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Abstrakt 

Den här avhandlingen handlar om en skolmatematisk verksamhet där ett 
centralt mål är att utveckla elevers matematiska tänkande, närmare bestämt 
deras algebraiska tänkande. Avhandlingen adresserar matematikundervisning 
relaterad till klassrumsdiskussioner och uppgifter, i form av till exempel 
algebraiska problem, som ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
argumentera och resonera algebraiskt. 

Under de senaste decennierna har flera matematikdidaktiska forskare 
argumenterat för att också de yngsta eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
algebraiskt tänkande. Hur undervisningen kan kvalificeras för att stödja elevers 
algebraiska tänkande kan således ses som en central del i utvecklingen av 
matematikundervisningen. Vidare har kommunikativa och problemlösande 
inslag fått en mer betydande roll i matematikundervisningen.  

Avhandlingsarbetet är inspirerat av det som inom forskningsfältet tidig 
algebra hänvisas till som El’konin-Davydov programmet eller Davydov-
traditionen (Davydov, 2008). Programmet bygger på lärandeverksamhet och 
begreppen problemsituationer, lärandemodeller, motsättningar samt kollektiva 
reflektioner. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att utforska och utveckla 
kunskap om hur matematikundervisningen, vad gäller uppgifter och arbetssätt, 
med hjälp av lärandeverksamhetsteoretiska principer kan utformas och 
iscensättas för att främja låg- och mellanstadieelevers möjligheter att tidigt 
utveckla algebraiskt tänkande. 

Avhandlingen bygger på data från forskningslektioner och elevintervjuer i två 
undervisningsutvecklande forskningsprojekt som genomfördes i förskoleklass 
upp till årskurs 5. I forskningslektionerna utforskades hur icke-numeriska 
algebraiska uttryck kan introduceras med hjälp av medierande redskap, så 
kallade lärandemodeller, redan för yngre elever. I elevintervjuerna utforskades 
yngre elevers uppfattningar av eller sätt att uppleva det matematiska i 
algebraiska uttryck. 

Resultaten presenteras i avhandlingens tre artiklar. I artikel 1 analyserades 
elevers resonemang när de utforskade algebraiska uttryck. Tre indikatorer för 
tidigt algebraiskt tänkande identifierades: 1) etablerande av likheter, 2) 
justering av olikheter till likheter och 3) generalisering av likheter. I artikel 2 
identifierades tre sätt att erfara det matematiska i algebraiska uttryck: 1) något 
som kan och bör räknas ut, 2) något som beskriver en relation mellan 
komponenter, och 3) något som representerar en situation. Vidare identifierades 
tre kritiska aspekter som eleverna behöver ges möjlighet att urskilja för att 
kvalificera sina uppfattningar av det matematiska i algebraiska uttryck. Artikel 3 
indikerar att lärandemodeller som fångar generella strukturer gör det möjligt för 
elever att föra reflekterande resonemang om algebraiska uttryck. 
Lärandemodellerna hade tre funktioner i de kollektiva diskussionerna. De bidrog 
till 1) materialisering av argument, 2) materialisering av problem och 
problemlösning och 3) materialisering av ett kollektivt ”minne”. Vidare indikerar 
resultatet i artikel 3 att gemensamma reflektioner på en kollektiv arbetsyta kan 
stödja yngre elevers förmåga att resonera om algebraiska uttryck.  
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Sammanfattningsvis utgörs avhandlingens resultat av indikationer på 
algebraiskt tänkande, yngre elevers uppfattningar av det matematiska i 
algebraiska uttryck och lärandemodellers funktioner för att driva och kvalificera 
kollektiva diskussioner. 

 
Nyckelord: algebraiska resonemang, algebraiskt tänkande, algebraiska uttryck, 
fenomenografiska uppfattningar, lärandeverksamhet 
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Abstract  
This thesis concerns a school mathematics activity in which one central goal is to 
develop students’ mathematical thinking, more specifically their algebraic 
thinking. The thesis addresses mathematics teaching related to classroom 
discussions and tasks in the form of, for example, algebraic problems, which 
provide students with the opportunity to develop their capability to argue and 
reason algebraically. 

In recent decades, several mathematics didactic researchers have argued that 
even the youngest students should be given the opportunity to develop algebraic 
thinking. How a teaching can be qualified to support students’ algebraic thinking 
may thus be regarded as a central part of the development of mathematics 
teaching. Furthermore, communicative and problem-solving elements have been 
assigned a more significant role in mathematics teaching.  

This thesis is inspired by what in the field of early algebra research is referred 
to as the Elkonin-Davydov Program or the Davydov Curriculum (Davydov, 2008). 
The program is based on learning activity and the concepts of problem 
situations, learning models, contradictions and collective reflections.  

The overall aim of this thesis is to explore and develop knowledge about how 
mathematics teaching, in terms of tasks and working methods, with the help of 
theoretical principles for learning activity according to the Davydov Curriculum, 
can be designed and staged to promote primary school students’ opportunities 
to develop algebraic thinking early. It is based on data from research lessons and 
student interviews in two teaching development research projects that were 
carried out in preschool class up to Grade 5. The research lessons explored how 
non-numerical algebraic expressions can be introduced with the help of 
mediating tools, known as learning models, this early for younger students. In 
the student interviews, younger students’ conceptions, of or ways, of 
experiencing the mathematics in algebraic expressions were explored. 

The results are presented in three papers. Paper 1 analyses students’ 
reasoning when working with algebraic expressions. Three indicators of early 
algebraic thinking were identified: 1) establishing equalities, 2) adjusting 
inequalities to equalities, and 3) generalising equalities. Paper 2 identifies three 
ways of experiencing the mathematics in algebraic expressions: 1) something 
that can and should be calculated, 2) something that describes a relationship 
between components, and 3) something that represents a situation. 
Furthermore, three critical aspects that students need to be given the 
opportunity to discern in order to qualify their conceptions of the mathematics 
in algebraic expressions were identified. Paper 3 indicates that learning models 
capturing general structures enable students to reason reflectively on algebraic 
expressions. These learning models exercised three functions in the collective 
discussions. They contributed to 1) materialisation of arguments, 2) 
materialisation of problems and problem solving and 3) materialisation of a 
collective “memory”. Furthermore, the results indicated that joint reflections on 
a collective workspace can support younger students’ capability to reason on 
algebraic expressions.  
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In summary, the thesis’ result consists of indications of algebraic thinking, 
younger students’ conceptions of the mathematics in algebraic expressions and 
the functions of learning models that drive and qualify collective discussions.  

 
Keywords: algebraic expressions, algebraic reasoning, algebraic thinking, 
learning activity, phenomenographic conceptions 
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Prolog 
Denna avhandling tar sin utgångspunkt i min forskning för licentiatexamen 
(Wettergren, 2013) där jag studerade matematiklärares tankestilar (Fleck, 
1935/1997) gällande formativ bedömning utifrån elevers resultat som respons 
på lärares undervisning. I materialbaserade fokusgruppsintervjuer diskuterade 
matematiklärare i årskurs 4–6 bedömning av elevlösningar i framför allt 
algebrauppgifter. Licentiatarbetet resulterade i ett intresse för hur undervisning 
i algebra kan kvalificeras, det vill säga hur tidig matematikundervisning kan 
utvecklas och skapa bättre förutsättningar för elevers algebraiska tänkande. 

Under mina forskarstudier och flera år efter att jag tagit min licentiatexamen 
arbetade jag inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS, som 
startade 2010, är en samverkansplattform där huvudmän i Stockholmsregionen 
och lärosäten, framför allt Stockholms universitet, samarbetar kring 
undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning.1 Sådan 
undervisningsutvecklande forskning tar sin utgångspunkt i lärares egna 
problem och frågor i relation till undervisning där tanken är att bidra med 
kunskaper för och tillsammans med lärare. Syftet med verksamheten inom STLS 
är att initiera, stödja och sprida resultat från småskaliga forskningsprojekt som 
rör lärares ämnesdidaktiska frågor som uppstår i klassrummet. Inom STLS finns 
två olika typer av projekt som lärare i grund- och gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen kan delta i, så kallade ämnesdidaktiska ramprojekt och 
ämnesdidaktiska FoU-projekt. Ämnesdidaktiska ramprojekt drivs av nätverket 
med deltagare från olika skolor medan ämnesdidaktiska FoU-projekt drivs, 
planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd 
från nätverket. Min roll i STLS var just att, tillsammans med andra koordinatorer 
och under vetenskaplig ledning, koordinera såväl ramprojekt som FoU-projekt i 
matematik. 

År 2015 introducerade vi inom matematiknätverket det första ramprojektet i 
matematik: Förmågan att föra och följa matematiska resonemang i algebra. Inom 
ramprojektet genomfördes sex cykler med forskningslektioner i olika årskurser 
under läsåren 2015–2018. Tillsammans med andra koordinatorer planerade jag 
såväl de metodiska som de teoretiska ramarna för hur projektet skulle 
genomföras. Exempelvis hade vi koordinatorer identifierat det lärandeobjekt 
som skulle utforskas i samtliga cykler med forskningslektioner. Varannan fredag 
varje läsår träffades de lärare som hade anmält intresse att medverka 
tillsammans med oss koordinatorer i matematiknätverket för att planera 
forskningslektioner som skulle prövas ut i deras klasser. Lärarna genomförde 
och dokumenterade forskningslektionen och därefter analyserades och 
förfinades lektionen tillsammans med oss koordinatorer.  

Det preliminära resultatet från ramprojektet resulterade i en 
forskningsansökan till Skolforskningsinstitutet och den 1 november 2016 
kungjorde dåvarande generaldirektör Lena Adamson att vår ansökan med 

 
1 Projekten inom STLS koordineras av forskande lärare med, eller på väg mot, licentiat- eller 
doktorsexamen under vetenskaplig ledning av seniora forskare. För närvarande bedrivs projekt i 
sju ämnesdidaktiska nätverk huvudsakligen finansierade av sex skolhuvudmän. 
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namnet ”Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för 
grund- och gymnasieskolan" hade beviljats medel för år 2017–2019. 
Forskargruppen bestod av två seniora forskare, professor Inger Eriksson 
(vetenskaplig ledare för forskningsprojektet) och docent Torbjörn Tambour 
(ämnessakkunnig), och sex forskande lärare med eller på väg mot 
licentiatexamen: Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman och jag. Även 
Roger Fermsjö och Verner Gerholm ingick i delar av arbetet. Forskningsfrågorna 
relaterade till både grundskolan och gymnasieskolans yrkesförberedande och 
teoretiska program. Tillsammans med sammanlagt åtta lärare genomförde 
forskargruppen kollaborativt en cykel med forskningslektioner i årskurs 1, 5, 7 
respektive gymnasieskolans årskurs 1. 

Genom min medverkan i både STLS och forskningsprojektet fick jag möjlighet 
att fördjupa mitt intresse för undervisningsutvecklande forskning i relation till 
yngre elevers algebraiska resonemang, vilket i sin tur lade grunden för den här 
avhandlingen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
15 

1. Introduktion 
Den här avhandlingen handlar om en skolmatematisk verksamhet där ett 
centralt uppdrag är att utveckla elevers matematiska tänkande, mer preciserat 
deras algebraiska tänkande. 

