tillägna sig in-
nehållet. Detta resultat visar då att elever kan utveckla algebraiskt tänkande redan från tidig ålder, 
däremot utvecklas algebraiskt tänkande inte hos elever som inte undervisas i tidig algebra.  

3.3 Nationell forskning  

Det har under de senaste åren pågått forskningsprojekt i Sverige rörande generaliserad aritmetik. 
Ett projekt "Mot en forskningsbaserad undervisning i algebra – diakrona och synkrona analyser av 
styrdokument, läromedel och lärares interaktion med dem" syftar till att ta reda på hur algebra har 
behandlats och behandlas i läroplan och läromedel både historiskt och i modern tid (Bråting, 
Hemmi & Madej 2018). I studien utgick forskarna från Blanton et al. definition av tidig algebra och 
fann att området generaliserad aritmetik är underrepresenterat i både läromedel och styrdokument. 
De andra fyra områdena (ekvivalenser, uttryck, ekvationer och olikheter; funktionellt tänkande; 
variabler; proportionalitet) är och har varit väl representerat både i läromedel och i läroplan. For-
muleringar som går att hänvisa till generaliserad aritmetik saknas i 2011 års läroplan (Bråting, 
Hemmi & Madej 2018).   
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4.  Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens teoretiska ramverk samt centrala begrepp.   

4.1 Definition av tidig algebra 

I denna studie har vi valt att utgå från Blanton et al. (2015) definition av tidig algebra, en kategori-
sering bestående av vad som benämns som "five big ideas" vilka i sin tur har sin utgångspunkt i 
Kaputs (2014) perspektiv på att föra algebraiska resonemang och algebra som skolämne. Dessa 
fem områden beskriver Blanton et al. (2015) som grundläggande innehåll i algebraämnet för att 
elever genom tidig algebraundervisning ska ha möjlighet att kunna utveckla algebraiskt tänkande. 
Följande områden framhålls: 

  
1.   Likheter (ekvivalenser), uttryck, ekvationer och olikheter  
2.   Generaliserad aritmetik  
3.   Funktionellt tänkande  
4.   Variabler  
5.   Proportionella resonemang  

  
I det första området ingår förståelsen för likhetstecknet som en relation, förmågan att kunna ut-
trycka ekvationer och beskriva uttryck innehållande symboler samt att kunna föra resonemang 
kring dessa. Eleverna ska även utveckla sin förmåga att beskriva förhållanden mellan kvantiteter, 
lika som olika. Generaliserad aritmetik handlar, som tidigare beskrivet, om att generalisera aritme-
tiska förhållanden. Det tredje området, funktionellt tänkande, handlar också om att generalisera 
förhållanden men fokuserar istället på hur mängder och storheter varierar i relation till varandra. 
Eleverna ska genom språk, figurer, tabeller, algebraiska symboler och grafer kunna beskriva och 
uttrycka dessa relationer och generaliseringar. Variabler är symboler som kan användas för att be-
skriva matematiska tankegångar. Variabler är ett område som egentligen behandlas genom de andra 
fyra områdena. Blanton et al. (2015) menar emellertid att detta språkliga verktyg är av så stor bety-
delse för algebraämnet att de framhåller variabler som ett eget område i tidig algebra. Proportionella 
resonemang innebär att kunna avgöra om två mängder är proportionella till varandra, det vill säga 
en förståelse för hur till exempel två bråktal förhåller sig till varandra.  

  
I bakgrunden (avsnitt 2.2) har olika synsätt på algebraiskt tänkande presenterats. Tidig algebraun-
dervisning, däribland generaliserad aritmetik, ska syfta till att utveckla elevers algebraiska tänkande 
enligt Blanton et al. (2015) och är därmed centralt i vår studie. Detta synsätt, i likhet med de som 
tidigare presenterats, handlar om generaliseringar. Fortsatt kommer en beskrivning av de fyra prak-
tiker som algebraiskt tänkande enligt Blanton, Brizuela, Stephens, Knuth, Isler, Murphy Gardiner, 
Stroud, Fonger och Stylianou (2018) består av. Genom att sysselsätta elever i aktiviteter som be-
handlar de fem områden som tidig algebra består av, ska eleverna framförallt utveckla sin förmåga 
att dra generella slutsatser gällande matematiska förhållanden (Blanton et al. 2015). Att kunna ge-
neralisera, att motivera en generaliserings giltighet, uttrycka generaliseringar samt föra resonemang 
kring generaliseringar är centralt i det algebraiska tänkandet (Blanton et al. 2015). Blanton et al. 
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(2018) ser inte dessa förmågor, det vill säga föra resonemang, uttrycka och motivera, som algebra-
iska om de är isolerade från generaliseringar. För att förmågorna ska främja elevernas algebraiska 
tänkande ska exempelvis resonemang föras utifrån en generalisering. Förmågan att kunna göra ge-
neraliseringar är därmed inte heller tillräckligt för algebraiskt tänkande i Blanton et al. mening, att 
kunna beskriva och uttrycka relationer och strukturer inom matematiken är också väsentligt. För-
utom att eleverna ger ett uttryck för en specifik generalisering när de beskriver denna, så fördjupas 
även elevernas förståelse för företeelsen. Att få uttrycka generaliseringar upprepade gånger i olika 
situationer kan öka förståelsen för generaliseringarnas större omfång. Blanton et al. ger som exem-
pel att när yngre elever börjar använda symboler för att uttrycka generaliseringar som den kommu-
tativa lagen, a + b= b+ a, så representerar bokstavssymbolerna de tal de har kännedom om, för att 
sedan utveckla en förståelse för att bokstavssymbolerna gäller för alla tal. Att få öva på att motivera 
huruvida en generalisering är sann eller ej ger elever träning i att använda matematiska argument. 
Yngre elever motiverar ofta huruvida exempelvis en räknelag är sann eller ej i en specifik situation, 
men genom att öva på detta kan eleverna utveckla förmågan att motivera hur generaliseringar gäller 
i ett större sammanhang. Förmågan att kunna föra resonemang kring generaliseringar är även det 
en viktig del av det algebraiska tänkandet. Detta innebär att tidigare beskrivna och giltigt motiverade 
generaliseringar kan användas för att visa en generalisering i ett nytt sammanhang. Blanton et al. 
använder sig av udda och jämna tal för att beskriva denna förmåga inom algebraiskt tänkande, där 
generaliseringen att två udda tal alltid blir ett jämnt tal kan vara ett led i ett resonemang kring vad 
som händer om tre udda tal adderas.  

4.2 Centrala begrepp 

Nedan redogör vi för begrepp som är centrala i studiens analys. 
 
Algebraiskt tänkande: I detta teoretiska ramverk har vi redogjort för Blanton et al. (2018) per-
spektiv på algebraiskt tänkande vilket i likhet med de tidigare beskrivna perspektiven (se avsnitt 
2.2) också kretsar runt generaliseringar. Algebraiska resonemang har i vissa synsätt använts syno-
nymt med algebraiskt tänkande, fortsättningsvis används algebraiska resonemang som i den defi-
nition denna studie utgår ifrån, det vill säga en av fyra praktiker i algebraiskt tänkande.  
 
Aritmetik: Aritmetik benämns inte som matematiskt område så som algebra gör i svensk kursplan. 
Rubriken för det centrala innehåll som uteslutande behandlar aritmetik är ”Taluppfattning och tals 
användning” (Lgr 11, s. 63) vilket är det innehåll vi syftar till när vi hänvisar till aritmetik i resultatet. 
Aritmetik innefattar taluppfattning och beräkningsprocedurer samt en förståelse för hur dessa fun-
gerar.  
 
Strukturellt tänkande: Exempel 1, 78–49+49=78, och exempel 2, 55+2 =53+__, i bakgrunden 
(avsnitt 2.3.2 & 2.3.3) visar hur det är möjligt att använda strukturella strategier och därmed tänka 
strukturellt gällande numeriska uttryck. Sammanfattningsvis innebär strukturellt tänkande att ur-
skilja underliggande matematiska strukturer genom att fokusera på tal och räkneoperationers egen-
skaper. 
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Beräkningsstrategier: Beräkningsstrategier innebär att elever försöker lösa en uppgift genom be-
räkningsprocedurer, det vill säga en beräkning med något av de olika räknesätten. Nedan redogörs 
för två olika typer av beräkningsstrategier.  
 

1.   I exempel 2, 55+29=53+__, (se avsnitt 2.3.3) redogörs för en typ av beräkningsstrategi som 
går ut på att termerna på ena sidan av likhetstecknet adderas för att se vilket tal som fattas 
på den andra sidan. Eleverna kan även använda denna strategi för att avgöra om en likhet 
är sann eller inte genom att räkna ut summan på vardera sida om likhetstecknet för att 
sedan jämföra de båda sidornas summa. Använder sig eleverna av denna beräkningsstrategi 
betraktar de likhetstecknet som en relation där summan av högerledet och summan av 
vänsterledet alltid måste vara desamma.  

 
2.   Om eleverna betraktar likhetstecknet som en process istället för som en relation använder 

de sig av en annan typ av beräkningsstrategi. Denna innebär att en uppgift räknas från 
vänster till höger, där vänsterledet i de flesta fall innebär en beräkning och högerledet ett 
svar. Om obekanta tal befinner sig på annan plats än efter likhetstecknet alternativt att det 
är fler termer i högerledet, blir uträkningen ofta fel. Ett exempel på när denna strategi kan 
resultera i ett felaktigt svar är i utsagan 55+29=53+__.  Eleven tror då att talen ska adderas 
från vänster till höger och att det obekanta talet därmed är summan av de tre bekanta talen, 
det vill säga att eleven svarar 55+29=53+137 eftersom eleven har tänkt 55+29+53=137.  

 
Generaliserad aritmetik: Generaliserad aritmetik är ett begrepp och område som har redogjorts 
för ur olika perspektiv i bakgrunden. Denna studie tar avstamp i Blanton et al. (2015) definition av 
generaliserad aritmetik. Generaliserad aritmetik är en av fem delar i det som Blanton et al. betraktar 
som centralt för att främja elevers algebraiska tänkande. Generaliserad aritmetik innebär utifrån 
detta perspektiv att kunna generalisera grundläggande egenskaper hos siffror, tal, räkneoperationer 
och strategier samt att kunna resonera kring strukturen i ett aritmetiskt uttryck och inte värdet hos 
uttrycket. 
 
Formell algebra: Formell algebra i denna studie avser algebraämnet i de högre årskurserna, det 
vill säga ekvationer och ekvationslösning, algebraiska uttryck och användning av variabler. 