I Sverige, som utgör kontext för avhandlingen, har matematikundervisningen 
i grundskolan de senaste decennierna fått stor uppmärksamhet speciellt i 
relation till de svaga eller sjunkande elevresultaten i nationella och 
internationella utvärderingar (t.ex. Hemmi et al., 2018; Pettersson, 2008; 
Skolverket, 2008, 2012, 2016). I forskning lyfts olika aspekter och utmaningar i 
syfte att försöka förstå och förklara de sjunkande resultaten. Exempelvis pekar 
forskning på att undervisningen till stora delar bygger på individuellt arbete med 
fokus på grundläggande operativa färdigheter (Bentley, 2008; Hansson, 2011; 
Johansson, 2006; Ryve & Hemmi, 2019). Individuellt arbete kan också leda till att 
elever erbjuds få tillfällen till matematiska samtal och resonemang (Hansson, 
2011; Johansson, 2006; M. Larsson & Ryve, 2012; Riesbeck, 2008; jfr 
Skolinspektionen, 2020). Vidare grundar sig svenska lärares undervisning ofta 
på elevernas arbets-/läroböcker (Koljonen, 2017, 2019). Få av de uppgifter som 
erbjuds i läroböckerna bedöms vara tillräckligt rika och komplexa för att 
eleverna ska kunna utveckla de förmågor som läroplanen efterfrågar. Snarare 
riktas fokus mot repetitiva färdigheter genom att eleverna söker numeriska 
lösningar på grundläggande uppgifter (Bråting et al., 2019; Hansson, 2011; M. 
Larsson & Ryve, 2012; Madej, 2021; Taflin, 2003; jfr Skolverket, 2012). 

Utifrån ovanstående kan sägas att matematik är ett skolämne som alltjämt har 
stora matematikdidaktiska utmaningar. Vidare visar forskning att det mer 
specifikt är skolalgebra som är det matematiska område som uppfattas särskilt 
utmanande (t.ex. Carraher & Schliemann, 2007; Chick, 2009; Kieran, 2007; 
Kilhamn et al., 2019; Matthews & Fuchs, 2020; Röj-Lindberg, 2017; Röj-Lindberg 
et al., 2017). 

 
1.1. Algebra i matematikundervisningen 
Centralt för att utveckla kunskaper inom olika områden i matematik är en djup 
förståelse av algebra (Bråting et al., 2018; Hemmi et al., 2021). Vidare ger algebra 
möjligheter till att föra generella resonemang, dra slutsatser och att arbeta med 
bevisföring (Cai & Knuth, 2005). Om elever har goda kunskaper i algebra får de 
således lättare att lyckas med sina matematikstudier i och efter grund- och 
gymnasieskolan (Brandell et al., 2008; Hiebert et al., 2005; Kieran et al., 2016; se 
även Bråting et al., 2018). Algebra ses dock som ett utmanande och krävande 
kunskapsområde och har tidigare introducerats i de senare årskurserna i 
grundskolan, ofta i högstadiet (t.ex. Bråting, 2019; Bråting et al., 2019; Hemmi et 
al., 2021; Kilhamn & Röj-Lindberg, 2019; Prytz, 2015; Stacey & Chick, 2004). Dels 
upplever många elever att algebra är svårt att lära sig (t.ex. Carraher & 
Schliemann, 2007; Kieran, 2007; Matthews & Fuchs, 2020) framför allt i relation 
till att de uppfattar skolalgebra som manipulationer av symboler utan 
matematisk mening (Hemmi et al., 2021). Dels ger många lärare uttryck för att 
det är svårt att undervisa algebra (Chick, 2009; Kilhamn et al., 2019; Röj-
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Lindberg, 2017; Röj-Lindberg et al., 2017). De senaste decennierna har 
matematikdidaktisk forskning fört fram argument som visar på att algebra med 
fördel kan introduceras redan för de yngsta eleverna (t.ex. Blanton et al., 2015; 
Bråting et al., 2019; Cai & Knuth, 2011; Carraher et al., 2006; Davydov, 2008; 
Kieran, 2018; Mason, 2008, 2018; Schmittau, 2004, 2005). Detta har bidragit till 
att många länder i väst har introducerat algebra i skolmatematiken redan för de 
yngsta eleverna (t.ex. Bråting, 2019; Bråting et al., 2019; Carraher et al., 2006; 
Greenes & Rubenstein, 2008; Hemmi et al., 2018; Mason, 2018). 
 
1.1.1. Algebra i svenska läroplaner 
I Sverige blev algebra en del av matematikundervisningen vid införandet av 
grundskolan på 1960-talet (Hemmi et al., 2018; Prytz, 2015). Sedan den första 
läroplanen, Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962), där det angavs att elever först i 
högstadiet skulle introduceras till bland annat bokstavsuttryck, ekvationer och 
ekvationssystem, har flera läroplansreformer genomförts. I den andra 
läroplanen, Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969), angavs att eleverna under 
årskurserna 7–9 skulle introduceras till bland annat räkning med 
bokstavsuttryck, ekvationer och olikheter. Av läroplanen framgår inte explicit i 
vilken årskurs och med vilket fokus detta skulle realiseras. Ur den tredje 
läroplanen, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), och tillhörande 
kommentarmaterial (Skolöverstyrelsen, 1982) kan utläsas att en del elever 
skulle få möta enkla likheter i form av uppgifter där tal utelämnats och genom 
prövning försöka lösa uppgifterna. Detta tyder på att en hög grad av 
individualisering förespråkades. Att endast en del elever skulle få arbeta med 
ekvationer indikerar att algebra inte var ett självklart innehåll för alla elever. Den 
fjärde läroplanen, som benämns Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994), var 
uppbyggd på ett annorlunda sätt jämfört med de tidigare läroplanerna. Specifika 
innehåll angavs inte utan skulle väljas av läraren med utgångspunkt i ämnets 
olika mål och angivna övergripande områden. Som ett övergripande område som 
undervisningen i matematik (årskurs 1–9) skulle sträva mot angavs 
”grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, transformationer, 
ekvationer, olikheter och system av ekvationer som verktyg vid problemlösning 
och vid beskrivning av olika fenomen” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 34). 
Vidare angavs i avsnittet Mål att uppnå att elever i årskurs 5 skulle ”kunna 
upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler” (s. 34). I 
Skolverkets kommentarmaterial (1997) uttrycktes att algebra inte längre endast 
var ett matematiskt innehåll för de som skulle studera vidare. I den femte 
läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2019), återinfördes centralt innehåll i 
kursplanerna. I det centrala innehållet ”Algebra” anges att eleverna i årskurs 1–
3 ska lära sig likheter och likhetstecknets betydelse men framför allt betonas 
mönster och mönstergeneraliseringar.2  

Sammanfattningsvis kan konstateras att algebra över tid har skrivits fram på 
olika sätt i de olika svenska läroplanerna. Från att i Lgr 62 och Lgr 69 ha lyfts 
som något som elever först i högstadiet ska få möta, till i Lgr 80 inte lika starkt 

 
2 År 2017 kompletterades det centrala innehållet för algebra med programmering (Kilhamn et al., 
2021). 
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uttala algebra som ett innehåll för alla elever anges åter att alla elever ska få möta 
algebra i Lgr 11 (jfr Kaput, 2008). I relation till algebraiskt tänkande framträder 
två aspekter i Lgr 11: elever ska kunna urskilja mönster och förstå likheter (se 
även Hemmi et al., 2021). I årskurs 4–6 introduceras variabler, algebraiska 
uttryck och ekvationer där även likhetstecknets betydelse behandlas.3 Tonvikten 
på förståelse för likhetstecknets betydelse, som flera forskare betonar är av 
yttersta vikt (t.ex. Blanton et al., 2015; Kieran, 2004; Matthews & Fuchs, 2020; 
Prediger, 2010; Röj-Lindberg et al., 2017), kommer vanligtvis till uttryck i ett 
flertal svenska läromedel, anpassade efter Lgr 11. I dessa läromedel är 
uppgifterna vanligen utformade som att värdet på ett okänt tal efterfrågas, så 
kallade luckuppgifter. 

 
1.1.2. Resonemang, argument och kommunikativa handlingar  
Förutom att algebra ska introduceras för de yngsta eleverna ger den svenska 
läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2019), uttryck för en förändrad syn på 
matematikundervisningen som ligger i linje med nationell och internationell 
forskning. Exempelvis har kommunikativa och problemlösande inslag 
uppmärksammats de senaste åren (t.ex. M. Larsson, 2015; Lithner, 2008, 2017; 
Radford & Barwell, 2016; Sfard, 2008). I en svensk kontext tydliggörs detta bland 
annat genom att grundskolans kursplan i matematik anger att elever ska ges 
möjlighet att utveckla förmågan att resonera inom olika innehållsliga områden. 
Detta ställer nya krav på både lärare och undervisningsformer eftersom 
exempelvis enskilt arbete i form av så kallad tyst räkning i läroböcker inte tränar 
dessa förmågor i tillräcklig utsträckning (Neuman et al., 2015; jfr 
Skolinspektionen, 2020). Diskussioner i klassrummet samt uppgifter, i form av 
exempelvis algebraiska problem, behöver således erbjudas eleverna så att de i 
högre grad ges möjlighet att utveckla förmågan att argumentera och resonera. 
Produktiva klassrumsdiskussioner som erbjuder eleverna att utveckla sina 
argument är dock inte alltid lätta att få till stånd. I stället resulterar 
klassrumsdiskussioner vanligen i att utföra procedurer med beräkningar (M. 
Larsson & Ryve, 2012). Vidare är etablerandet och upprätthållandet av 
kollektiva argumentationer i helklassdiskussioner utmanande då läraren bland 
annat behöver 1) bjuda in eleverna att tillsammans utforska 
matematikinnehållet, 2) vara ämneskunnig nog för att inte ledas från ämnet och 
3) skapa förutsättningar för kollektiva resonemang (Emanuelsson & Sahlström, 
2008; M. Larsson & Ryve, 2012; Ryve et al., 2013; Stein et al., 2008). Ryve och 
hans kollegor (2013) visade i sin studie att när eleverna erbjöds arbeta med 
kompletterande medierande redskap, exempelvis i form av tabeller på tavlan och 
inte bara verbala representationer, blev klassrumsdiskussionerna innehållsligt 
rikare.  

Hur undervisningen kan kvalificeras för att stödja elevers matematiska 
förståelse och tänkande, exempelvis algebraiskt tänkande, är således en central 

 
3 I den svenska kursplanen i matematik i Lgr 22 som träder i kraft 1 juli 2022 introduceras 
obekanta tal och hur de kan symboliseras i årskurs 1–3. Användningen av variabler i exempelvis 
enkla algebraiska uttryck och algebraiska metoder för att lösa enkla ekvationer introduceras i 
årskurs 4–6 (Skolverket, under utgivning). 
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del i utvecklingen av matematikundervisningen. Men hur gör man det? Vilka 
uppgifter kan användas, vilka frågor behöver formuleras, vilka arbetssätt 
främjar ett framväxande algebraiskt tänkande och vilka lärandeteorier kan 
fungera som design och analytiska redskap? Allt oftare hänvisar forskning till det 
i väst så kallade El’konin-Davydov programmet i matematik (ED-programmet) 
som en framgångsrik modell för utveckling av algebraiskt tänkande (utvecklas i 
kapitel 2 och 3) (Kaput et al., 2008; se även Cai & Knuth, 2011; Schmittau, 2004, 
2005; Venenciano & Dougherty, 2014). Detta avhandlingsarbete tar avstamp i 
ovanstående problembeskrivning och i lärares utmaning att planera, genomföra 
och utvärdera matematikundervisning som utvecklar de yngsta elevernas 
resonemangs- och problemlösningsförmåga i relation till deras algebraiska 
tänkande. Avhandlingsarbetet är inspirerat av ED-programmet och 
lärandeverksamhetsteoretiska principer med speciellt fokus på begreppen 
problemsituationer, lärandemodeller, motsättningar samt kollektiva reflektioner. 

 
1.2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att utforska och utveckla kunskap om hur 
matematikundervisningen, i termer av uppgifter och arbetssätt, med hjälp av 
lärandeverksamhetsteoretiska principer, kan designas och iscensättas för att 
främja låg- och mellanstadieelevers möjligheter att tidigt utveckla algebraiskt 
tänkande. Syftet preciseras med hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Vad i yngre elevers redskapsmedierande kommunikativa handlingar 
indikerar utvecklingen av ett tidigt algebraiskt tänkande?  

• Vilka uppfattningar av det matematiska i algebraiska uttryck kan 
urskiljas hos yngre elever?  

• Vilka uppgifter, redskap och handlingar i en lärandeverksamhet kan 
identifieras som främjande för yngre elevers algebraiska tänkande? 

Avhandlingen bygger på data från två på varandra följande undervisnings-
utvecklande forskningsprojekt och består av tre delstudier4 som utgick från ED-
programmet. I delstudie 1 undersöktes matematikuppgifters utformning och 
iscensättning, närmare bestämt hur algebraiska uttryck, likheter och ekvationer 
kan introduceras med hjälp av medierande redskap redan för yngre elever. 
Delstudie 1 fungerade även som en pilotstudie för exempelvis hur 
elevintervjuerna och forskningslektionerna i delstudie 2 och 3 skulle 
genomföras. Med delstudie 1 som grund vidareutvecklades således projektet 
genom delstudie 2 och 3. Relationen mellan delstudier och artiklar illustreras i 
nedanstående schematiska bild (Figur 1). 

 
4 Delstudie 1, som hämtar data från ramprojektet Föra och följa algebraiska resonemang, 
genomfördes inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) år 2015–2017. 
Delstudie 2 och 3, som hämtar data från projektet Förmågan att föra och följa algebraiska 
resonemang – utmaningar för grund- och gymnasieskolan, finansierades av Skolforskningsinstitutet 
år 2017–2019. 
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De tre artiklarna presenterar resultat från ovan nämnda delstudier. Varje 

artikel har specifika syften och forskningsfrågor vilka relaterar till 
avhandlingens övergripande syfte och frågeställningar. Avhandlingens första 
frågeställning fokuserar vad som kan tas som indikatorer på ett tidigt algebraiskt 
tänkande och besvaras i artikel 1. Den andra frågeställningen studerar hur yngre 
elever erfar algebraiska uttryck och besvaras i artikel 2. Avhandlingens tredje 
och sista frågeställning adresserar själva undervisningsdesignen, speciellt 
lärandemodellernas funktion, och besvaras i artikel 3.  

 
1.2.1. Avhandlingens struktur och upplägg 
Avhandlingen består av tre artiklar och en kappa. Kappans sex kapitel är 
strukturerade som följer: I det första kapitlet har avhandlingens huvudfokus och 
bakgrund samt syfte och forskningsfrågor introducerats. Kapitel 2 ramar in 
studierna i relevant forskning. Inledningsvis tecknar jag en bild av vad 
forskningen framhåller som centralt för att skapa förutsättningar för elevers 
framväxande algebraiska tänkande. Därefter belyses centrala komponenter av 
algebraiskt tänkande och forskning om hur elever uppfattar algebraiska 
fenomen, närmare bestämt algebraiska uttryck, likheter och ekvationer. Vidare 
ges en introduktion till ED-programmet. Det tredje kapitlet redogör för 
verksamhetsteori och lärandeverksamhet som är centrala för arbetet och som 
använts för att utforska och utveckla kunskap om hur undervisningen kan 
designas för att skapa förutsättningar för yngre elever att tidigt utveckla ett 
algebraiskt tänkande. Kapitel fyra beskriver metodologiska utgångspunkter och 
den forskningsdesign som ligger till grund för dataproduktionen, det vill säga 
hur principerna för lärandeverksamhet användes vid iscensättning av 
forskningslektionerna. En mer detaljerad beskrivning av dataproduktionen 
presenteras. Vidare redogör jag för bearbetningen och analysen av det empiriska 
materialet och för de analyssteg som vidtogs. Etiska överväganden som har haft 
betydelse för avhandlingen diskuteras. Det femte kapitlet sammanfattar de tre 
artiklarna. I det sjätte kapitlet diskuteras resultaten i relation till avhandlingens 
frågeställningar och tidigare forskning.  
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2. Tidigare forskning  
Föreliggande avhandling är situerad inom forskningsfältet tidig algebra,5 där 
frågor om villkor för vad som skapar förutsättningar och hinder för utveckling 
av elevers algebraiska tänkande är i fokus. Den forskning som jag presenterar i 
det här kapitlet bygger till övervägande del på de litteraturgenomgångar som 
genomfördes i samband med avhandlingens artiklar. I artikel 2 fokuseras, som 
nämnts, elevers uppfattningar av fenomen kopplade till algebra och i artikel 1 
och 3 ligger fokus på undervisningen i relation till algebraiskt tänkande. 
Eftersom avsnitten om tidigare forskning i artiklarna av utrymmesskäl var 
begränsade förtydligar jag vissa delar i det här kapitlet. Jag gör också vissa 
uppdateringar och utvidgningar, speciellt i relation till artikel 3 som är den 
äldsta. De systematiska litteratursökningarna genomfördes i omgångar och är 
delvis sammanfallande.6 Resultatet från litteratursökningarna presenteras i det 
följande. Inledningsvis, i avsnittet Algebraiskt tänkande tecknar jag en bild av vad 
forskningen framhåller som centralt för att skapa förutsättningar för elevers 
framväxande algebraiska tänkande. I nästa avsnitt, Elevers uppfattningar av 
algebraiska fenomen, belyses centrala komponenter av algebraiskt tänkande och 
forskning om hur elever uppfattar algebraiska fenomen. Därefter, i ED-
programmet i matematik, exemplifieras forskning rörande undervisning om 
algebraiska strukturer och relationer. Avslutningsvis sammanfattas 
forskningsgenomgången i avsnittet Centrala drag i tidigare forskning. 
 
2.1. Algebraiskt tänkande 
Som tidigare nämnts har algebra traditionellt ansetts vara svårt för elever och 
därför vanligen introducerats senare, i högstadiet eller i gymnasieskolan 
(Bråting et al., 2018; Carraher & Schliemann, 2007; Hemmi et al., 2021; Kilhamn 
& Röj-Lindberg, 2019; Stacey & Chick, 2004). Under lång tid jämställdes 
skolalgebra med ekvationslösning (Carpenter et al., 2003; Carraher & 
Schliemann, 2007), men idag har skolalgebra fått en något vidare innebörd och 
inkluderar det som flera forskare beskriver som generaliserad aritmetik (t.ex. 
Blanton, et al., 2015; Carpenter et al., 2003; Kaput et al., 2008; Krutetskii, 1976). 
Generaliserad aritmetik kan karakteriseras som att elever erbjuds att utforska 

 
5 Tidig algebra ska inte förstås som algebra tidigt (Carraher et al., 2008), det vill säga att högstadiets 
algebraundervisning flyttas till de lägre skolåren. I stället handlar det om att introducera en 
undervisning som bidrar till algebraiskt tänkande redan från början. 
6 Huvudsökningen gjordes i databasen EBSCO där sökord, exempelvis algebraic thinking, algebraic 
reasoning, early algebra (artikel 1 och 3) samt conceptions, perceptions, misconceptions, beliefs, 
phenomenography, phenomenographic användes tillsammans med algebraic i olika kombinationer 
(artikel 2). Sökningar gjordes också i Swepub med motsvarande söktermer på svenska. Även 
kedjesökning med utgångspunkt i studier som identifierades i de systematiska sökningarna 
användes. Exempel på avhandlingar av intresse som publicerats senare är H. Eriksson (2021) och 
Madej (2021). Vidare har kapitlet kompletterats med hänvisningar till Encountering algebra 
(Kilhamn & Säljö, 2019). Även två specialnummer om ED-programmet ingår då de är relevanta för 
forskningsgenomgången för att beskriva det aktuella forskningsläget:  International Journal for 
Mathematics Teaching and Learning: Special Issue (2017) samt Educational Studies in Mathematics: 
”Davydov’s Approach in the XXI Century: Views from Multiple Perspectives” (2021). Tidigare 
publicerade artiklar som uppkom i den förnyade kedjesökningen ingår också i utvidgningen. 
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och representera samband och strukturer, uttrycka hypoteser och generalisera 
olika numeriska operationer, exempelvis genom att resonera om obekanta och 
godtyckliga tal i uttryck och likheter (t.ex. Blanton et al., 2015; Kaput, 2008; 
Kieran, 2004; Kilhamn et al., 2019; Usiskin, 1988). Madej (2021), som i sin 
avhandling diskuterar algebraiskt tänkande från tidiga skolår till högre 
utbildning, konstaterar att det i svenska läromedel finns få uppgifter som 
möjliggör en utveckling av generaliserad aritmetik. 

I tidigare forskning beskrivs att en vanlig ingång till algebra är att elever först 
ska bli förtrogna med aritmetiken (Carraher & Schliemann, 2007; Kilhamn et al., 
2019). Detta sker vanligtvis genom att elever får möta uppgifter som fokuserar 
på likheter där värdet av ett obekant tal efterfrågas, för att eleverna i de senare 
årskurserna få arbeta med generella strukturer och relationer i algebra (jfr 
Gravemeijer, 2002; Kaput, 2008; Kieran, 2006; Lins & Kaput, 2004; Radford, 
2010, 2014; Stacey & Chick, 2004). Forskningen pekar dock på att det kan finnas 
en problematik när undervisningen i algebra introduceras som pre-algebra, det 
vill säga sker i en aritmetisk tradition där numeriska lösningar och rätt svar 
fokuseras. Flera forskare menar att detta kan vara en av orsakerna till de 
svårigheter som uppstår i den senare algebraundervisningen där elever ofta kan 
fastna i numeriska lösningar i stället för att föra generella resonemang och dra 
slutsatser (t.ex. Davydov, 1982, 2008; Kaput, 2008; Kieran, 2006; Kieran et al., 
2016; Radford, 2010, 2014; se även Lins & Kaput, 2004; Stacey & MacGregor, 
1999). 