5.  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att öka kunskapen om hur svenska lärare förhåller sig 
till	  matematikuppgifter	  som behandlar generaliserad aritmetik. Syfte och forskningsfrågor tar av-
stamp i tidigare forskning som funnit att generaliserad aritmetik i det närmaste saknas i läromedel 
såväl som i läroplan. Utifrån nationell och internationell forskning inom generaliserad aritmetik för 
grundskolan har vi valt ut ett antal uppgifter som intervjuerna kommer att utgå från.   

 
a.   Vad anser de intervjuade lärarna att uppgifterna syftar till för lärande? 
b.   Hur placerar lärarna uppgifterna i en tänkt progression i matematikundervisningen? 
c.   Hur bedömer de intervjuade lärarna uppgifternas relevans för främjandet	  av	  elevers 

algebraiska tänkande?	    
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Den första forskningsfrågan syftar till att undersöka vad lärarna anser att uppgifterna kan bidra 
med till elevers lärande. Detta är ett första steg för att undersöka hur de intervjuade lärarna förhåller 
sig till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik. Den andra frågan syftar till att undersöka 
vilka förkunskaper lärarna anser att eleverna behöver för att ta sig an uppgiften samt vilket mate-
matiskt innehåll uppgiften förbereder eleverna inför. Detta är av intresse att undersöka då det finns 
en tradition av att algebra ska introduceras först i de högre årskurserna efter att eleverna har grund-
läggande aritmetiska kunskaper (Radford 2018). Generaliserad aritmetik, till skillnad från det trad-
itionella synsättet, innebär att aritmetik och algebra är två matematiska områden som kan läras in 
samtidigt redan från tidiga åldrar. Att undersöka vilken syn lärarna har på relationen mellan aritme-
tik och algebra ger oss en djupare förståelse för hur lärarna förhåller sig till generaliserad aritmetik. 
Den tredje forskningsfrågan syftar till att undersöka uppgifternas relevans för elevernas algebraiska 
tänkande, vilket är intressant att undersöka då generaliserad aritmetik ska främja elevernas algebra-
iska tänkande (Blanton et al. 2015). Samtliga forskningsfrågor behandlar lärarnas förhållningssätt 
till uppgifterna och ger oss en fördjupad bild av hur lärarnas tankar kring generaliserad aritmetik 
ser ut samt hur algebra som ämnesområde uppfattas.  

6.  Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metod. Vidare presenteras även de bakomliggande orsakerna till 
valet av metod, avgränsningar som gjorts, urval av deltagare, studiens validitet och reliabilitet samt 
analysupplägg. 

6.1 Kvalitativa intervjuer   

Vi valde att intervjua matematiklärare med syfte att undersöka hur några verksamma lärare förhåller 
sig till matematikuppgifter som behandlar generaliserad aritmetik. Syftet med studien var avgörande 
för valet av metod (Kvale & Brinkmann 2014). För att öka kunskapen om hur svenska lärare för-
håller sig till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik valde vi inom denna studies omfång 
att göra en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ intervjustudie gav oss möjlighet att förstå lärarnas 
tankar och resonemang om uppgifterna vilket var en förutsättning för att undersöka hur de förhöll 
sig till dessa. I en kvalitativ studie av detta omfång är det inte möjligt att dra några generella slut-
satser utifrån insamlade data. För att hitta tänkvärda aspekter behövde vi emellertid ett fylligt 
material som underlag. En kvalitativ intervjustudie gav oss mer utförliga uttalanden än vad vi hade 
kunnat få vid en kvantitativ intervjustudie (Trost 2010). Utifrån vårt metodval fick vi en inblick i 
huruvida svenska lärare inom grundskolans olika stadier tänker i banor som kan relateras till gene-
raliserad aritmetik eller ej.  

6.1.1 Utformning av frågor och intervju 

I utformningen av frågorna och intervjuguiden behandlades begreppen standardisering och struk-
turering (Trost 2010). Begreppet standardisering innebär att frågor och intervjusituation är des-
amma vid olika intervjuer. Begreppet strukturering behandlar dels huruvida frågorna har svarsal-
ternativ eller är öppet formulerade och dels till vilken grad själva undersökningen är strukturerad. 
I denna studie valdes öppna frågor och viss grad av strukturering och standardisering.  
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Våra intervjuer är semistrukturerade eftersom frågorna är av öppen karaktär men utgår från fasta 
matematiska uppgifter. Intervjuerna följde en intervjuguide (se bilaga 2). Trost (2010) menar att en 
intervjuguide för kvalitativa intervjuer inte ska innehålla färdiga frågor utan snarare områden som 
forskaren ämnar undersöka. Vi har däremot valt att ha färdiga frågor till de tre teman som inter-
vjuguiden behandlar för att få svar på hur lärarna förhåller sig till de matematiska uppgifterna. 
Studiens intervjufrågor är standardiserade i den mån att vi utgick från samma frågor i samtliga 
intervjuer. Däremot kunde frågor omformuleras och utelämnas beroende på situation vilket tyder 
på en lägre grad av standardisering. Innan insamlingen av data påbörjades genomfördes två prov-
intervjuer med två lärarstudenter för att se hur frågorna uppfattades samt om dessa gav svar på vad 
studien avsåg att mäta. Smärre korrigeringar i frågeformuleringar gjordes efter att provintervjuerna 
genomförts för att frågorna skulle bli tydligare.  

6.1.2 Intervjusituation  

Intervjuerna ägde rum på de intervjuades arbetsplatser. Vi föreslog de intervjuades arbetsplatser av 
två anledningar. Vi ville dels ta så lite tid som möjligt av de intervjuade, dels befinna oss på en plats 
där lärarna kände sig trygga.	  Vi valde att använda oss av ljudupptagare då vi såg fördelen i att kunna 
lyssna på intervjun efteråt samt ha möjlighet att transkribera materialet. Eftersom vi valde att utföra 
kortare kvalitativa intervjuer på cirka 25 minuter ansåg vi inte att datamaterialet blev allt för mäktigt 
att orientera sig i. Ytterligare ett val som gjordes var att vi båda skulle delta vid intervjuerna så att 
den ena kunde sköta själva intervjun och den andra kunde sköta tekniken och anteckna vilka upp-
gifter lärarna diskuterade om de inte själva var tydliga med det (Trost 2010).  
 

6.1.3 Urval av deltagare  

Tanken kring vårt urval av lärare som skulle intervjuas var att försöka få lärare från olika skolor i 
Södermanland och Uppland. Vi använde oss av det som Trost (2010) benämner som bekvämlig-
hetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att de som utför studien använder de människor som 
finns tillgängliga och som kan anses vara lämpade för det som ska undersökas. Vi började med att 
maila en intresseanmälan till rektorer på 25 skolor som de flesta hade årskurs f-9. Viktigt att komma 
ihåg vid en undersökning som skett via ett bekvämlighetsurval är att urvalet som sker är självselek-
tivt och därmed kan påverka vilka som vill intervjuas (Trost 2010). Den enda läraren som tackade 
ja i våra utskick studerade till specialpedagog i matematik, varför ett deltagande i en studie behand-
lande algebraundervisning kan ha varit av större intresse för henne än för lärare vars intresse i 
matematikämnet inte är lika stort. På grund av den låga svarsfrekvensen fick vi använda oss av 
personliga kontakter. I största möjliga mån försökte vi få deltagare vi ej hade en personlig relation 
till. Vid de tillfällen där någon av oss var bekant med deltagaren intervjuade den som ej hade träffat 
läraren tidigare för att reducera risken att relationen skulle påverka intervjun. Urvalet bestod slutli-
gen av åtta lärare utspridda på fyra olika skolor, se tabell 1. Studiens resultat är ej representativt för 
alla svenska lärare och därför fokuserade vi primärt inte på antal utan på intressanta aspekter som 
kunde urskiljas i datamaterialet (Trost 2010).  
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Tabell 1 Deltagande lärare 

 

6.2 Forskningsetiska principer  

För att skydda de individer som ska delta i en forskningsstudie bör vissa forskningsetiska principer 
tas i beaktande. Vi har utgått från Kvale och Brinkmanns (2014) etiska riktlinjer: 
 

1.   Informerat samtycke innebär att deltagarna i studien informeras om undersökningens syfte samt att 
deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Undersökningspersonerna ska även inform-
eras om publicering och vem som har tillgång till studiens material. 

2.   Konfidentialitet handlar om deltagarnas rätt till anonymitet. I kvalitativa intervjuer ska deltagarnas 
privata integritet skyddas.  

3.   Konsekvenser för deltagarna behöver tas i beaktande i en kvalitativ studie. Studiens konsekvenser ska 
vara överhängande positiva.  

4.   Forskarens roll handlar om att i studien ta hänsyn till etik och moral i sitt vetenskapliga förhållnings-
sätt.  

Genom att skicka ut en intresseförfrågan hade vi redan i det första steget informerat rektorerna på 
skolorna om vad studien skulle beröra och fått deras godkännande på om de ville skicka vidare 
förfrågan till lärarna på skolan. De lärare som sedan visade intresse fick mer information genom 
ett informationsblad (se bilaga 1) som skickats till dem där information kring intervjustudiens syfte, 
tillvägagångssätt, material- och personuppgiftshantering, den intervjuades rättigheter samt använd-
ning och publicering. Detta informationsblad har sedan tagits med till intervjun där vi tillsammans 
gått igenom dess innehåll. De intervjuade fick skriva under en medgivarblankett som visade på att 
de tagit del av informationen. Vid våra intervjuer gjorde vi val som grundade sig i att de intervjuades 
självuppfattning inte skulle påverkas, vilket vi går in djupare på i avsnitt 6.3, detta för att undvika 
risk för att konsekvenserna av deltagandet skulle bli negativa. Under de två provintervjuer som 
genomfördes lade vi märke till att provdeltagarna inte tog så mycket tid till att läsa igenom uppgif-
terna. Vi upplevde att de intervjuade gav korta och svävande svar vilket vi tror var en följd av att 
de inte hunnit bekanta sig med uppgifterna. Vid intervjusituationer valde vi därför att låta lärarna 
titta på frågorna innan intervjun startade för att de inte skulle bli stressade av tiden eller tystnaden. 

	   Antal	  år	  som	  verksam:	  	   Behörighet	  matematik:	   Undervisat	  i:	   Undervisar	  just	  nu:	  
Lärare	  A	  	   8	  år	   åk	  f-‐5	   åk	  1	  –	  5	   åk	  2	  

Lärare	  B	  	   15	  år 
	  

åk	  1–7 
	  

åk	  1–6	  
mestadels	  åk	  4–5	  

åk	  1	  

Lärare	  C	  	   20	  år	   åk	  1	  –	  7	   	  åk	  1–6	  
mestadels	  åk	  4–5	  

åk	  5	  

Lärare	  D	  	   30	  år	  	   åk	  1–9	  specialpedagog	  	   åk	  fk-‐9	  	   åk	  fk-‐9	  	  

Lärare	  E	   2	  ½	  år	   åk	  4–6	  	   åk	  4–5	   åk	  4	  

Lärare	  F	   14	  år	   åk	  1–9	  	   åk	  4–9	  
mestadels	  åk	  6–9	  

åk	  7	  

Lärare	  G	  	   5	  år	   åk	  fk-‐6	   åk	  1,3,4	  och	  6	   åk	  3	  

Lärare	  H	   14	  år	  	   åk	  7–9	  +	  gymnasiet	   åk	  6–9	  +	  gymnasiet,	  
mestadels	  gymnasiet	  

åk	  6–9	  
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Vi berättade också lite kort om vad för teman vi tänkt att beröra under intervjun. Dessa val gjordes 
dels för att vi ville skapa en situation som öppnade upp för fylliga svar, dels för att lärarna skulle 
känna sig bekväma. Både etiska och vetenskapliga överväganden låg alltså bakom valen. 

6.3  Reliabilitet och  validitet  

En studies grad av reliabilitet och validitet berättar om hur tillförlitlig respektive giltig studien är 
(Trost 2010). Begreppet reliabilitet, studiens tillförlitlighet, innebär i vilken mån studien inte påver-
kas av slumpmässiga faktorer som till exempel intervjusituationen. För att en studie ska ha hög 
grad av reliabilitet ska studiens olika delar, till exempel frågor och intervjusituation, utföras på 
samma sätt vid de olika tillfällena. En studies validitet, innebär i vilken grad studien mäter det som 
avses att mäta. En studie och dess resultat ska därmed ge svar på studiens forskningsfrågor. 

 
För att intervjuerna skulle bli reliabla valde vi att använda oss av en intervjuguide (se bilaga 2) och 
fyra fasta matematiska uppgifter (se avsnitt 7). Intervjuguiden bestod av tre temaområden: syfte, 
progression och användbarhet/relevans som bestämdes utifrån våra forskningsfrågor. Detta stärkte 
även studiens validitet då vi säkerställde att studien mätte det som avsågs att mäta. Om lärarna inte 
riktigt svarat på en fråga kan frågorna ha omformulerats med syfte att få tydligare svar. Vi presen-
terade de fyra uppgifterna i samma ordning för lärarna och ställde till varje uppgift frågor inom 
varje temaområde. Valet att ha färdiga frågor och fasta matematikuppgifter grundade sig i att vi 
ville ha en tydlig struktur på intervjusituationen där allt för mycket inte skulle skilja sig mellan de 
olika intervjuerna för att få relevant material till våra forskningsfrågor, vilket skulle stärka reliabili-
teten. Även om vi har haft bestämda frågor har dessa ändrats något mellan intervjuerna och följts 
av olika följdfrågor som kunnat leda in lärarna på ett visst spår, vilket öppnar upp för kritik mot 
reliabiliteten (Kvale & Brinkmann 2014). Följdfrågor har visserligen ställts för att lärarna som in-
tervjuats inte skulle uppleva situationen som ett prov på deras matematiska kunskaper, vilket var 
ett mer etiskt övervägande som då kan ha påverkat. En studies reliabilitet förknippas ofta med 
huruvida studiens resultat är reproducerbart, vilket innebär att resultatet skulle bli detsamma om 
studien gjordes om (Trost 2010; Kvale & Brinkmann 2014). Studien är tydligt utformad och skulle 
kunna genomföras igen men eftersom den undersöker människors förhållningssätt till matematik-
uppgifter skulle resultaten knappast bli desamma då de intervjuades tankar är i fokus.  

6.4  Analysupplägg  

Samtliga intervjuer transkriberades innan analysen påbörjades för att materialet skulle bli mer lätt-
hanterligt än inspelningarna. Citaten i resultatredovisningen är hämtade från transkriptionerna. In-
tervjuguidens tre teman användes som utgångspunkt även i vår analysmetod för att få en röd tråd 
genom studien. För att kunna analysera insamlade data på ett effektivt och sammanhängande sätt 
bestämdes analysmetoden på förhand (Kvale & Brinkmann 2014). Den metod som utformades för 
analys av materialet bestod av fyra steg och skulle successivt bryta ner och gruppera data till en 
hanterlig mängd. Analysmetoden utgick från Kvale och Brinkmanns diskussion om vilka övervä-
ganden som bör göras inför en intervjuanalys. Dessa överväganden resulterade i en analysmetod 
som var meningsfokuserad, det vill säga att analysen fokuserar meningen i det som sägs och inte 
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hur det uttrycks rent språkligt, samt att intervjuuttalanden bearbetades genom kodning. Nedan 
beskrivs analysuppläggets fyra steg: 
 

1.   Det första steget innebar att materialet kodades, i detta fall utifrån våra tre teman, som 
skulle vara möjliga att koppla till olika delar i intervjuerna. På så vis delades insamlade data 
in i vad Kvale och Brinkmann (2014) benämner som naturliga enheter. Genom att koppla 
olika textsegment till centrala teman strukturerades materialet in till naturliga enheter som 
gjorde det möjligt att lära känna samt få en överblick av materialet.  

2.   I steg två kategoriserades textsegmenten inom intervjustudiens teman. Kategoriseringen 
genererades ur data, vilket innebär att kategorierna utgick från materialet och bestämdes 
under analysens gång (Kvale & Brinkmann 2014). Detta till skillnad från kodningen i steg 
ett som på förhand var bestämd. Utifrån textsegmenten i steg 1 kunde vi till varje centralt 
tema göra nya grupper av uttalanden som liknade varandra. Dessa grupperingar bildade då 
kategorier och tilldelades samlingsnamn.  

3.   I det tredje steget sammanfattades den huvudsakliga innebörden i varje textsegment för att 
underlätta arbetet i steg fyra, här valde vi också ut eventuella citat som kunde användas i 
presentationen och diskussionen av resultat.  

4.   I steg fyra började arbetet med att finna intressanta mönster, likheter och skillnader, men 
framförallt hur intervjupersonernas svar relaterade till generaliserad aritmetik.  

 
Materialet analyserades upprepade gånger därför att nya intressanta upptäckter och mönster dök 
upp under analysens gång, exempelvis har kategorier bytts ut och slagits samman. Att datamaterialet 
analyserades i flera vändor och att vi varit två i analysprocessen har gjort att materialet blivit mer 
bearbetat vilket bidragit till ett mer tillförlitligt resultat. En del av det insamlade materialet redovisas 
inte. En orsak till detta var att vissa delar av materialet inte var möjliga att sammanställa på ett 
sammanhängande och tydligt sätt. Dessa aspekter skulle då ta oproportionerligt mycket plats i för-
hållande till andra analyserade resultat som bättre svarade mot studiens syfte. Det är möjligt att 
argumentera att utelämnat analysmaterial kan påverka studiens reliabilitet. Vi menar emellertid att 
de delar vi valt att inte redovisa inte påverkat de slutsatser vi kunnat dra utifrån resultatet. Detta 
beror på att en del av det utelämnade materialet som haft kopplingar till studiens syfte eller påverkat 
efterkommande svar redovisats med enstaka utdrag i form av citat eller kommentarer men ej som 
egna avsnitt. Vissa frågor som ställdes i intervjuerna syftade till att få igång lärarnas tankar kring 
uppgifterna och har inte redovisats om det inte framkommit något som påverkar andra delar av 
resultatet, då har dessa nämnts kortfattat.  
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7.  Presentationen av uppgifterna 

I detta avsnitt presenteras de uppgifter som intervjuerna utgått ifrån. Uppgifterna presenteras i 
samma ordning som vid intervjuerna.  

 

 
Uppgift 1 är tagen ur Bråting, Hemmi och Madej (2018) men är utformad utifrån Mason, Stephens 
och Watsons studie (2009) angående strukturellt tänkande. Uppgiften behandlar, med hänvisning 
till det teoretiska ramverket, generaliserad aritmetik i och med möjligheterna till att generalisera 
matematiska strukturer, i detta fall att förhållandet mellan de bekanta talen måste kompenseras i de 
obekanta talen, samt strategier.  
 

Uppgift	  1	   Uppgift	  2	  

 

 

Uppgift	  3	   Uppgift	  4	  
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Uppgift 2 är tagen ur Blanton et al. (2015) och kommenteras i avsnittet tidigare forskning (3.2). 
Sammanfattningsvis är den utformad så att eleven genom den givna informationen ska göra anta-
ganden om aritmetiska förhållanden som därefter generaliseras till ett uttryck. 
 
Uppgift 3 är tagen ur Irwin och Britt (2005). Uppgiften kan behandla generaliserad aritmetik på två 
sätt utifrån Blanton et al. (2015) definition, antingen genom att strategin för att lösa uppgiften 
generaliseras till nya liknande uppgifter alternativt genom att föra resonemang kring bråkens för-
hållanden till varandra på ett generellt sätt. 
 
Uppgift 4 är tagen ur Bråting och Madejs (2017) artikel där delar av deras forskningsprojekt redovi-
sas. Genom att undersöka udda och jämna tal kan eleverna upptäcka samband och generalisera 
dessa (Blanton et al. 2018). 

8.  Resultat och diskussion 

Nedan följer en presentation av studiens resultat samt en diskussion av studiens resultat.	  Resultat 
och diskussion utgår från studiens tre huvudsakliga teman: vad de intervjuade lärarna anser att 
uppgiften syftar till för lärande, hur progression kring uppgifterna kan se ut samt hur lärarna bedö-
mer uppgifternas relevans för elevers algebraiska tänkande. I tabellerna redovisas de kategorise-
ringar som har utkristalliserats i analysen av materialet. Rubrikerna på kategorierna är samlingsnamn 
namngivna utifrån det innehåll lärarna talar om i intervjuerna, lärarna kan ha bedömt uppgifterna 
utifrån flera aspekter vilket gjort att deras svar kan ha placerats i fler än en kategori. Vissa kvanti-
tativa inslag finns i redovisningen av resultatet vilket beror på att dessa ligger till grund för mönster 
och skillnader som vi upptäckt i det insamlade materialet. Överlag uppfattade de intervjuade lärarna 
uppgifterna som ovanliga. Detta var inte något vi frågade om utan något som lärarna i samtalet om 
uppgifterna uttryckte: 
 

Ja det var en lite annorlunda uppgift faktiskt, det är inte så vanligt (Lärare H om uppgift 2).	  
 
(…) dom är ju också frågor som är mindre vanliga tror jag i skolan idag och därför kan 
dom uppfattas som svårare för yngre elever (…) (Lärare D om uppgift 1) 

8.1 Lärarnas syn på uppgifternas syfte  

Det första temat som behandlades var uppgiftens syfte, det vill säga vad lärarna ansåg att uppgif-
terna kunde bidra med till elevers lärande. Utifrån intervjumaterialet kunde matematiskt inne-
håll, inom aritmetik och tidig algebra, samt uttalanden	  som kan relateras till matematiska förmågor 
urskiljas som uppgifternas syfte. I samtalet om vad uppgifterna kunde bidra med för lärande, var 
lärarna i allmänhet mer specifika gällande de innehållsliga aspekterna inom matematiken än vad 
som kan relateras till läroplanens förmågor. Även om lärarna inte uttryckte uppgiftens matematiska, 
innehållsliga syfte i	  samma ordalag som används i kategoriseringarna, var de tillräckligt precisa för 
att vi i sammanställningen skulle kunna hänvisa syftet till ett visst matematiskt innehåll utan att göra 
omtolkningar eller läsa in mer information i uttalandet än vad som sades. Menade lärarna att upp-
gifterna	  skulle bidra till elevernas	  förmågor	  beskrevs	  dessa ofta	  i	  mer	  vardagliga termer	  såsom ”prata 
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matematik”, ”logiskt tänkande” och ”sätta sig in i hur andra tänker” vilket inte gav tillräckligt med 
information för att hänvisa uttalanden till varken en specifik förmåga i läroplanen eller till Blan-
ton et al.	  (2018)	  definition av algebraiskt tänkande.	  I tabell 2 visas en sammanställning av de kate-
gorier som framkommit i analysprocessen. Här visas	  vad uppgifterna ansetts syfta till för lärande 
enligt de intervjuade lärarna. 	  	  
 