De senaste tre decennierna har svensk och internationell forskning visat att 
algebra med fördel kan introduceras redan från början av grundskolan (Blanton 
et al., 2015; Bråting et al., 2019; Davydov, 2008; Hodgen et al., 2018; Kaput et al., 
2008; Kieran, 2018; Mason, 2008, 2018; Schmittau, 2004, 2005). Det kan 
exempelvis ske utifrån idén om en pre-numerisk grund för att utveckla elevers 
algebraiska tänkande (Davydov, 1982; Lins & Kaput, 2004; Roth & Radford, 
2011; Schmittau, 2004, 2005; Venenciano & Dougherty, 2014). En sådan 
undervisning betonar relationer mellan kvantiteter, medierande redskap och 
kollektiva reflektioner som nödvändiga principer för att främja ett framväxande 
algebraiskt tänkande. 

För framväxandet av elevers algebraiska tänkande betonas vikten av att 
fokusera matematiska strukturer (Mason et al., 2009), det vill säga att elever 
tidigt behöver möta en undervisning som ger dem möjlighet att utforska 
algebraiska strukturer (Kieran, 2004). Hemmi och hennes kollegor (2018) 
förtydligar Kierans (2004) beskrivning och ger exempel på att undervisningen 
behöver göra eleverna medvetna om strukturer och relationer och inte bara låta 
dem utföra beräkningar av numeriska uppgifter. Undervisningen behöver också 
riktas mot operationer liksom inverser men elever behöver även erfara idén om 
förenkling. Vidare behöver såväl representationen av ett problem som själva 
problemlösningen fokuseras. Uppmärksamheten behöver också riktas mot 
numeriska uppgifter och uppgifter med bokstäver samt likhetstecknets 
betydelse (Hemmi et al., 2018). I stället för att fokusera bemästrandet av 
operationer och att lära ut ett antal procedurer behöver undervisningen således 
skapa förutsättningar för elever att utveckla förmågor som att resonera 
algebraiskt, göra generaliseringar och använda algebraiska symboler och/eller 
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representationer (Greer, 2008; Kaput, 1999; Usiskin, 1988). Kaput (2008) lyfter 
två centrala aspekter av algebraiska resonemang: 1) att uttrycka och beskriva 
generaliseringar med algebrans formella symbolsystem och 2) att föra och följa 
resonemang med dessa symboler. Med algebraiska resonemang avses 
exempelvis att arbeta med obekanta tal, tänka i termer av variabler och dess 
relationer, och uppmärksamma algebraiska strukturer (Carraher & Schliemann, 
2014, s. 193). Aké med kollegor (2013) förtydligar Kaputs (2008) aspekter av 
algebraiska resonemang i två nivåer, proto-algebraiska resonemang (nivå 1) 
respektive (nivå 2), för att explicitgöra det generella i exempelvis strukturer, 
relationer och regler. För att utveckla karaktären på proto-algebraiska 
resonemang föreslår författarna att de algebraiska objekten som undersöks ska 
vara av en generell karaktär, vilken typ av språk (naturligt, numeriskt, ikoniskt 
eller gestaltande) behöver identifieras samt hur objekten hanteras (genom 
beräkningar eller generaliseringar) (Aké et al., 2013). 

I arbetet med problemlösningsuppgifter, till exempel då eleverna prövar, 
motiverar och bevisar olika lösningar (Kieran, 2004), kan medierande redskap 
spela en avgörande roll för att utveckla en så kallad ”non-counting”, med andra 
ord ett pre-numeriskt, angreppssätt (Schmittau, 2004; Venenciano & Dougherty, 
2014). Även H. Eriksson (2021) bekräftar de medierande redskapens betydelse 
då hon i sin avhandling visar att elever i flerspråkiga klassrum kan reflektera 
över strukturer i tal med stöd av medierande redskap tillsammans med 
symboler. Kieran (2004) beskriver yngre elevers algebraiska tänkande som 

 
the development of ways of thinking within activities for which the letter-
symbolic algebra could be used as a tool, or alternatively within activities that 
could be engaged in without using the letter-symbolic algebra at all, for 
example, analyzing relationships among quantities, noticing structure, 
studying change, generalizing, problem solving, modeling, justifying, proving, 
and predicting. (Kieran, 2004, s. 149) 

Kieran menar att algebraiskt tänkande kan främjas genom att elever 
exempelvis erbjuds att arbeta analyserande och prövande med algebraiska 
uppgifter, med eller utan bokstavssymboler (jfr Radford, 2011).  

I det här avhandlingsarbetet menar jag att elevers algebraiska tänkande kan 
komma till uttryck när de i olika problemsituationer och uppgifter utforskar 
strukturer och relationer i exempelvis algebraiska uttryck med stöd av 
medierande redskap. Detta kan ske i en undervisning där eleverna analyserar 
relationer, noterar strukturer, studerar förändring, generaliserar och belägger 
sina idéer (Venenciano et al., 2020). Således inkluderar utvecklingen av 
algebraiskt tänkande bland annat utforskandet av generella strukturer och 
relationer (se även Blanton et al., 2015; Davydov, 2008; Venenciano & 
Dougherty, 2014). Algebraiskt tänkande kan också komma till uttryck utan att 
elever använder algebrans formella symbolspråk (t.ex. Kieran, 2004; Mason, 
2018). Exempelvis kan elevers gester och arbete med medierande redskap visa 
tecken på ett algebraiskt tänkande (Radford, 2010, 2018). 
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2.2. Elevers uppfattningar av algebraiska fenomen 
Det finns en ganska omfattande forskning om elevers kunskaper och 
missuppfattningar om algebraiska fenomen såsom algebraiska uttryck, likheter 
och ekvationer (se t.ex. Blanton et al., 2018; Blanton et al., 2015; Kieran, 1981; 
Knuth et al., 2006; Madej, 2022; Matthews & Fuchs, 2020; McNeil et al., 2006; jfr 
MacGregor & Stacey, 1997; Warren & Cooper, 2009).7 Även i resultat som visar 
kunskaper och missuppfattningar om denna typ av fenomen kan också 
uppfattningar av fenomenen härledas. Dock är forskning om elevers 
uppfattningar av sådana fenomen begränsad. Få studier undersöker därtill yngre 
elevers uppfattningar. Till övervägande del har i stället äldre elevers, 
lärarstudenters eller lärares föreställningar, uppfattningar eller 
missuppfattningar rörande algebra studerats (se t.ex. Attorps, 2006; 
Tossavainen et al., 2011).  

En studie som använt en fenomenografisk ansats och som ofta hänvisas till i 
dessa sammanhang är Küchemanns (1981) studie om elevers (13–15 år) 
uppfattningar av algebraiska bokstavssymboler. I studien beskriver han sex 
olika uppfattningar: 1) bokstäver tilldelas värden; 2) bokstäver används inte; 3) 
bokstäver används som objekt eller en förkortning; 4) bokstäver används som 
specifika, obekanta tal; 5) bokstäver används som godtyckliga tal och 6) 
bokstäver används som variabler. I Küchemanns kategorisering kan 
kategorierna 1–3 förstås som uppfattningar som inte är av matematisk karaktär 
och endast de tre sista kategorierna (4–6) kan ses som mer matematiskt 
kopplade. När elever ger uttryck för uppfattningar som är av icke-matematisk 
karaktär handlar det exempelvis om att eleverna kopplar bokstäverna till 
alfabetet eller tolkar dessa som en förkortning (Rystedt et al., 2016). 
Uppfattningar av att algebraiska uttryck innefattar numeriska operationer 
framkommer också i Küchemanns studie (jfr även Knuth et al., 2005; MacGregor 
& Stacey, 1997; Stacey & MacGregor, 1997). 

Förståelsen av likheter symboliserat med likhetstecken framhålls som en 
särskilt viktig komponent i algebraiskt tänkande (Carpenter et al., 2003; Kieran, 
1981; McNeil et al., 2006; se även Matthews & Fuchs, 2020; Venenciano et al., 
2020). Blanton med kollegor (2015) pekar också ut den relationella förståelsen 
av likhetstecknet som viktig och inkluderar detta i den stora idén om ekvivalens, 
uttryck, ekvationer och olikheter (EEEI): ”representing and reasoning with 
expressions and equations in their symbolic form and describing relationships 
between and among generalized quantities that may or may not be equivalent” 
(Blanton et al., 2015, s. 43). Ofta förstår elever likhetstecknet som en operator 
som antyder att något ska göras, det vill säga de ser det som en beräkning som 
ska utföras, vilket kan skapa problem. Vanligt förekommande är också att elever 
läser likhetstecknet som att något blir, det vill säga som ett processtecken 
(Stacey & MacGregor, 1997). Det innebär att uttrycket som står till vänster om 
likhetstecknet ses som en process och uttrycket till höger som resultatet av den 

 
7 Ett algebraiskt uttryck avser en meningsfull sammansättning av matematiska symboler 
(Kiselman & Mouwitz, 2008). Det innebär exempelvis att c + a – b och bx + c är uttryck, men även 
likheten (eller ekvationen) c = a + b och olikheter, exempelvis c < b (James & James, 1976). I studien 
har vi använt algebraiska uttryck i form av likheter av typen 5x = y och z = x + y.  
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processen (Carraher & Schliemann, 2007; Freiman & Lee, 2004; Kieran, 1981). 
Även Matthews och Fuchs (2020) visar på liknande resultat, det vill säga att 
elever uppfattar att likhetstecknet signalerar en procedur och att något ska 
göras. I stället behöver eleverna ges möjlighet att utveckla en relationell syn på 
likhetstecknet och tolka det som samma som (Matthews & Fuchs, 2020; jfr 
MacGregor & Stacey, 1997; Warren & Cooper, 2009). Madej (2021) konstaterar 
att även om en elev kan redogöra för likhetstecknets definition innebär det inte 
att eleven har förståelse för dess innebörd. Enligt Ronda (2009) är elevers 
förståelse av den relationella aspekten i en ekvation central då detta är nästa steg 
för att kunna lösa uppgifter med två variabler. 

Genom att jämföra kvantiteter är det också möjligt för yngre elever att 
teoretiskt arbeta med olikheter (Schmittau & Morris, 2004). De viktigaste 
aspekterna av ett sådant teoretiskt arbete är ett arbete som bygger på analys och 
reflektioner kring generella strukturer och relationer. Det kan ske genom att 
elever även får möta andra relationssymboler såsom större än och mindre än 
(Hattikudur & Alibali, 2010; se även I. Eriksson & Jansson, 2017). Exempelvis 
fann Hattikudur och Alibali (2010) att när elever arbetade med likhetstecknet 
tillsammans med symbolerna större än (>) och mindre än (<), visade de en 
starkare konceptuell förståelse för likheter. Ventura och hennes kollegor (2021) 
visar i sin studie att yngre elever kan använda variabler i algebraiska uttryck. 
Vidare argumenterar de för att algebraiska uttryck är en central aspekt av 
algebra, där användningen och förståelsen av obestämda kvantiteter är 
avgörande för utvecklingen av algebraiskt tänkande (Ventura et al., 2021). Även 
Venenciano och hennes kollegor (2020) hävdar att variabler spelar en viktig roll 
för elevers algebraiska tänkande då dessa möjliggör för eleverna att 
representera, kommunicera och resonera om kvantiteter och relationerna 
mellan dem. 