Tabell 2 Uppgifternas syfte	  
Syfte	   Uppgift	  

Likhetstecknets	  innebörd	   1	   2	   3	   	  

Aritmetik	   1	   2	   3	   	  

Proportionalitet	   	   	   3	   	  

Generaliserad	  aritmetik	   1	   2	   3	   4	  

Variabler	   	   2	   	   	  

Övriga	  syften	  relaterade	  till	  förmågor	   	   2	   	   4	  

 
8.1.1 Likhetstecknets innebörd	  

Då tänker jag att det är [syftet] att fundera kring likhetstecknet betydelse, hur mycket 
ska jag lägga till på vardera sida för att det ska vara en likhet (Lärare B om uppgift 1).	  	  
 
Syftet med den här uppgiften är egentligen fortfarande likhetstecknets betydelse, att 
dom ska förstå att det ska vara lika mycket på båda sidorna (Lärare A om uppgift 2).	  

	  

Som redovisat i tabell 2 fanns likhetstecknet med som syfte i uppgift 1, 2 och 3. Alla intervjuade 
lärare ansåg att en del av uppgift 1:s huvudsakliga syfte var att arbeta med likhetstecknets betydelse, 
de betraktade uppgiften som ett sätt att träna på likhetstecknet som en relation och inte som en pro-
cess och betonade vikten av denna kunskap. Även i uppgift 2 och uppgift 3 togs likhetstecknet upp 
som syfte, även i dessa uppgifter betonades relationen mellan de olika sidorna av likhetstecknet 
men diskuterades inte mycket mer än så vid dessa uppgifter. 
  
I Lgr11 (2011) är likhetstecknets betydelse ett område under algebra för åk 1–3. Att likhetstecknets 
betydelse är centralt i läroplan kan ha bidragit till att lärarna kopplar uppgift 1:s huvudsakliga syfte 
till likhetstecknet. Att se på likhetstecknet som en symbol för en relation är en del av Blanton et al. 
(2015) första centrala område (likheter, ekvationer, uttryck och olikheter) som ska utveckla elevers 
algebraiska tänkande. Även inom Blanton et al. område generaliserad aritmetik kan likhetstecknet 
ses som en del av en matematisk struktur, däremot kan inte likhetstecknet på egen hand betraktas 
som generaliserad aritmetik. Att likhetstecknet ses som centralt för uppgiften kan tyda på att lärarna 
anser att en för snäv innebörd av likhetstecknet kan leda till svårigheter att lösa uppgifter som inte 
är uppbyggda som term + term = summa, vilket visas i följande citat: 
	  	  

Ja jag tror att många, tänker 18 + någonting är 20, 2, och sen är dom klara. En del har 
jättesvårt att förstå vad det här tecknet betyder, även fast man tycker åh nu har vi job-
bat med det här jättemycket...	  (Lärare G om uppgift 1). 
	  

Flera lärare menade på att elevernas bild av likhetstecknet som process försvårar uppgifter såsom 
1a, samtidigt som de framhåller grundläggande kunskaper inom addition och subtraktion såsom 
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18+2=20. En sådan bild av vilka förkunskaper som krävs är intressant i förhållande till svårig-
heten lärarna diskuterar gällande likhetstecknet som en process, eftersom dessa strider något mot 
varandra. Blanton et al. (2015) visar att elever som använder beräkningsstrategier där likhetsteck-
nets betraktas som en process kan få svårigheter att lösa uppgifter som behandlar generaliserad 
aritmetik. Dessa motstridigheter menar vi kan leda till ett dilemma där mer traditionella sätt att 
arbeta med räknesätten ställer till det för elevernas förmåga att se likhetstecknet som en relation. 	  

8.1.2 Aritmetik 

(…) få förståelse för icke heltal, vad heter det, relationella tal4, andelar helt enkelt och 
dom talen som vi har mellan talen helt enkelt och som eleverna har väldigt svårt att 
förstå. Så jag tänker att dom ska beräkna bråk helt och förstå bråkets innebörd egentli-
gen (Lärare E om uppgift 3). 
 
Jag skulle nog säga att det fortfarande är likhetstecknets betydelse och sen själva prin-
cipen med subtraktion. Den här eleven som tror att varje gång man subtraherar ett tal 
med sig självt är det lika med noll, att eleven får förståelse för att man faktiskt tar bort. 
Det skulle jag nog säga, likhetstecknets betydelse och subtraktionens princip (Lärare A 
om uppgift 2). 

 
Ovan ges exempel på två uttalanden som kategoriserats som aritmetik. I det andra citatet går det 
att urskilja flera syften. I likhet med andra uttalanden som klassificerats som aritmetiska kunde 
synen på uppgifternas syfte vara av blandad karaktär, det vill säga att uppgiften kunde syfta till flera 
saker. Taluppfattning och räkneoperationer, vilka nämns i citaten ovan, påträffades som syfte flerta 
gånger under intervjuerna, andra aritmetiska syften såsom taldelning, positiva och negativa tal och 
decimaltal kom också upp. Uppgift 3 var den uppgift där aritmetik framträdde som övervägande 
syfte, där bidrag till elevers lärande ansågs vara innebörden av ett bråktal, hur bråk förhåller sig till 
heltal samt metod för förlängning och förkortning. Blanton et al. (2015) menar att en räkneoperat-
ion kan generaliseras, lärarna uttryckte inte i intervjuerna att detta ska ske och därför blir svaren 
kring vad uppgiften ska bidra med till elevernas lärande med övervägande aritmetiska. Denna upp-
gift noterade vi att lärarna upplevde som svår att förhålla sig till. Flera lärare uttryckte att de själva 
inte visste hur de skulle gå till väga för att lösa uppgiften. Den metod som majoriteten framhöll för 
att lösa uppgiften var förlängning och förkortning men lärarna förklarade inte hur metoden skulle 
hjälpa eleverna att komma fram till det rätta svaret. En lärare uttryckte sig såhär kring vilken metod 
de skulle använda för att lösa uppgiften:  
	   

Ja men jag tänker på att man är noga med till en början att man skriver ut vid en för-
längning att man utför en multiplikation med både nämnare och täljare så att man ser, 
för det är ju också kopplat till förståelsen, att man delar upp delarna, att man inte kan 
göra det bara liksom i nämnare eller täljare så att dom förstår att, så att dom har med 
sig det på något sätt. Det är det jag tänker. I och för sig så är den här uppgiften utformad 
på ett litet annat sätt men för att dom ska komma fram till nämnare eller täljare är det 
ju i det här fallet så behöver dom kunna liksom bemästra det här om dom inte ska hålla 
på och rita (Lärare H om uppgift 3).   
	  

                                                
 
4 Utifrån sammanhanget är vår tolkning att läraren menar rationella tal.  
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Vi menar att uppgiften kan lösas genom att se till hur täljare förhåller sig till täljare och nämnare för-
håller sig till nämnare. Visserligen kan metoden för förlängning och förkortning, precis som lärare 
H uttrycker, vara till fördel för att lätt se hur 3 förhåller sig till 15 och då vad 4 ska förhålla sig till. 
15 är 5 gånger så mycket som 3 och då måste talet i rutan vara 5 gånger så mycket som 4. Nedan 
visar vi hur förhållandet, proportionaliteten, kan vara syftet enligt en annan lärare.  

8.1.3 Proportionalitet 

I ramverket redovisas proportionalitet som ett av Blanton et al. (2015) centrala områden, där gene-
raliserad aritmetik är ett annat. I senare artiklar (Blanton et al. 2018) har områdena proport-
ionalitet och variabler försvunnit som egna områden och räknas istället in i de tre områden som är 
kvar: generaliserad aritmetik, området om likheter, uttryck, ekvationer och olikheter samt funkt-
ionellt tänkande. Lärare D uttrycker att uppgiften syftar till proportionalitet:  
	  

Ja men precis men den tänker jag handlar om likformighet eller proportionalitet, så tre 
står till fyra precis som femton står till nåt annat (…) (Lärare D om uppgift 3).  

	  	  
När lärare D sedan diskuterar svårigheter elever kan stöta på i den här uppgiften så uttrycker läraren 
sig såhär: 	  
	  

Ja de kan ju dels stöta på att dom inte förstår bråk som tal överhuvudtaget att det mer 
är som en uppgift, en uträkning, liksom här ska du inte se ett värde utan det är nåt som 
ska göras och sen skulle dom ju kunna råka ut för att dom inte liksom förstår relationen 
mellan täljare och nämnare att dom hamnar i nån slags division nåt dom inte kan 
göra (…) (Lärare D om uppgift 3).   
	  	  

Läraren diskuterar vidare hur hon skulle utforma undervisningen utifrån uppgiften. Hon skulle inte 
lära eleverna något ”tricks” utan snarare uppmana till att se till proportionella relationer, alltså hur 
bråkens täljare och nämnare förhåller sig till varandra. Till skillnad från andra lärare skulle hon inte 
lyfta fram förlängning och förkortning som metod för att lösa uppgiften. Att kunna föra resone-
mang kring	   detta	   förhållande på ett generellt sätt menar vi tillhör generaliserad	   aritmetik ef-
tersom Blanton et al. (2018) menar att förmågan att kunna uttrycka relationer och matematiska 
strukturer på ett generellt sätt är betydande för elevernas algebraiska tänkande.  

8.1.4 Generaliserad aritmetik  

Jag tänkte direkt att det här har med likhetstecknets betydelse att göra och att man måste 
förstå att vänster led alltid måste vara lika mycket som det på höger led, varav man 
måste få likheten mellan vänster och höger led i den här uppgiften att stämma. Så då 
ser jag i mitt fall, i det här fallet då att vänster led alltid är två mindre så jag måste lägga 
på två mer hela tiden oavsett vad jag sätter in i den blå eller den röda rutan (Lärare F 
om uppgift 1).  

Alltså dels kan dom ju lära sig att om man adderar två udda tal så blir det alltid jämnt, 
men det kan ju också vara att man liksom undersöker matematiken, att man ändå ser, 
ja men att man kan se att det finns liksom regler eller att det alltid, vissa saker som man 
kan ha i sig när man sen går vidare som ja, och att man kan förstå matte liksom genom 
dom reglerna (Lärare G om uppgift 4). 
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Resultatet visar på att de intervjuade lärarna ansåg att uppgifterna även kunde bidra till elevers 
lärande inom generaliserad aritmetik. Detta betyder emellertid inte att deras undervisning behandlar 
generaliserad aritmetik, vilket	  denna studie inte heller ämnar undersöka. Vissa sekvenser ur inter-
vjuerna visar däremot att svenska lärare betraktar uppgifter som behandlar generaliserad aritme-
tik på liknande sätt som Blanton et al. (2015) framhåller. Nedan visas ett citat från en lärare som 
samtalar om syftet i uppgift 1:	  	  
	  

(…)	  och nästa fråga den ställer ju högre krav då på att	  resonera om vad innebörden är i 
dom här talen, så att säga, i förhållande till varandra. Det är ju en väldigt viktig fråga 
tycker jag där som ger mycket större möjligheter till matematiska resonemang än den 
första frågan. Och samma sak med fråga c, dom är ju också frågor som är mindre van-
liga tror jag i skolan idag, och därför så kan dom uppfattas som svårare för yngre elever 
men jag tror att det är precis såna här uppgifter som man behöver jobba med yngre 
elever. Det handlar ju också om att göra generaliseringar utav dom här sambanden, så 
om jag gör på det här viset kommer det alltid att vara såhär liksom, det här generella 
resonemanget som man kan komma igång med, att det inte bara är en fråga om att fylla 
i rutorna. (Lärare D om uppgift 1).	  

	  

Även andra lärare har varit inne på strukturella strategier genom att använda förhållandet mellan 
de bekanta för att bestämma de obekanta. Lärare D generaliserar det dock till en vidare kontext. 
Precis som den här läraren uttrycker i citatet ovan uppfattade vi att de intervjuade lärarna var mer 
bekanta med a-uppgiften än med b- och c-uppgiften. Denna uppfattning berodde på att lärarna 
gav utförliga svar om a-uppgiften medan vi behövde ställa mer specifika frågor kring b- och c-
uppgiften för att förstå hur lärarna betraktade uppgiften som helhet. En följdfråga som ställdes var 
om lärarna tänkte att samma strategi som de framhöll för uppgift a även skulle kunna användas för 
uppgift c. Vid denna, diskutabelt ledande, fråga menade fler lärare än lärare D att strategin kunde 
generaliseras. Trots att de menade på att samma strategi kunde användas och att skillnaden mellan 
de bekanta talen inte var avsevärt mycket större än i a-uppgiften, framkom åsikter om att uppgift 
c skulle användas i högre årskurser än uppgift a på grund av det högre talområdet, detta perspektiv 
på matematikundervisning diskuterar lärare D i nedanstående citat:  
 

(…) ja men att arbeta med tresiffriga tal det gör man ju inte av konvention liksom 
kanske, med så unga elever som årskurs 1 men om jag hade en årskurs etta skulle jag 
göra det så det är jättesvårt att säga (…) (Lärare D om uppgift 1).  

	  	  
I likhet med lärare D tror vi att lärare vid en första anblick avfärdar uppgift c på grund av det högre 
talområdet. Trots att lärarna vid följdfrågor menar att samma strategi kan användas, förändras syftet 
med uppgiften när det strukturella tänkandet underordnas den aritmetiska matematiken. Vi tolkar 
detta som att lärarna menar att eleverna inte skulle kunna urskilja strukturen i de högre talområ-
dena för att de inte är vana att arbeta med dessa. Traditionen kring när olika talområden ska intro-
duceras verkar därmed vara stark. 
	  	  
Många av lärarnas uttalanden gällande syftet kategoriserades som generaliserad aritmetik i uppgift 
2. En del lärare ansåg att hela uppgiften inte kunde användas för yngre elever eftersom den innehöll 
bokstavssymboler.	  Uttalanden kring generaliserad aritmetik kunde vara av två typer.	  Ena typen 
behandlade generalisering av första delen av uppgiften som följande citat visar:  
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Att någonting minus sig självt blir 0. Det skulle kunna vara syftet med uppgiften 	  
(Lärare C om uppgift 2).	  

	  

Den andra typen berörde samma aritmetiska generalisering men menade att syftet snarare var 
att översätta generaliseringen till ett algebraiskt uttryck: 	  
	  

Ja, jag tror att syftet är att man ska övergå från, eller att se en generalisering av uppgiften 
och övergång till att använda bokstäver (Lärare G om uppgift 2).  

	  	  
Intervjuaren ber om ett förtydligande, varav av detta uttalande följer: 	  
	  

(…) om man subtraherar ett tal med sig själv varje gång så är svaret alltid 0. Då måste 
ju 8–8 vara 0, 12–12 bli 0, 13–13 är 0, en sån generalisering och sen då att man kan 
översätta det till ett uttryck (Lärare G om uppgift 2).  

	  	  
Blanton et al. (2015) menar att båda dessa typer av generaliseringar främjar elevers algebraiska tän-
kande. Dessutom menar de att bokstavssymboler som integreras tidigt i årskurserna kan fördjupa 
elevernas förståelse för algebraämnet.  

8.1.5 Variabler 

Det är väl att få in bokstäver, alltså andra symboler än siffror (Lärare B om uppgift 2). 
 
Jag tänker att syftet nog är att dels få in bokstäver i matematiken på ett sätt som visar 
på att det inte är stor skillnad som när man hanterar tal (Lärare H om uppgift 2). 

 
I uppgift 2 menade lärare att syftet kunde vara att introducera bokstavssymboler för eleverna. Blan-
ton et al. (2015) har kategoriserat variabler som ett eget område i tidig algebra men menar på att 
det är ett område som integreras i algebraundervisning genom de andra områdena. Variabler kan 
användas som verktyg för att uttrycka, motivera och föra resonemang kring generaliseringar. Det 
är möjligt att lärarna också betraktar bokstavssymbolerna på detta vis men menar att eleverna be-
höver introduceras för dem först. Detta har de emellertid inte uttalat sig om, varför vi inte kan dra 
slutsatser om hur de betraktar variabler i förhållande till vårt teoretiska ramverk.  

8.1.6 Övriga syften relaterade till förmågor	  

Att vara logiska, att sätta sig in i hur andra tänker och försöka tänka på andra sätt än sitt 
eget kanske, att inte bara fastna i sitt eget tänk kanske och också förstå hur andra kan 
tänka (Lärare B om uppgift 2). 

 
Jag skulle beskriva den som en problemlösningsuppgift där man jobbar just med det 
här udda och jämnt tal och uttrycka sig i matematiken. En uppgift där man verkligen 
får prata matematik, beskriva hur man tänker (Lärare A om uppgift 4). 

 
Vid uppgift 2 och 4 så diskuteras syften som ej behandlar det matematiska innehållet utan snarare 
någon form av vad vi tänker är förmågor som eleverna ska utveckla vid arbetet med uppgifterna.	  
Lärarna uttrycker sig däremot inte tillräckligt precist kring vad eleverna ska ”prata” för matematik 
eller vad för något eleverna ska lära sig att förklara vilket gör att vi ej kan koppla detta till Blanton 
et al. (2018) förmågor som hör till algebraiskt tänkande, alltså motivera, uttrycka och föra resone-
mang kring generaliseringar.	  
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Här är det ju att förstå begrepp igen, udda tal, jämna tal, addera, summan, undersök, 
det är mycket begrepp	  (…) (Lärare E om uppgift 4). 

 
Uppgifterna kunde också syfta till att eleverna skulle lära sig nya begrepp alternativt öva på att ta 
sig an textuppgifter. Innan lärarna tittade igenom uppgifterna gavs inga anvisningar om hur upp-
gifterna skulle användas. De flesta lärare tolkade uppgifterna som något eleverna skulle läsa och 
förstå på egen hand och inte något som muntligt skulle kunna presenteras eller förklaras av under-
visande lärare. Med bakgrund i denna observation var det förvånande att majoriteten av lärarna i 
en undervisningssituation sa	  att de skulle använda uppgifterna som muntliga diskussionsuppgifter, 
antingen i par eller helklass. Begrepp och textmassor betraktades som en svårighet och påver-
kade således i vilka årskurser uppgifterna skulle vara lämpliga att använda. Matematiken i uppgif-
terna blev på så vis i flera fall underordnad formuleringarna i uppgifterna, det vill säga att de ana-
lyserades utifrån begrepp och text snarare än matematiskt innehåll.	  	  

8.2 Lärares syn på uppgifternas progression 

Det andra temat, progression, syftade till att undersöka vad lärarna ansåg att eleverna behövde för 
förkunskaper för att ta sig an uppgiften samt för vilket matematiskt innehåll uppgiften kunde för-
bereda. Vid analysen av hur lärarna placerar uppgifterna i en tänkt progression har vi främst un-
dersökt om de förkunskaper och det efterföljande matematiska innehåll som nämns är algebraiskt 
eller aritmetiskt. Denna avgränsning gjordes eftersom dessa matematiska områden är relevanta för 
vad vi undersöker, det blev på så sätt möjligt att urskilja olika synsätt på relationen mellan aritmetik 
och algebra.  
 
Vanligt förekommande var att lärarna uttryckte att de kunde använda delar av uppgifter i lägre 
åldrar och andra delar i högre åldrar vilket påverkade hur lärarna placerade uppgiften i förhållande 
till andra matematiska kunskaper. Som tidigare nämnt uppfattade lärarna uppgifterna som ovanliga 
vilket kan ha påverkat att det var svårt att avgöra vad eleverna behövde för förkunskaper samt vad 
uppgiften skulle förbereda eleverna inför. Detta ledde till att lärarnas svar var väldigt spretiga och 
vi hade svårt att upptäcka några tydliga mönster i alla lärares uttalanden. Av denna anledning valde 
vi att dela upp redovisningen av resultatet. Vi har sammanställt dessa resultat till vad vi benämner 
som progressionstyper i tabell 3 och tabell 4. Tabellerna visar vilka förkunskaper som uppgiften 
anses kräva, vad uppgiftens syfte är samt för vilket matematiskt innehåll uppgiften förbereder. I 
tabell 3 redovisas de kategorier som var gemensamma för flera uttalanden, i tabell 4 redovisas ut-
talanden som inte varit möjliga att slå samman med andra på grund av att de skilt sig åt.  I detta 
avsnitt fokuseras tabell 3. Detta beror dels på att flera lärare haft liknande uppfattningar om vilka 
matematiska områden som ska följa varandra, dels på att deras uttalanden framförallt behandlat 
aritmetik, generaliserad aritmetik och algebra vilket är relevant för denna studie. Beteckningarna i 
vänsterkolumnen används för att hänvisa till de olika progressionstyperna i diskussionen.  
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Tabell 3 Centrala progressionstyper   
Progression	  	   	  Förkunskaper	  	  	   	  Syfte	  	  	   	  Förbereder	  för	  	  	  

P1	   	  Aritmetik	   
	  Likhetstecknet	  	  

	  Likhetstecknet	  	  	   	  Formell	  algebra	  	  	  

P2	  	   	  Aritmetik	   	  Likhetstecknet	   
	  Generaliserad	  aritmetik	  	  	  

	  Generaliserad	  aritmetik	  

P3	   	  Aritmetik	  	  	   	  Generaliserad	  aritmetik	  	   	  Formell	  algebra	  	  	  

P4	   	  Aritmetik	  	  	   	  Aritmetik	  	  	   	  Formell	  algebra	  	  	  
P5	   	  Aritmetik	  	  	   	  Aritmetik	  	  	   	  Aritmetik	  	  	  

	  

Som tabell 3 visar ansåg lärarna att förkunskaper inom området aritmetik var betydande för att 
eleverna skulle kunna ta sig an uppgifterna. Först diskuteras aritmetiska förkunskaper, därefter re-
dogörs för de matematiska områden lärarna ansåg att uppgifterna förbereder eleverna inför. Att se 
vad för matematiskt område uppgifterna förbereder inför är av intresse för att se om lärarna upp-
fattar uppgifternas algebraiska natur samt möjligheten till generaliseringar. Där visas även exempel 
på hela progressionstyper med förkunskaper, syfte och efterföljande matematiskt innehåll för att 
exemplifiera lärarnas syn på relationen mellan aritmetik och algebra.  