 
2.3. ED-programmet i matematik 
Internationell forskning ur ett sociokulturellt perspektiv med rötter i Vygotskijs 
arbete (2001) betonar att teoretiskt tänkande är avgörande för att utveckla 
algebraiskt tänkande (t.ex. Cai & Knuth, 2011; Lins & Kaput, 2004; Radford, 
2021). I relation till detta finns ett växande intresse i väst för ED-programmet 
(t.ex. Dougherty, 2008; Dougherty & Simon, 2014; H. Eriksson, 2021; Fred, 2019; 
Polotskaia, 2017; Schmittau, 2004, 2005; Venenciano & Dougherty, 2014)8 som 
introducerar algebraiskt tänkande som en grund för aritmetiska operationer och 
talförståelse (Schmittau, 2004). ED-programmet bygger, som nämnts, på en 
specifik lärandeteori, lärandeverksamhet (Davydov, 2008) (se kapitel 3 
Teoretiska utgångspunkter), och tar sin utgångspunkt i att kunskap utvecklas 
genom att arbeta med mätning och mätenheter (Schmittau, 2004; Schmittau & 
Morris, 2004). Tanken är att elever genom ett sådant arbete introduceras till 

 
8 Bland de första att pröva ED-programmet i väst var Dougherty och Slovin (2004), Schmittau och 
Morris (2004), Schmittau (2004, 2005), Sophian (2007) och Venenciano och Dougherty (2014). 
Två tidiga projekt i Sverige som prövat idéer från ED-programmet är I. Eriksson och Lindberg 
(2007) och I. Eriksson och Jansson (2017). Även Estlands styrdokument för de yngsta eleverna 
ligger enligt Hemmi et al. (2021) i linje med ED-programmet.   
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talförståelse genom att exempelvis undersöka relationerna likhet, större än och 
mindre än. När elever jämför olika kvantiteter arbetar de pre-numeriskt och kan 
således redan från början möta bokstavssymboler som representerar okända 
kvantiteter (Venenciano et al., 2020). Exempelvis kan en additiv relation 
representeras som b + c = a, där kvantiteterna b och c beskriver en tredje, a. Det 
innebär också att a – b = c och a – c = b. På liknande sätt kan kvantiteterna b = a, 
b > a, b < a utforskas. (Davydov, 1982, 2008; Freiman & Fellus, 2021).  

Det finns en avvaktande hållning till ED-programmet främst från de som 
förespråkar en introduktion till algebra på en aritmetisk grund (t.ex. Blanton et 
al., 2015; Carpenter et al., 2003; Kaput et al., 2008) eller de som förespråkar en 
kombination av aritmetik och algebra (t.ex. Kieran et al., 2016; Mason, 2018). 
Bland annat lyfts kritik om att elever inte från början får möta numeriska 
uppgifter och operationer. I relation till ekvationer finns det ett ifrågasättande 
om att eleverna inte får lära sig att lösa ekvationer genom att göra lika i båda 
leden, det som tidigare kallades för överflyttning (”doing and undoing”, Ng, 2004, 
s. 53; jfr Kieran et al., 2016). Det övergripande syftet med ED-programmet är att 
utveckla elevers teoretiska tänkande, idag ofta omtalat som elevers algebraiska 
tänkande (Schmittau, 2004). I relation till algebraiskt tänkande bygger ED-
programmet på idéer om att taluppfattning och förståelse av aritmetiska 
operationer ska grundas genom ett algebraiskt arbete (Davydov, 1982, 
Zuckerman, 2003). Elever som deltar i ED-programmet i sin helhet får redan i 
årskurs 1 utveckla en förståelse för matematiska operationer baserat på 
mätenheter och modeller inklusive bokstavssymboler (jfr I. Eriksson, 2017). 
Vidare får de möta uppgifter som avser utveckla en grundläggande förståelse för 
det strukturella i en ekvation (I. Eriksson & Tabachnikova, under utgivning). 

Ett antal studier har använt lärandeverksamhet som utgångspunkt vid design 
av undervisning i matematik. Förutom att studierna genomfördes i olika 
kontexter, det vill säga i olika länder med olika läroplaner och skoltraditioner, 
fokuserades olika matematiska ingångar. Gemensamt för studierna var yngre 
elevers teoretiska tänkande om strukturer och relationer, där medierande 
redskap, det Davydov (2008) talar om som lärandemodeller, användes när 
eleverna arbetade med symboler. Venkat med kollegor (2021) undersökte tidig 
introduktion av talförståelse, exempelvis upp- och nedräkning av talraden, där 
forskarna gjorde en skillnad mellan en beräkning genom att räkna och en 
beräkning genom att analysera strukturer. I H. Erikssons och I. Erikssons (2021) 
studie lyckades yngre elever i flerspråkiga klassrum analysera aritmetiska 
strukturer av positiva heltal och rationella tal när de fick arbeta med medierande 
redskap. Venenciano och hennes kollegor (2021) re-analyserade sex 
semistrukturerade intervjuer där fokus var yngre elevers tänkande om 
relationer utan tal, exempelvis R = G och P < E. Analysen visade att eleverna 
använde medierande redskap och symboler som grund för att förklara sitt 
tänkande när de arbetade med relationer. 

 
2.4. Centrala drag i tidigare forskning 
I det här avslutande avsnittet lyfter jag centrala drag i tidigare forskning i 
relation till respektive artikel. Forskningsfältet tidig algebra är, som framkommit 
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ovan, samstämmigt om att skolalgebra bör introduceras redan för de yngsta 
eleverna för de ska ges möjlighet att tidigt utveckla ett algebraiskt tänkande. 
Vidare är forskare överens om att förmågan att kunna generalisera och se 
strukturer är av betydelse. Vad som skiljer är angreppssätten, det vill säga hur 
skolalgebra bör introduceras och vad som behöver vara i förgrunden. Framför 
allt tre övergripande angreppssätt gällande hur elever kan introduceras till 
algebraiskt tänkande framträder (t.ex. Kieran, 2007, 2018): 1) en undervisning 
som utgår från generaliserad aritmetik där fokus är strukturer och relationer i 
olika tal (t.ex. Blanton et al., 2015; Carpenter et al., 2003; Kaput et al., 2008), 2) 
en undervisning som utgår från både additiva och multiplikativa strukturer och 
relationer genom mätning av kvantiteter med icke-numeriska uppgifter 
tillsammans med medierande redskap (t.ex. Davydov, 2008; Dougherty, 2008; 
Schmittau, 2004, 2005; Venenciano & Dougherty, 2014) och 3) en undervisning 
som lägger vikt vid funktionella samband och proportionella relationer (t.ex. 
Blanton, 2008; Carraher & Schliemann, 2014).9  

Mot ovanstående litteraturgenomgång visar forskning inom fältet tidig 
algebra att en undervisning snarare än att lära ut ett antal procedurer behöver 
skapa förutsättningar för elever att utveckla förmågor som att resonera 
algebraiskt. Detta innefattar att göra generaliseringar samt användande av 
algebraiska symboler och/eller representationer (Greer, 2008; Kaput, 1999; 
Usiskin, 1988). Dessutom, för att utveckla ett så kallat ”non-counting”, pre-
numeriskt, angreppssätt när elever arbetar med uppgifter, behöver utveckling 
av matematiska förmågor ske genom problemlösande arbete med stöd av 
medierande redskap (Venenciano & Dougherty, 2014). Forskningen är även 
samstämmig om att det är centralt att utveckla förståelse för den relationella 
aspekten i likhetstecknet (Kieran, 1981; Matthews & Fuchs, 2020; jfr MacGregor 
& Stacey, 1997; Warren & Cooper, 2009). Dock finns det färre studier som 
fokuserat på vad elever som ser likhetstecknet som en processymbol behöver 
urskilja för att kunna utveckla en mer algebraisk relevant förståelse. Vidare finns 
det få studier som analyserat en undervisning som främjar yngre elevers 
algebraiska arbete med symboler och medierande redskap i en nordisk kontext. 
Exempel på forskning som studerat detta är H. Eriksson (2021) som undersökte 
undervisning med lärandemodeller i flerspråkiga klassrum. Vidare använde I. 
Eriksson och Jansson (2017) icke-numeriska exempel, i form av a = b + c 
tillsammans med medierande redskap, så kallade lärandemodeller, när 
algebraiska uttryck introducerades i årskurs 1. Det sammantagna 
forskningsläget ger således motiv till att studera hur en undervisning med syfte 
att främja en utveckling av yngre elevers tidiga algebraiska tänkande kan 
designas och iscensättas. 
 
 
 
 

 
9 Det finns en stark framtoning av det funktionella perspektivet i svensk läroplan (Hemmi et al., 
2021). I den här avhandlingen undersöks inte funktionella samband och proportionella relationer 
varför forskning rörande detta inte har fördjupats. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
I det här kapitlet redogör jag för de teoretiska utgångspunkter och centrala 
begrepp som är bärande för föreliggande avhandling. Som föregående kapitel 
redogjorde för finns idag ett särskilt intresse för ED-programmet (t.ex. Cai & 
Knuth, 2011; Coles, 2021; Polotskaia, 2017; Schmittau, 2004, 2005; Venenciano 
& Dougherty, 2014). Detta program tar sin utgångspunkt i verksamhetsteori 
(Leontiev, 1978) och Vygotskijs (2001) kulturhistoriska principer för hur 
teoretiskt tänkande kan utvecklas hos barn.10 De två projekten från vilka data 
har hämtats utgår från verksamhetsteoretiska principer. Lärandeverksamhet 
(Davydov, 2008) som ligger till grund för ED-programmet utgör en speciell form 
av verksamhetsteori (jfr även I. Eriksson, 2017; Repkin, 2003; Rubstov, 2013). 
Delstudierna som ingår i avhandlingen bygger direkt eller indirekt på dessa 
principer. Inledningsvis beskrivs verksamhetsteori och dess bärande idéer. 
Därefter presenterar jag lärandeverksamhet och de centrala begrepp/principer 
som har använts. 
 