8.2.1 Aritmetiska förkunskaper 

Man behöver ha jobbat med talområdet liksom i addition och subtraktion upp till över 
20 då (…) (Lärare G om uppgift 1).  
 
Ja det allra första är ju att ha förståelse för dom enklare bråken, aa men fjärdedelar och 
halvor och tiondelar kanske, det är nog det första bassteget kan man säga och sen att 
man kan ju göra om fjärdedelar till åttondelar, alltså en sån enkel förlängning eller för-
kortning innan man går på dom här lite tuffare (Lärare B om uppgift 3). 

 
Som tabell 3 visar var en vanlig uppfattning att aritmetiska förkunskaper krävdes oavsett om upp-
giften ansågs behandla ett aritmetiskt eller algebraiskt innehåll vilket sannolikt beror på den tradit-
ionella bilden av att algebra bygger på grundläggande kunskaper i aritmetik. De förkunskaper som 
framförallt ansågs nödvändiga var kännedom om de tal och de räknesätt som gick att hitta i upp-
giften. Detta kan verka självklart för att överhuvudtaget förstå uppgiften, men beror enligt en lärare 
på vilka undervisningstraditioner som dominerar. Nedan diskuterar hon när algebraiska uttryck kan 
introduceras: 
 

Ja men om du jobbar med algebra då är ju den här a minus a utmärkt i förskolan det 
skulle ju du kunna jobba med, inga problem, beror ju helt på hur du gör. Men om talen 
får vara de "mystiska" talen och så ska man bara jobba med 1–10 först och 10–20 sen 
då kommer det inte funka liksom kanske förrän i fyran, så det är avhängigt av hur man 
arbetar från början (Lärare D om uppgift 2). 

I likhet med Blanton et al. (2015) menar denna lärare att det är möjligt att från tidiga årskurser 
arbeta algebraiskt utan omfattande aritmetiska förkunskaper. Vid vissa uttalanden har det varit svårt 
att kategorisera lärarnas uttalanden. Lärarna kan ha diskuterat vid exempelvis uppgift 1 att eleverna 
först ska lösa uppgifter med bara en obekant eller uppgifter med lägre tal. Sådana uttalande visar 
inte om lärarna framhåller beräkningsstrategier eller strukturella strategier, vilket gör det svårt att 
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avgöra om lärarna syftar till aritmetiska eller strukturella förkunskaper. Vid lärarnas uttalanden kan 
algebraiska inslag ha funnits men om fokus har varit aritmetiska förkunskaper är det till det området 
vi kategoriserat uttalandet.  

8.2.3 Aritmetik som efterföljande matematiskt område 

Vissa av uppgifterna har frågor som uppmanar eleverna till att upptäcka generella samband. En del 
av lärarnas svar tyder på att de inte velat använda alla frågor för att de anses vara för svåra för den 
årskurs uppgiften anses lämplig i, att de inte velat använda uppgiften som den är eller att de inte 
tittat igenom hela uppgiften. Att lärarna inte diskuterade hela uppgiften har försökt undvikas ge-
nom att låta lärarna titta på uppgifterna även innan intervjun började. Anledningen till detta var att 
vi ville ha fylliga svar för att i högre utsträckning mäta det vi avsåg att mäta. Detta övervägande gav 
inte de utslag vi ville i alla intervjuer, vi menar ändå att valet ökade validiteten eftersom de inter-
vjuade lärarna överlag gav utförligare svar än de provintervjuade. Beroende på vad läraren fokuserar 
i uppgiften kan den givetvis förbereda inför olika matematiska innehåll. I progressionstyper där 
aritmetik dominerade kunde även algebraiska inslag förekomma:  
 

Ja men det här har ju att med liksom att förstå det här med algebraiska uttryck och att 
till exempel att man förenklar uttryck och skulle det här då stämma, till exempel b, kan 
det stämma med att det alltid kan bli noll om du har a=2b+a, kan det stämma. Att man 
liksom har resonemang så det är väl en förberedelse för gymnasiet skulle jag säga, även 
på högstadiet. Men att ha förståelsen om hur man subtraherar och vad är det man sub-
traherar är det negativa tal eller är det positiva tal. Men det skulle jag inte tagit upp med 
dom om dom skulle gått i fyran prata om negativa tal för det har dom inte börjat med" 
(Lärare F om uppgift 2).  

8.2.4 Formell algebra som efterföljande matematiskt område 

(…) det är väl grunden till algebraundervisning eller att förstå, istället för att ta en tom 
ruta så kan det stå en bokstav där eller en symbol eller någonting så den, det är väl en 
förberedelse för algebra och ekvationer (Lärare G om uppgift 1). 

De progressionstyper som syftar till formell algebra är av olika karaktär, den ena syftar till en över-
gång från likhetstecknet till formell algebra (P1) och den andra en övergång från generaliserad arit-
metik till formell algebra (P3). Det som skiljer dem åt är i vilken grad lärarna menar att den under-
liggande matematiska strukturen är betydande. Likhetstecknet ligger i läroplanen för åk 1–3 under 
algebra och räknas även enligt Blanton et al. (2015) till tidig algebraundervisning. Vi menar emel-
lertid att beroende på hur lärarna talar om likhetstecknet kan det vara mer eller mindre algebraiskt, 
vi har därför refererat till likhetstecknet som ett eget område. Nedan visas ett exempel på progress-
ionstypen P3 där uppgift 2 kan ses som en bro mellan aritmetik och mer formell algebra: 

(Lärare H om uppgift 2). 
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Läraren uttrycker att uppgiften ska förbereda för metoder för ekvationslösning, det vill säga formell 
algebra. Vi menar att läraren även ser att en matematisk struktur kan generaliseras till nya uppgifter 
som eleverna ska lösa i högre åldrar, vilket enligt Blanton et al. (2015) hör till generaliserad aritme-
tik. Läraren menar att förståelsen för att en storhet minus en storhet alltid blir 0 kan användas som 
verktyg vid senare ekvationslösning vilket visas i citatet nedan:  

 Ja…det som kan vara en förberedelse det är ju kanske det när man ska, framöver lösa 
ekvationer, metoder för ekvationslösningar och liksom få x, lösa ut x eller lösa ut y eller 
vad det nu handlar om. Men att förstå att man kan faktiskt få bort någonting (...) (Lärare 
H om uppgift 2).  

8.2.5 Generaliserad aritmetik som efterföljande matematiskt område 

Redan i föregående avsnitt diskuterades hur uppgift 2 kunde förbereda eleverna för formell algebra 
genom att använda metoder eller generaliseringar i uppgiften i senare kontexter. Här visar vi hur 
uppgifter kan förbereda eleverna för att fortsätta se samband och hitta mönster snarare än formell 
algebra. Ett exempel på progressionstypen P2, kunde urskiljas i diskussionen kring uppgift 1 där 
likhetstecknet var centralt för att få eleverna på spåret med att hitta mönster och samband för att 
kunna lösa uppgifter med. Se figuren nedan: 

(Lärare B om uppgift 1) 

Lärare B menar att uppgift 1 genom likhetstecknets betydelse ska förbereda eleverna för ett mer 
strukturellt tänkande där eleverna ska lära sig hitta samband och mönster, vilket då förbereder 
eleverna att kunna generalisera dessa strukturer till andra situationer. Lärare B uttrycker sig såhär:  

Det är väl det att kunna hitta samband och likheter om man utgår från den här, sen så 
kan man ju bygga på den med andra tal även om de inte blir så stora. Just det här att 
kunna se att det skiljer två, från 18 till 20, så skiljer det ju två steg mellan och då kommer 
ju det kompenseras i dom här hela tiden om man fortsätter med till exempel 28 och 
30, så kommer ju förhållandet mellan det man sätter in i rutorna vara lika, att kunna 
hitta samband och mönster, att leta mönster för att hitta ett svar (Lärare B om uppgift 
1). 

Ett annat exempel på progressionstyp P2 framkom i samtalet om uppgift 4. Lärare H menade att 
eleverna genom uppgiften fick upptäcka sambandet mellan udda och jämna tal och utveckla stra-
tegier för att upptäcka mönster vilket vi kategoriserat som generaliserad aritmetik. Eleverna skulle 
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genom enklare mönster upptäcka strategier som de kan generalisera och använda till svårare möns-
ter- och talföljdsproblem. Uppgiften förbereder därmed både för generaliserad aritmetik och funkt-
ionellt tänkande (avsnitt 4.1). Se citat från läraren: 

(...) beroende på hur man jobbar med den [uppgift 4] kan man ju hitta strategier för att 
upptäcka mönster och se följder så jag tror den kan skapa någon form av förförståelse 
för vidare liksom talföljdsproblem och mönsterproblem. Att man tvingar sig själv att 
liksom försöka se och koppla ihop samband (Lärare H om uppgift 4). 

8.2.6 Andra progressionstyper 

Vissa syften, förkunskaper samt vad uppgiften förbereder eleverna inför har antingen varit väldigt 
specifika eller behandlat mer allmänna förmågor vilka vi inte har kunnat placera i de progressionsty-
per vi redogjort för ovan. Det var här svårt att se ett sammanhängande mönster. Detta resultat 
tyder på att lärarna hade väldigt olika tankar om hur uppgifterna gynnade eleverna i utvecklingen 
av deras matematikkunskaper. Tabell 4 visar de progressionstyper som inte varit möjliga att kate-
gorisera med andra progressionstyper. Även denna tabell innefattar aritmetik, generaliserad aritme-
tik och algebra men områdena är mer spridda mellan de olika progressionstyperna. 