3.1. Verksamhetsteori 
Verksamhetsteori (Leontiev, 1978) grundar sig i Vygotskijs (2001; Vygotsky, 
1986) kulturhistoriska skola om lärande och utveckling, och hans idéer om 
teoretiskt tänkande (higher order thinking). En kollektiv och historisk utvecklad 
verksamhet är enligt Leontiev alltid riktad mot något slags objekt drivet av ett 
motiv. Engeström (1999) beskriver relationen mellan objekt och motiv på 
följande sätt: 
 

A collective activity is driven by a communal motive. The motive is formed 
when a collective need meets an object that has the potential to fulfil the need. 
The motive is thus embedded in the object of the activity. The object, in turn, is 
to be understood as a project under construction, moving from the potential 
´raw material´ to a meaningful shape and to a result or an outcome. 
(Engeström, 1999, s. 65) 

En verksamhets objekt handlar således om något specifikt mot vilket 
handlingarna riktas (materiellt eller immateriellt) i kombination med en idé eller 
intention om vad objektet kan transformeras till, det vill säga vad handlingarna 
som realiserar verksamheten kan resultera i eller ska åstadkomma. Med skola 
och undervisning som exempel kan objektet handla om att få en kommande 
generation att ta över tidigare generationers kunskaper (Chaiklin, 2002; 
Engeström, 1999; I. Eriksson, 2017; Miettinen, 1999; jfr även I. Eriksson, 2006). 
Motivet, som enligt Leontiev (1978) finns inbyggt i objektet, uppstår då 

 
10 Verksamhetsteoretiska studier finns idag inom många områden, exempelvis psykologi, sjuk- och 
hälsovård, filosofi, medicin, teknik och pedagogik (t.ex. iscar.org). Dessa studier kan vara 
deskriptiva till sin karaktär men framför allt präglas verksamhetsteoretiska intervenerande och 
praktikutvecklande studier av en ambition om att utveckla och förändra pågående verksamheter. 
Detta sker vanligen i form av det som Engeström (2011) talar om som formativa interventioner 
(se även I. Eriksson, 2015). 
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individerna föreställer sig att det är möjligt att tillfredsställa ett upplevt behov. 
Behovet kan ha olika grund men är i princip alltid kollektivt och historiskt 
framväxt (Chaiklin, 2019a; Kaptelinin, 2005; Stetsenko, 2005). Ett annat sätt att 
uttrycka det är att utifrån det upplevda behovet riktas vår uppmärksamhet mot 
ett möjligt objekt som vi antar kan tillfredsställa behovet. Detta skapar i sin tur 
ett motiv till handling i syfte att bearbeta och omvandla objektet för att uppnå 
något specifikt, exempelvis kunskapstradering (Kaptelinin, 2005; Stetsenko, 
2005). Enligt Leontiev (1978) kan man skilja olika verksamheter från varandra 
genom att identifiera deras motiv och objekt: 

 
The main thing that distinguishes one activity from another, however, is the 
difference of their objects. It is exactly the object of an activity that gives it a 
determined direction. According to the terminology I have proposed, the object 
of an activity is its true motive. (Leontiev, 1978, s. 98) 

Det är således objektet (och dess motiv) som skiljer en verksamhet från en 
annan. En och samma verksamhet kan realiseras av olika handlingar och på 
motsvarande sätt kan olika verksamheter realiseras med likartade handlingar 
(Leontiev, 1978). För att kunna skilja en verksamhet från en annan behöver en 
fördjupad analys av objekt och motiv ske (se nedan). Verksamheter upprätthålls 
och drivs alltså av konkreta mänskliga handlingar som riktas mot medvetna mål. 
I ett verksamhetsteoretiskt perspektiv har således handlingar ett mål som idealt 
svarar mot motivet (se citatet av Engeström, 1999 ovan). Medan handlingar ses 
som medvetna och målinriktade, utgörs operationer av automatiserade och ofta 
traderade handlingar. Operationer är på detta sätt betingande, det vill säga både 
möjliggörande och begränsande för vad vi kan och inte kan göra och utgör 
grunden för realiseringen av de målinriktade handlingarna (Leontiev, 1978).  

Centralt i verksamhetsteori är att deltagande i olika verksamheter bidrar till 
att utveckla och forma individers personlighet och medvetenhet (Leontiev, 
1978) samtidigt som deltagarna i en verksamhet bidrar till att utveckla och 
forma densamma. Med andra ord argumenterar Leontiev (1974, 1978) för att 
individers medvetenhet och personlighet formas i en ömsesidig process genom 
de verksamheter de deltar i. På ett övergripande plan kan en verksamhet därför 
sägas bilda ett system av olika handlingar som ömsesidigt påverkar varandra i 
formerande processer (Leontiev, 1978). Dessa processer sker simultant på tre 
nivåer: verksamhetsnivå, handlingsnivå och operationsnivå. Nedanstående 
schematiska bild (Figur 2) illustrerar de olika nivåerna och relationerna i en 
verksamhet. 
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I en verksamhetsteoretisk studie kan verksamhetsnivån endast urskiljas 

analytiskt genom identifiering av verksamhetens objekt. Detta sker genom 
analys av handlingarna och operationerna. Utifrån ovanstående kan 
verksamheter beskrivas som komplexa och historiskt framväxta system av 
motivdrivna, målinriktade mänskliga handlingar (operativt betingade) som 
syftar till att åstadkomma lösningar på behov av något slag (t.ex. Engeström, 
1987; Leontiev, 1978). I komplexa verksamhetssystem (Engeström, 1987) 
samordnas flera objekt och motiv. En verksamhet som innefattar såväl 
samverkande som motverkande objekt och motiv kan sägas vara 
multimotivdriven. Skolan är ett exempel på en institutionell multimotivdriven 
verksamhet där, i en verksamhetsteoretisk mening, flera objekt ingår 
(Engeström, 1987).  

Vidare är en verksamhet dynamisk och det som främst driver verksamhetens 
förändring är kulturellt och historiskt utvecklade motsättningar. Sådana 
motsättningar kommer ofta till uttryck i vardagliga situationer som till exempel 
konflikter och dilemman (Engeström & Sannino, 2010). Den mest grundläggande 
motsättningen kopplas vanligtvis till idén om att deltagande i en verksamhet 
drivs av motiv som utgår från nytta eller utbyte. Engeström (1987) betecknar 
denna grundläggande motsättning i sin triangulära modell som use value 
(nyttovärde) och change value (utbytesvärde). Exempel på motiv som drivs av 
nytta inbegriper att elever vill lära sig för att utvecklas och bli kunnigare. Ett 
motiv kopplat till utbyte kan uppstå genom att exempelvis höga betyg premieras 
av föräldrar. Dessa två motiv kan vara förenliga men vanligen ger de upphov till 
motsättningar som skapar spänningar i den pågående verksamheten. För att 
bemästra motsättningar fordras i de flesta fall nya handlingar och nya redskap, 
och motsättningar kan därför ses som något som bidrar till kreativitet och 
förändring (Engeström & Sannino, 2010; jfr Chaiklin, 2002). 

 
3.1.1. Skolan som verksamhet 
Skolans huvudsakliga objekt och motiv är kulturellt och historiskt utvecklade i 
syfte att yngre individer ska överta tidigare utvecklade kunskaper i form av att 
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exempelvis lära sig läsa, skriva, räkna och bli skötsamma och lojala medborgare 
(I. Eriksson, 2017). Skolan är som nämnts en multimotivdriven verksamhet där 
inte bara undervisningsmotivet med transformation av kunskaper ingår. Skolan 
förväntas även svara mot andra samhälleliga behov och motiv som till exempel 
främjande av barns hälsa, omsorg och omhändertagande. 

Ett grundantagande i den kulturhistoriska traditionen är att undervisningen 
har stor betydelse för barns utveckling (Vygotskij, 2001). Undervisningen ska 
som nämnts skapa förutsättningar för barn att utveckla ett teoretiskt tänkande 
(Vygotskij, 2001). Ett teoretiskt tänkande utvecklas genom att barn tidigt får 
möta teoretiska (matematiska) begrepp som komplement till empiriska 
(vardagliga) begrepp. Teoretiska begrepp visar strukturella aspekter, det vill 
säga begreppen har en specifik betydelse för ämnesinnehållet och inte en 
vardaglig betydelse. Exempel på ett teoretiskt begrepp inom matematik kan vara 
likhetstecknet. Om elever uppfattar likhetstecknet som ett processtecken har de 
inte urskilt de strukturella aspekterna, det vill säga det teoretiska i begreppet. 
Ämnesinnehållet och på vilket sätt det designas och erbjuds elever i de olika 
ämnesspecifika verksamheterna får betydelse för utvecklingen av elevers 
medvetenhet och personlighetsformering (Leontiev, 1978; se även Chaiklin, 
2002).11 I matematikundervisningen kan detta enligt Vygotsky (1986) uppnås 
genom att elever exempelvis erbjuds arbeta med strukturer, relationer och 
generaliseringar.  

 
The rise from preconcepts (which the schoolchild’s concepts of arithmetic 
usually are) to true concepts, such as the algebraic concepts of adolescents, is 
achieved by generalizing the generalizations of the earlier level. Algebraic 
concepts represent abstractions and generalizations of certain aspects of 
numbers, not objects, and thus signify a new departure – a new, higher plane 
of thought. The new, higher concepts, in turn, transform the meaning of the 
lower. The adolescent who has mastered algebraic concepts has gained a 
vantage point from which he [sic!] sees concepts of arithmetic in a broader 
perspective. (Vygotsky, 1986, s. 202) 

Algebraiska begrepp representerar således en generalisering av vissa 
aspekter av tal och ger tillgång till en teoretisk förståelse av aritmetiska begrepp. 
Människans behov av att utveckla ett teoretiskt tänkande kan möjliggöras då 
grupper av individer arbetar tillsammans och tar del av eller lånar varandras 
erfarenheter och kunnande (Vygotskij, 2001; Zuckerman, 2004). Teoretiskt 
tänkande är alltså inte en individuell process utan utveckling sker alltid först 
socialt, vilket kan främjas av exempelvis kollektiva reflektioner.  

Centralt i Vygotskijs (2001) arbete är också att deltagare i en specifik 
verksamhet behöver tillägna sig de redskap som ingår i verksamheten. Genom 
de specifika socialt, kulturellt och historiskt utvecklade redskapen medieras 
tidigare utvecklade kunskaper (Wertsch, 1998). Med redskap avses inte enbart 

 
11 Snarare än att bara ange kunskapsstoff formulerar dagens läroplaner (t.ex. Skolverket, 2019) 
allt oftare mål som inbegriper personlighetsutvecklande aspekter i form av förmågor som 
utvecklar förhållningssätt (Carlgren, 2015). 
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fysiska redskap utan även symboliska och språkliga redskap. Utgångspunkten är 
således att människors redskapsmedierande handlingar kan förstås och 
förklaras i relation till de sociala praktiker eller verksamheter de ingår i. Med 
matematikundervisning som exempel på en verksamhet kan den vara 
algebraiskt inriktad eller aritmetiskt inriktad (van Oers, 2001). Motivet kan 
fortfarande vara detsamma – att eleverna ska bli matematiskt kunnigare – men 
beroende på vilka redskapsmedierande handlingar som kommer till uttryck blir 
resultatet olika.  

Medan verksamhetsteori generellt studerar formeringen av individers 
personlighet och medvetenhet (Leontiev, 1978) i relation till främst 
arbetsverksamheter, fokuserar det som i ED-programmet omnämns som 
lärandeverksamhet (Davydov, 2008) på lärande och utveckling av teoretiskt 
tänkande i relation till specifika kunskapsområden. I nästa avsnitt beskriver jag 
vilka centrala principer för lärandeverksamhet som varit centrala. 