Tabell 4 Övriga progressionstyper 

Progression	  	   Förkunskaper	  	   Syfte	  	   Förbereder	  för	  	  
P6	   Aritmetik	  	   Likhetstecknet	   

Begrepp	  	  
	  Metoder	  	  

P7	   Bokstavssymboler	   
Prata	  matematik	  	  

Bokstavssymboler	   
Logiskt	  tänkande	  

Variabler	  

P8	   Variabler	   
Vardagskunskaper	  	  

Generaliserad	  aritmetik	   Formell	  algebra	  

P9	   Variabler	   Aritmetik 
Likhetstecknet	  

Generaliserad	  aritmetik	  

P10	   Proportionalitet	  	   Proportionalitet	   
Aritmetik	  	  

Proportionalitet	   
Generaliserad	  aritmetik	  	  

P11	   Aritmetik	  	   Problemlösningsstrategier	  	  Kommunicera	   
Värdera	  strategier	  	  

P12	   Begrepp 
Föra	  resonemang 
Kommunicera	  

Begrepp	   
Undersöka	  

Textuppgifter	   
Testa	  sig	  fram	  

P13	   Begrepp	  	   Begrepp	  	   Generaliserad	  aritmetik	  

 
Förkunskaper som inte var aritmetiska urskildes framförallt i de progressioner som inte hade en 
entydig innehållslig progression. Följande citat visar vilka förkunskaper som lärare ansåg att ele-
verna behövde för att ta sig an uppgifterna ur dessa progressionstyper:  
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Ja men proportionalitet i enklare eller mer generella termer, vad är det liksom, så att 
man inte sätter sig och räknar ut dom här divisionerna (…) (Lärare D om uppgift 3). 

Och då behöver man ha med sig mycket från innan, att ha pratat mycket matematik 
och vara vana vid det. Utöver det så är det väl å, ha någon slags förmåga att byta ut 
siffror/tal mot andra symboler än siffror (Lärare B om uppgift 2). 

Det första citatet berör förkunskaper som går att relatera till Blanton et al. (2015) definition av tidig 
algebraundervisning där förhållanden mellan olika tal och förhållanden mellan olika räkneoperat-
ioner kan förbereda eleverna för algebraundervisning i de senare åldrarna. I samtalen om uppgift 2 
kom det upp att eleverna behöver ha en förståelse för bokstavssymboler/variabler för att kunna ta 
sig an uppgiften vilket även det kan kopplas till tidig algebraundervisning. Förutom dessa mer al-
gebraiska förkunskaper lyftes även förmågor såsom metoder, begrepp och förmågan att resonera 
fram som nödvändiga förkunskaper.  
 
Flera lärare diskuterade uppgifterna ur perspektiv som kan relateras till förmågor. Dock uttryckte 
de sig inte alltid tillräckligt precist för att det skulle vara möjligt att hänvisa en viss förmåga till ett 
visst innehåll. Flera gånger fick vi fråga lärarna om vad för matematiskt innehåll de ansåg att upp-
giften förberedde eleverna inför vilket kan tyda på att förmågor i sig kan ta en stor plats i under-
visningen: 
 

Att man undersöker själv helt enkelt och det kan man ju applicera alltid på allting egent-
ligen även när det är svar som, uppgifter som har rätta och fel svar, då kan man ju också 
testa sig fram tills man kommer på det som är. Och sen också, textuppgifter, att använda 
dom här, använda…läsa tal och förstå vad man ska göra (Lärare E om uppgift 4). 
 
Så jag skulle nog säga att just samtalet kring matematiken, diskussionen kring hur man 
tänka och att använda sig av olika strategier det är en sån förberedelse dom får, det här 
tänka vilken strategi ska jag använda så att dom inför framtiden också själv fundera ut 
den här strategin är lämpligast för den uppgift jag har nu (Lärare A om uppgift 4). 

Det kan för oss verka som om förmågorna står över det matematiska innehållet i vissa situationer 
för lärarna. Det kan också handla om att lärarna tycker att det är underförstått vad förmågorna ska 
kopplas till för innehåll. Nedan visas hur en lärare tänkte kring uppgift 3:s förkunskaper och efter-
följande innehåll. Denna progression kring uppgiften var olik de andra men berör ändå tankar som 
går att koppla till generaliserad aritmetik, varför vi väljer att visa även denna: 

 

 (Lärare D om uppgift 3) 
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Lärare D beskriver en progressionstyp som behandlar proportionalitet vilket visar ett annat tanke-
sätt kring generaliserad aritmetik som här inte syftar till att leda till formell algebra, snarare mot att 
generalisera strategier samt räkneoperationer till nya situationer. Lärare D menar att uppgiften kan 
gynna eleverna i deras allmänna kunskaper i matematik, att snabbt kunna generalisera en räkneop-
eration eller ett bråk till ett större talområde utan att behöva räkna sig fram.  

8.3 Lärares syn på uppgifternas relevans för algebraiskt tänkande 
 
Intervjuerna avslutades med ett samtal om vilken eller vilka uppgifter lärarna tyckte kunde främja 
elevers algebraiska tänkande. Denna del av resultatet är av kvantitativ karaktär då vi ville se om det 
var någon uppgift som utmärktes som mer eller mindre relevant än de andra. Tabell 5 visar hur 
många av lärarna som ansåg att de olika uppgifterna kunde främja elevers algebraiska tänkande. 
 
Tabell 5 Uppgifternas relevans för elevers algebraiska tänkande 

Uppgift 	  Antal	  lärare 
1 	  8	  st	  
2	   	  8	  st 
3	   	  3	  st 
4	   	  4	  st 

 
Generaliserad aritmetik ska främja elevers algebraiska tänkande, varför det blir av intresse att un-
dersöka vad i uppgifterna lärarna kan anse främja algebraiskt tänkande. Det är möjligt att argumen-
tera att algebraiskt tänkande inte är ett begrepp som är vedertaget i svensk matematikundervisning, 
varpå vi menar att det är möjligt att utifrån begreppet dra slutsatser om dess betydelse som är 
tillräckliga för ändamålet. Det finns även en poäng i att inte förklara vad vi menar med begreppet 
för att öppna upp för lärarnas tolkningar och därmed få en inblick i vad de anser att algebraiskt 
tänkande innebär. Uppgifternas relevans kommer även att diskuteras utifrån uttalanden som gjorts 
gällande detta under intervjuernas gång.  
 
Läroplanen i matematik (2011) för årskurs 4–6 samt årskurs 7–9 lägger stor vikt vid algebraiska 
uttryck, obekanta tal respektive variabler, ekvationer och ekvationslösning i algebraavsnitten i det 
centrala innehållet. Svensk algebraundervisning fokuserar således dessa aspekter, vilket också blev 
tydligt i intervjuerna. Uppgift 2 var den uppgift som lärarna lyfte fram som mest algebraisk även 
under andra delar av intervjun, vilket också förstärker vår uppfattning om att den traditionella synen 
på algebraämnet genomsyrar stora delar av det insamlade materialet. Denna uppgift var den enda 
som inkluderade bokstavssymboler. Förekomsten av dessa variabler verkade i intervjusituationerna 
samt i dataanalysen vara mest avgörande för lärarnas uppfattning av uppgiftens algebraiska natur. 
En lärare menar att uppgift 1 och 2 framförallt främjar elevers algebraiska tänkande: 
 

Ja men här kommer ju symbolerna in eller bokstäverna tror jag [uppgift 2]. Här är det 
[uppgift 1] lätt att byta ut dom [de tomma rutorna] mot bokstäver eller stjärnor eller allt 
möjligt vad det kan vara man tänker för de yngre åldrarna (…) (Lärare B om uppgift 1 
och 2). 
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Samtliga lärare lyfte fram både uppgift 1 och 2 som främjande för elevers algebraiska tänkande En 
annan lärare var inne på samma spår som lärare B och menade att de tomma rutorna i uppgift 1 
kunde bytas ut mot ett mer formellt symbolspråk. Värt att nämna är att hon varit inne på strukturellt 
tänkande och generaliseringar när hon talat om uppgiften, ändå blir det tydligt att hon menar att 
uppgiften blir algebraisk först när bokstavssymboler inkluderas: 
 

(…) När man sen ska gå in på algebra och kommer in på mera abstrakta variabler som 
x och y och z som ofta förekommer i de högre åldrarna, så kan det vara bra att ha den 
här tomma rutan som i det här fallet som ganska tydligt visar på att det är ett värde som 
saknas (…) (Lärare H om uppgift 1). 

 
Flera andra lärare har i likhet med lärare H menat på att de öppna utsagorna och likheterna i uppgift 
1 är ett förstadium inför ekvationer och ekvationslösning vilket gjort att uppgiften ansetts relevant 
för det algebraiska tänkandet. Användning av, eller förberedelse inför användning av bokstavssym-
boler, verkar således vara vad flera lärare associerade med algebraiskt tänkande.  
 
Tre av lärarna menade att uppgift 3 var relevant för elevers algebraiska tänkande, endast en förkla-
rade emellertid varför. Hon menade att förlängning och förkortning som metod är en bra träning 
inför algebra, vilket är relevant i till exempel ekvationslösning. Detta är alltså denna lärares tolkning 
av algebraiskt tänkande, vilket vi tycker tyder på att hon tolkar begreppet som vilka förkunskaper 
som kan vara nyttiga inför algebraämnet i högre årskurser än där de befinner sig för tillfället. En 
sådan tolkning av begreppet stämmer delvis, algebraiskt tänkande enligt Blanton et al. (2018) ska 
utvecklas genom tidig algebra för att underlätta för elever i mötet med formell algebra och kan då 
handla om att generalisera strategier. I likhet med uppgift 1 hade uppgift 3 ett obekant tal i form 
av en tom ruta. Inte heller i denna uppgift betraktades en sådan typ av obekant som algebraisk, och 
därmed inte heller relevant för främjandet av elevers algebraiska tänkande. Med bakgrund i lärarnas 
starka associationer till algebra i uppgift 2:s bokstavssymboler, hade det varit intressant att under-
söka om utfallet blivit annorlunda om den tomma rutan hade ersatts med ett x eller ett y då en 
lärare uttrycker sig såhär: 
 

(…) trean skulle man ju kunna göra algebraisk tänker jag ju. Den är ju ganska enkel, det 
är ju bara att sätta in en obekant för det är ju det man räknar ut egentligen, så istället 
för att ha en ruta så har man ju en bokstav tänker jag då (…) (Lärare E om uppgift 3). 

 
Synen på symbolers roll i tidig algebra har diskuterats i avsnitt 2.2. Blanton et al. (2015) menar att 
variabler spelar en viktig roll i algebraämnet men att det är möjligt att göra och uttrycka algebraiska 
generaliseringar även utan symboler, såsom i uppgift 4 där samband gällande udda och jämna tal 
ska upptäckas, generaliseras och uttryckas. Det var inte lika självklart för lärarna att denna uppgift 
skulle främja elevers algebraiska tänkande. Detta skulle kunna bero på att detta innehåll inte för-
knippas lika starkt med algebra såsom bokstavssymboler, uttryck och ekvationer brukar göra (se 
även Blanton et al. 2015). Åsikterna om uppgiften var emellertid många och spridda. Fyra lärare 
tyckte att den var relevant för främjandet av det algebraiska tänkandet, en kunde inte förklara varför 
och tre menade att den just handlade om det Blanton et al. menar att den ska utveckla hos eleverna 
vilket tyder på att de tolkat algebraiskt tänkande liknande den definition vi redogör för i det teore-
tiska ramverket. Lärarna menade att upptäckten av mönster och förståelsen för hur saker hänger 
samman främjade elevernas algebraiska tänkande.  
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Under intervjuerna framkom åsikter om uppgifternas relevans även för andra matematiska områ-
den. Avslutningsvis vill vi illustrera hur olika uppfattningarna om uppgifterna kunde vara. Två lä-
rare som båda menade att uppgift 4 handlade om att lära sig vad udda och jämna tal är, hade skilda 
uppfattningar huruvida uppgiften fyllde någon som helst funktion eller ej. Den ena bad om att få 
uppgiften för att använda den i sin undervisning medan den andra beskrev den såhär:  
 

Ja, jag tycker väl inte kanske att det är så mycket den här uppgiften ger som inte andra 
uppgifter ger, just alltså udda och jämna tal tycker jag är en sån här klassisk grej som 
bara hänger med (…) vet inte om jag tänker tokigt men det där tycker jag inte var så 
intressant och inte så behövligt, utan det tror jag dom lär sig, dom egenskaperna hittar 
dom ändå (Lärare D om uppgift 4).  