 
3.2. Lärandeverksamhet vid design och iscensättning av 
undervisning 
Lärandeverksamhet har utvecklats av Daniil B El’konin och Vasily V Davydov och 
handlar innehållsmässigt om det ämne som fokuseras. Exempelvis kan det som i 
väst är känt som ED-programmet ses som en matematisk, eller mera precist en 
algebraisk, lärandeverksamhet.12 Programmet har, som nämnts, ytterst sin 
grund i verksamhetsteoretiska (Leontiev, 1974, 1978) och kulturhistoriska 
principer (Vygotskij, 2001) för lärande och utveckling, och är inramat i det som 
i översättning från ryska till engelska har kommit att omnämnas som 
Developmental Instruction13 (Schmittau, 2014). 

En lärandeverksamhet är alltid ämnesspecifik och utgörs av principer som får 
betydelse för vilket innehåll som behandlas, och hur det behandlas och 
organiseras för att möjliggöra att elever kollektivt utvecklar ett teoretiskt 
tänkande. Det teoretiska kommer till uttryck när eleverna arbetar prövande och 
reflekterande med olika medierande redskap. Lärandeverksamhet handlar 
således om att skapa en möjlighet för eleverna att gå in i ett teoretiskt 
redskapsmedierande arbete. 

Matematiskt tar ED-programmet, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i 
möjliga relationer mellan kvantiteter där innehållet bygger på att taluppfattning 
utvecklas i relation till mätning och mätenheter (Schmittau, 2004; Schmittau & 
Morris, 2004). För att realisera teoretiskt tänkande i matematik utvecklade 
El’konin och Davydov ett program för tidig introduktion av algebra. Davydov 
(1990) beskriver det som en modell för ”ascending from the abstract to the 

 
12 Lärandeverksamhet finns även utvecklad för språk, litteratur, naturvetenskapliga ämnen, 
geografi och konst. 
13 Developmental Instruction benämns även som Developmental Education och Developmental 
Teaching. På svenska har I. Eriksson (2018) valt benämningen Undervisning för teoretiskt tänkande. 
Enligt Chaiklin (2019b) var Davydov inte nöjd med översättningen från ryska (razvivayushcheie 
obuchenie) till engelska – undervisning som inte utvecklar kan inte benämnas undervisning. Det 
handlar mest om att obuchenie står för både undervisning och lärande – de är förbundna med 
varandra, medan vårt språkbruk skiljer på processerna. 
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concrete” (s. 173), och menar att elever först behöver arbeta med generella 
strukturer och relationer, i exempelvis algebraiska uttryck, likheter och 
ekvationer, för att sedan använda dem i konkreta numeriska uppgifter. 

 
3.2.1. Centrala principer för att möjliggöra ett teoretiskt arbete 
Lärandeverksamhet som teori syftar till att skapa förutsättningar för att elever 
ska kunna ägna sig åt det som kan beskrivas som ett medvetet redskapsmedierat 
teoretiskt arbete. För att elever ska utveckla teoretiskt ämnesspecifikt tänkande 
behöver de även ges möjlighet att utveckla kollektiv agens (Edwards, 2005), det 
vill säga genom ett kollektivt upplevt lärandebehov bli drivande i det teoretiska 
arbetet i att lösa det problem de själva har identifierat (Davydov et al., 2003). 
Lärandeverksamhet är följaktligen inte enbart en undervisningsmetod, och det 
är inte heller enbart ett sätt att organisera ett specifikt innehåll. Snarare är det 
uppsättning av idéer och principer som i relation till ett givet kunskapsinnehåll 
kan ge vägledning om hur undervisning, uppgifter och klassrumskommunikation 
behöver designas för att elever ska upprätta eller gå in i en lärandeverksamhet. 

En av de grundläggande principerna i ED-programmet är problemsituationer 
(Davydov, 2008; Repkin, 2003; jfr I. Eriksson, 2017). En problemsituation kan 
beskrivas som en av läraren väl utformad situation bestående av ett problem 
med en inbyggd innehållsrik motsättning (utvecklas nedan). Problemsituationen 
innehåller ett relevant problem som hindrar eleverna från att använda 
välbekanta lösningar men är fortfarande tillräckligt utmanande för att de ska 
kunna lösa problemsituationen med gemensam handling. Själva situationen är 
således inget uttalat problem som ska lösas utan eleverna måste analysera den 
information de får och därmed identifiera vad som utgör problemet. Eleverna 
måste också reflektera över vilka tidigare kunskaper som de kan använda. Om 
problemsituationen är väl utformad kommer eleverna att uppleva ett behov av 
ny kunskap och, med lärarens stöd, skapa en lärandeuppgift att ta sig an (Repkin, 
2003; jfr även H. Eriksson, 2021). Problemsituationen behöver således skapa ett 
meningsfullt sammanhang för problemlösning och samtidigt vara tillräckligt 
utmanande i relation till elevernas aktuella kunnande. Om eleverna inte ser 
objektet/motivet blir verksamheten inte meningsfull och risken finns att det 
endast uppstår ett görande utifrån lärarens direktiv. En målsättning är därför att 
skapa en situation där eleverna med full agens engageras i och driver det 
teoretiska arbetet (Davydov et al., 2003). 

När elever arbetar med ett teoretiskt matematiskt innehåll, exempelvis 
algebraiska uttryck, argumenterar Davydov (2008) för att så kallade 
lärandemodeller, det vill säga medierande redskap i form av materialiserade 
representationer av det abstrakta, kan användas (se även Gorbov & Chudinova, 
2000). Davydov betonar att ”not just any representation can be called a learning 
model, but only one that specifically fixates the universal relation of some holistic 
object, enabling its further analysis” (Davydov, 2008, s. 126). Det innebär att 
lärandemodeller har olika funktioner och kan utgöra en nödvändig länk för att 
möjliggöra att elever ska kunna utforska det abstrakta (generella) för ett givet 
objekt och därmed utveckla sitt teoretiska tänkande. Enligt Davydov är 
lärandemodeller en speciell form av abstraktion 
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where the visually perceived and represented connections and relations of the 
material and semiotic elements reinforce the essential relations of the object. 
… This is a unique unity of the individual and the general, where the general 
and essential come to the fore. (Davydov, 2008, s. 95) 

Med andra ord kan en lärandemodell synliggöra relationerna mellan det 
generella och det specifika. Lärandemodeller kan konstrueras av symboler (t.ex. 
x eller a = b + c), scheman (t.ex. tallinjen eller sträckor ), grafer (t.ex. 
de som visas i koordinatsystem) eller fysiska representationer (t.ex. 
Cuisenairestavar). Genom att lärandemodeller visualiserar strukturer och 
relationer kan de möjliggöra för eleverna att teoretiskt utforska det abstrakta 
matematikinnehållet (Davydov, 2008; jfr även Coles & Sinclair, 2019; I. Eriksson, 
2017). Coles och Sinclair (2019) argumenterar för att konkret och abstrakt inte 
behöver stå i motsatsförhållande till varandra. I stället menar de att det är 
användningen av representationer som fokuserar olika aspekter av det 
matematiska som är det centrala. Exempelvis riktar konkreta representationer 
vanligen uppmärksamheten mot själva objektet medan de abstrakta 
representationerna fokuserar det strukturella. Vidare är lärandemodeller alltid 
dynamiska och möjliga att förändra och ska inte förstås som matematiska 
modeller. Radford (2008b) argumenterar för att medierande redskap ”are not 
merely aids: their mediating role is such that they orient and materialize thinking 
and, in so doing, become an integral part of it” (s. 219, kursivering i original). 
Lärandemodeller kan med andra ord synliggöra, eller som Radford skriver, 
materialisera elevers tänkande i arbetet med teoretiska begrepp (se även I. 
Eriksson et al., 2019). Förutom att en lärandemodell visualiserar det abstrakta 
kan den också fungera som redskap för klassrumskommunikation (Davydov, 
2008). 

Motsättningar, det vill säga manifestationer av motsättningar, kan användas 
som ett didaktiskt redskap för att skapa ett behov och ett motiv hos eleverna för 
att se en mening med att lösa problemsituationer (Engeström & Sannino, 2010; 
se även Leontiev, 1974, 1978; Repkin, 2003). Genom att använda kunskaper om 
att motsättningar alltid finns i komplexa verksamheter kan läraren analysera och 
identifiera möjliga motsättningar att ha som utgångspunkt i konstruerandet av 
problemsituationer. I relation till matematikundervisning kan motsättningar 
identifieras i spänningsfältet mellan matematik och matematikundervisning, 
men också inom matematikundervisningen. Utifrån dessa identifierade 
motsättningar kan sedan problemsituationer skapas med manifestationer av 
motsättningarna. En sådan motsättning kan ta form som ett dilemma eller en 
”hake” som kan byggas in i en problemsituation (I. Eriksson et al., 2021). Det kan 
exempelvis handla om att utmana eleverna med felaktiga eller provocerande 
påståenden. Ett exempel är en problemsituation om elevers olika väg till skolan: 
”Karim, Robin och Petra promenerar till skolan. Petra har lika lång väg till skolan 
som Karim och Robin tillsammans” (artikel 3). Ordet ”tillsammans” användes 
men skulle inte självklart associeras med räknesättet addition vilket kanske är 
det elever förväntar sig om ett sådant ord anges i uppgiften. Läraren kan också 
presentera felaktiga lösningar och påstå att alla är korrekta även då de inte är 
det. För att avgöra om lösningarna är korrekta eller om något är fel måste 
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eleverna analysera situationen och på så sätt fördjupa sitt teoretiska tänkande 
(Freiman & Fellus, 2021). Begreppet motsättning är således centralt för design 
av lärandeverksamhet. Lärarens roll handlar om att möjliggöra att den 
lärandeverksamhet eleverna går in i upprätthålls. Detta kan bland annat ske 
genom att läraren modererar eller dirigerar det gemensamma utforskandet, det 
vill säga att läraren med olika frågor och problem iscensätter en undervisning 
där eleverna upplever motsättningar. Motsättningar kan även uppstå spontant i 
relation till elevers påståenden och argument. 

Ytterligare en central princip är att elever ges möjlighet till kollektiva 
reflektioner (Zuckerman, 2004), det vill säga att de tillsammans med klass-
kamrater och lärare får delta i en innehållsrik praktik där historisk utvecklad 
kunskap kan rekonstrueras (Carlgren, 2015; jfr I. Eriksson & Lindberg, 2016). 
Fokus är således på lärande och utveckling med en tydlig idé om att eleverna ska 
bli delaktiga och drivande i den verksamhet de deltar i. Utgångspunkten för 
kollektiva reflektioner är att eleverna, genom att engagera sig i andra elevers 
förslag och förklaringar, får förutsättningar för att bli medvetna om sitt eget 
tänkande (Zuckerman, 2003). Det innebär att undervisningen behöver ge elever 
möjlighet till att agera kollektivt med klasskamraterna. Det kan exempelvis ske 
med att låta eleverna gå in i en fiktiv situation genom att presentera vad andra 
elever har gjort eller svarat ”i en annan klass” vilket liknas vid det som van Oers 
(2009) beskriver som ett playful-format. Reflektion ses således inte i första hand 
som en individuell process utan sker först på en kollektiv nivå och kan jämföras 
med Vygotskijs beskrivning av att utveckling först sker på ett socialt plan 
(interpsykologiskt) för att sedan transformeras till ett individuellt plan 
(intrapsykologiskt) (Zuckerman, 2004). Kollektiva och redskapsmedierande 
diskussioner får därmed en avgörande funktion för att elever ska kunna utveckla 
sitt teoretiska eller algebraiska tänkande. 