9.  Slutsats 

Uppgifterna bedömdes kunna syfta till att eleverna skulle utveckla aritmetiska kompetenser, få för-
ståelse för likhetstecknet, introduceras för variabler, utveckla förmågor, upptäcka proportionella 
samband samt främja kompetenser inom generaliserad aritmetik. Vad lärarna framförallt ansåg att 
uppgifterna syftade till för lärande går att tolka utifrån läroplanen (2011). De intervjuade lärarna 
menade att uppgifterna syftade till att utveckla både de matematiska innehållsliga aspekter som 
ligger under centralt innehåll och lärande relaterat till läroplanens förmågor. Utöver läroplanens 
innehåll och förmågor uttryckte lärarna även andra innehållsliga aspekter som går att koppla till 
generaliserad aritmetik. Lärarna kunde exempelvis uttrycka att eleverna skulle göra generaliseringar 
eller få förståelse för att vissa matematiska strukturer alltid gäller, vilket inte berörs i läroplanen i 
matematik. I alla uppgifter påträffades syften som kunde hänvisas till generaliserad aritmetik. Detta 
tyder på att lärare kunde betrakta uppgifterna på det sätt vi framhåller är främjande för elevernas 
förmåga att upptäcka och använda sig av underliggande matematiska strukturer. En och samma 
lärare uttryckte däremot aldrig något som var möjligt att hänvisa till generaliserad aritmetik i alla 
fyra uppgifter. Vi kan därav dra slutsatser om att lärarna inte såg de gemensamma drag uppgifterna 
hade genom generaliserad aritmetik. 
 
Hur lärarna placerade uppgifterna i förhållande till andra matematiska områden skiljde sig mycket 
åt. Däremot kunde den traditionella synen på att aritmetik ska följas av algebra synas i de progress-
ionstyper som framkom då aritmetiska förkunskaper, med vissa avvikelser, verkade anses som vä-
sentliga för att kunna ta sig an de fyra uppgifterna. Traditionen kring när och hur talområden och 
bokstavssymboler ska introduceras för eleverna verkade stark och påverkade synen på när olika 
matematiska innehåll ska placeras i förhållande till varandra. Trots detta så utmanades även den 
traditionella synen i progressionstyperna då generaliserad aritmetik framkom i flera av de progress-
ionstyper som utkristalliserades. Materialet tyder på att lärarna hade svårt att avgöra vilka förkun-
skaper som krävdes samt vad uppgiften skulle förbereda eleverna inför. Vi kan emellertid inte dra 
några slutsatser om varför det förhöll sig på detta vis. Det skulle kunna bero på en ovana att samtala 
om progression på det här sättet, alternativt att de enligt lärarna ovanliga uppgifterna var svåra att 
reflektera kring. Ytterligare slutsatser som kan dras är att även om uttalanden om progressionen 
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kring uppgifterna varierade bland lärarna så framkom det ändå att generaliserad aritmetik ansågs 
kunna fungera som en övergång från aritmetik till mer formell algebra. 
 
Vi kan utifrån materialet se att lärarna refererade till algebraiskt tänkande på tre olika sätt vilket 
påverkade hur lärarna uppfattade uppgifternas relevans för främjandet av algebraiskt tänkande. 
Möjlighet till, eller en redan befintlig förekomst av bokstavssymboler, kunde anses göra en uppgift 
algebraisk och därmed även främja det algebraiska tänkandet. Metoder som var relevanta som verk-
tyg för senare ekvationslösning låg till grund för en annan uppfattning om algebraiskt tänkande. 
Den tredje uppfattningen om vad i uppgifterna som var främjande för elevers algebraiska tänkande 
var upptäckten av underliggande matematiska strukturer. Detta tredje synsätt innebär att lärare 
menade att uppgifterna var relevanta för främjandet av elevers algebraiska tänkande på samma sätt 
som Blanton et al. (2018) framhåller. De flesta lärare kom någon gång in på underliggande mate-
matiska strukturer och/eller generaliseringar av tal och räkneoperationer under intervjuernas gång. 
Det var betydligt färre lärare som uttryckte att sådana kunskaper kunde främja elevers algebraiska 
tänkande. Detta skulle antingen kunna bero på att lärarna inte förstod begreppet algebraiskt tän-
kande, alternativt att de inte förknippar detta matematiska innehåll med algebraämnet.  
 
Sammanfattningsvis förhöll sig lärarna till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik på olika 
sätt. Vår studie visar att lärares uppfattningar om uppgifterna innehöll tankesätt möjliga att koppla 
till generaliserad aritmetik trots att dessa typer av uppgifter närmast saknas i svenska läromedel och 
läroplan. Vi har därmed visat att generaliserad aritmetik existerar i lärares medvetenhet, vilket i 
förlängningen innebär att det heller inte är omöjligt att undervisning i svenska skolor redan be-
handlar generaliserad aritmetik.  

9.1 Studiens bidrag och begränsningar  

Vi har utifrån insamlade data kunnat dra slutsatser kopplade till våra forskningsfrågor. En slutsats 
är att uppfattningar om generaliserad aritmetik finns bland svenska lärare. Däremot kan vi inte dra 
några slutsatser om i vilken utsträckning dessa uppfattningar förekommer, vilket studien inte syf-
tade till att göra. Eftersom området är relativt outforskat i svensk skola är det av relevans för lärare 
att ta del av resultaten för att få både kunskap och inspiration till framtida matematikundervisning, 
där studien kan bidra till ökad medvetenhet om att det finns andra sätt att betrakta algebraunder-
visning i de tidigare åldrarna än vad svensk läroplan ger uttryck för. Att uppgiftens bidrag till ele-
vernas lärande är beroende av lärarnas förhållningssätt och syn på uppgifterna kan öka medveten-
heten om att elevers lärande är avhängigt av hur lärarna tar vara på tillfällen där mer generella 
aspekter kan diskuteras men även vad de betonar för eleverna.  
 
I studien ingick lärare från lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet samt en specialpedagog. Inom 
denna studies omfång var det inte möjligt att urskilja några mönster gällande vilka årskurser lärarna 
undervisade i, vilket vi inte heller avsåg att undersöka, däremot vore detta intressant i framtida 
forskning. Att i större utsträckning undersöka skillnader mellan hur lärare i olika stadier i svensk 
grundskola tänker kring vad eleverna behöver ha med sig från andra årskurser skulle kunna bidra 
med mer kunskap kring lärares förhållningssätt till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik. 
Inom den här uppsatsens omfång har vi kunnat visa att det bland svenska lärare existerar tankesätt 
som går att koppla till generaliserad aritmetik trots att det enligt Bråting, Hemmi och Madej (2018) 
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i det närmaste saknas i såväl läroplan (2011) och läroböcker. Vi menar därför att ytterligare forsk-
ning behövs gällande hur detta ser ut i praktiken och hur lärare inom olika årskurser ser på vad 
uppgifterna förbereder inför.  
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11.  Bilagor 

Bilaga 1. Informationsblad till deltagarna 

Till lärare  

Information om en intervjustudie om algebraundervisning 
  

Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat vårt första själv-
ständiga arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

Intervjuerna kommer att handla om lärares tankar kring algebraundervisning. Frågorna vi ställer syftar 
till att undersöka hur lärare bedömer några utvalda uppgifters syfte och relevans. Deltagandet i studien 
innebär en enskild intervju där vi båda studenter kommer att närvara. Intervjun beräknas ta ca 20-30 
minuter och kommer äga rum på lämplig plats i skolan.  

Intervjuerna kommer att genomföras under april månad. Materialet kommer att hanteras och förvaras på 
sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 
studien (ventilering samt publicering i DiVA) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet 
kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen 
är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

  

Studiens handledare: Cecilia Kilhamn, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. 

tel., e-post:  

  

Uppsala 11 april 2018  

Anna-Klara Berggren, anna-klara.berggren.4521@student.uu.se 

 Frida Östlund, frida.ostlund.3667@student.uu.se 

  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Denna intervjustudie syftar till att bidra med kunskap kring hur lärare förhåller sig till matematiska 
uppgifter inom generaliserad aritmetik som forskning har tagit fram. De matematiska uppgifterna 
som intervjuerna ska utgå ifrån finns i kapitel 7. Till varje uppgift ska frågorna ur de olika temaom-
rådena ställas med eventuella omformuleringar och följdfrågor. 
 

 

Tema Frågor 
 

Läraren 
-‐   - Hur länge har du varit verksam som lärare? 
-‐   - Vad har du för utbildning? 
-‐   - Vilka årskurser har du undervisat i? 

 

Tema 1:  

uppgifternas syfte 

-‐   - Hur skulle du beskriva uppgiften? 
-‐   - Sammanfattningsvis, vad anser du att uppgiftens syfte är? 
-‐   - Vad syftar uppgiften till att eleverna ska lära sig? 

 

Tema 2: 

progression 

-‐   - När i grundskolan, åk 1 - åk 9, skulle du säga att den här uppgiften 
är lämplig att använda? 

Följdfrågor: 

-‐   - Vad behöver eleverna ha för förkunskaper för att ta sig an uppgif-
ten?  

-‐   - Hur anser du att uppgiften förbereder eleverna för de högre årskur-
serna?  

-‐   - Vad förbereder uppgiften eleverna för? 

 
Tema 3:  

användbarhet/ 

relevans 
 

-‐   - Hur skulle du utforma undervisningen för den här uppgiften?  
-‐   - Hur tror du eleverna skulle ta sig an uppgiften? 
-‐   - Hur skulle du uppmuntra eleverna att ta sig an uppgiften?  
-‐   - Vilka sätt att lösa uppgiften på skulle du lyfta fram för eleverna? 
-‐   - Vad ser du för möjligheter?  
-‐   - Vad ser du för utmaningar/problem? 
-‐   - Hur skulle uppgiften kunna användas i en annan årskurs?  

Avslutande fråga: 
- Skulle någon eller några (eller alla) av de här uppgifterna kunna 
främja elevernas algebraiska tänkande? Varför/hur? 

 Extrafrågor -‐   - Kan du utveckla ditt svar? 
-‐   - Kan du säga något mer om det? 
-‐   - Hur menar du? 
-‐   - Skulle uppgiften kunna användas på ett annat sätt i en annan års-

kurs? 