Mot ovanstående skapas och upprätthålls en lärandeverksamhet under 
specifika förhållanden. Sammantaget betonar Davydov (2008) att utveckling av 
teoretiskt tänkande möjliggörs genom att elever 1) får möta det abstrakta 
(generella), då det abstrakta används som en ingång för att senare kunna visa på 
konkreta exempel, 2) assimilerar ämneskunnande på vägen till att utveckla 
tänkande, 3) utvecklar kunnande via den källa (den verksamhet) där kunnandet 
utvecklats, 4) reproducerar kunnandet i olika representationsformer, 5) erfar 
strukturer som kan utvecklas för att visa på konkreta exempel utifrån det 
generella och 6) är delaktiga i handlingar på ett yttre plan för transformation till 
ett mentalt plan (från det kollektiva till det individuella). I nästa kapitel beskriver 
jag vad som varit betydelsefullt vid design och iscensättning av studierna och hur 
de ovan nämnda principerna i lärandeverksamhet har använts i design och 
analys av forskningslektionerna. 
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4. Metod och metodiska överväganden 
I det här kapitlet beskriver jag metodologiska utgångspunkter och den 
forskningsdesign som ligger till grund för avhandlingsarbetet. Inledningsvis, 
under rubriken Undervisningsutvecklande forskning, ger jag en introduktion till 
hur studierna är situerade. Därefter, i Urval, beskrivs deltagarna och deras 
skolkontext. Därpå, i avsnittet Dataproduktion, redogörs för data som ligger till 
grund för arbetet. Vidare, i Iscensättning av forskningslektioner, beskrivs 
designprinciper för de problemsituationer som ligger till grund för 
forskningslektionerna. I avsnittet Analysarbete, redogör jag för bearbetning och 
analys av data där bland annat analysstegen beskrivs. Avslutningsvis belyser jag 
studiernas trovärdighet och de forskningsetiska överväganden som haft 
betydelse för avhandlingsarbetet. 
 
4.1. Undervisningsutvecklande forskning 
Föreliggande arbete karakteriseras som ett undervisningsutvecklande 
forskningsprojekt (Carlgren, 2017, 2019) huvudsakligen genomfört som ett 
designexperiment med fokus på utveckling av undervisning (t.ex. Brown, 1992; 
Carlgren, 2012; Cobb et al., 2003; diSessa & Cobb, 2004). Traditionellt sett sker 
forskning i skolan oftast på eller om lärare. I undervisningsutvecklande 
forskning ligger fokus i stället på kunskapsproduktion för och tillsammans med 
lärare med utgångspunkt i lärares egna undervisningsrelaterade erfarenheter, 
frågor och problem (Bulterman-Bos, 2008; Carlgren, 2012, 2017, 2019; I. 
Eriksson, 2022).  

I det paraplybegrepp som van den Akker (1999) benämner som 
utvecklingsforskning (development research) ingår flera forskningsansatser 
som fokuserar utveckling av undervisning, exempelvis aktionsforskning 
(Rönnerman, 2018) och learning study (Marton, 2005, 2015; Runesson, 2017). 
Dessa forskningsansatser kännetecknas av att de är kollaborativa, 
intervenerande och iterativa. De forskningsprojekt som ligger till grund för 
avhandlingen kännetecknas av att de just är kollaborativa, intervenerade och 
iterativa. I de olika delarna och faserna såsom planering, genomförande, analys 
och kunskapsspridning arbetade lärare och forskare kollaborativt.14 
Interventionen bestod av att exempelvis designa innehåll som skulle utgöra 
grund för en forskningslektion som sedan genom iteration utvecklades och 
förfinades. Även iscensättningen av innehållet ingick i interventionen. Det 
empiriska materialet analyserades sedan i relation till den teoretiska grunden 
som studierna utgår från. Den iterativa processen ”innebär att teori och praktik 
ömsesidigt påverkar varandra i ett antal på varandra följande cykler” (Carlgren, 
2017, s. 179). 

 
  

 
14 Att lärare och forskare samverkar bygger bland annat på att det fortfarande är få lärare som har 
forskarutbildning och därmed inte kan driva egna forskningsprojekt. 
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4.2. Urval av deltagare 
I delstudie 1 deltog fem lärare tillsammans med forskare från det 
matematikdidaktiska nätverket inom Stockholm Teaching & Learning Studies 
(STLS).15 De deltagande lärarna hade, med rektors medgivande, själva tagit 
initiativ till och anmält sitt deltagande. Således kan urvalet av skolor och 
medverkande lärare närmast karakteriseras som bekvämlighetsurval (Bryman, 
2018). Dessa lärare hade mellan 15 och 23 års erfarenhet i yrket. Fyra av lärarna 
hade en lärarutbildning för årskurs 1–6 och en hade lärarutbildning för årskurs 
4–9. Forskningslektionerna i delstudie 1 genomfördes på två kommunala skolor 
fördelade på förskoleklass upp till årskurs 9, en skola med cirka 550 elever och 
den andra skolan hade cirka 1150 elever. Årskurserna som 
forskningslektionerna genomfördes i valdes utifrån att det var i dessa som en av 
lärarna undervisade i till vardags. 

Urvalet av skolor och lärare i delstudie 2 och 3 kan beskrivas som ett 
strategiskt urval då det baserades på de kontakter några av forskarna hade 
genom sina anställningar på respektive skola. En förutsättning för medverkan 
var också att rektor på respektive skola, genom en avsiktsförklaring, hade givit 
sitt medgivande till att den (de) medverkande läraren (lärarna) hade tid i sin 
tjänst för ändamålet. De tre medverkande lärarna hade 4–30 års erfarenhet av 
yrket med lärarutbildning för årskurs 1–3, F–åk 6 och årskurs 4–9. De båda 
skolorna som ingick i delstudie 2 och 3 var kommunala grundskolor, den ena 
med cirka 200 elever från förskoleklass till och med årskurs 5, den andra med 
cirka 1000 elever fördelade på förskoleklass upp till årskurs 9. Valet av årskurser 
i delstudierna utgick från en önskan om att genomföra forskningslektioner i låg- 
och mellanstadiet och därmed få en spridning på olika årskurser. 

 
4.3. Dataproduktion 
Data utgörs huvudsakligen av videoinspelade elevintervjuer och 
forskningslektioner med syfte att fånga muntlig kommunikation, gester och 
referenser till materialet som fanns tillgängligt för eleverna. Även 
lektionsplaneringar, konstruerade problemsituationer och lärandemodeller kan 
också förstås som en del av dataproduktionen. Då dessa inte specifikt 
analyserades utan snarare utgjorde en del av iterationen i interventionerna har 
de inte räknats in i summeringen av data nedan (Tabell 1). 

I elevintervjuerna riktades videokameran mot elevernas händer och de 
tillgängliga uppgifter och redskap de hade på bordet framför sig.16 Eftersom 
fokus i forskningslektionerna var det kollektiva arbetet riktades en fast 
videokamera på stativ och en handburen kamera mot den kollektiva arbetsytan 
i klassrummet. I årskurs 1–4 utgjordes den kollektiva arbetsytan av 
whiteboardtavlan och i årskurs 1 utgjordes den även av ett stort bord. I årskurs 

 
15 Som tidigare nämnts i prologen bestod forskargruppen av två seniora forskare och sex forskande 
lärare med eller på väg mot licentiatexamen. Framgent benämns alla som ingick i forskargruppen 
som forskare. 
16 Som back-up till de videoinspelade elevintervjuerna ljudinspelades dessa.    
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5 fungerade en kombinerad smartboard och whiteboard samt en anslagstavla 
som kollektiv arbetsyta. 

Elevintervjuerna och videoinspelningarna transkriberades i sin helhet enligt 
Linells (1994) beskrivning: ordagrant, talspråkligt neutralt samt organiserat i 
replikform. Det innebär att alla ord som kunde identifieras återgavs ordagrant 
inklusive omtagningar. Även gester som visade vem som gjorde vad med vilka 
redskap angavs i hakparenteser, exempelvis om eleverna eller läraren pekade på 
tillgängliga redskap (Nordin & Boistrup, 2018). Således utgör transkriptionerna 
en del av dataproduktionen. 

 
Tabell 1 

Summering av producerade data i relation till delstudierna 

Data Delstudie/Årskurs Antal lektioner/intervjuer Minuter 
Videoinspelade och 
transkriberade 
forskningslektioner 

Delstudie 1:  
åk 2, åk 3, och åk 4 

8 251 

Videoinspelade och 
transkriberade 
elevintervjuer 

Delstudie 2:  
förskoleklass, åk 1 och åk 4 

10 229 

Videoinspelade och 
transkriberade 
forskningslektioner 

Delstudie 3:  
åk 1 och åk 5 

817 316 

 
Elevintervjuerna och forskningslektionerna som ingick i delstudie 2 och 3 

transkriberades av forskarna. Forskningslektionerna som utgjorde delstudie 1 
transkriberades av en extern professionell transkriberare. För att säkerställa att 
ingen information gick förlorad lästes respektive transkription simultant med 
respektive videoinspelning. 

 
4.3.1. Forskningslektioner i årskurs 2, 3 och 4 
Data som ligger till grund för delstudie 1 bygger på sammanlagt åtta 
forskningslektioner med totalt 42 elever fördelade på årskurs 2–4 (Tabell 2). 
Forskningslektionerna genomfördes, som tidigare nämnts, på två olika skolor. 
Fyra respektive sex elever deltog i varje forskningslektion. I varje årskurs var det 
en lektion som efter förfining och justering genomfördes med olika elevgrupper 
i samma årskurs. Forskningslektionerna varierade mellan 26 och 44 minuter. 
 
  

 
17  Forskningslektion 4 och 5 i årskurs 5 spelades in efter varandra samma dag utan justering och 
iteration. Vid granskning av forskningslektion 5 i årskurs 5 bekräftades tidigare resultat och 
lektionen transkriberades därför inte. Detta kan jämföras med vad Bryman (2018) talar om som 
teoretisk mättnad. 
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Tabell 2 

Forskningslektioner genomförda i delstudie 1 

Läsår Årskurs Antal 
forskningslektioner 

Antal 
elever 

Median i minuter (min–
max)18 

2015–2016 2 2 12 2619 
2016–2017 3 3 18 38 (33–44) 
2016–2017 4 3 12 38 (31–41) 

 
I varje årskurs planerades forskningslektionerna med inspiration av 

lärandeverksamhet. Vidare diskuterades, justerades och förfinades 
forskningslektionerna iterativt och kollektivt av forskare och lärare tillsammans. 
En lärare i respektive årskurs genomförde forskningslektionerna, samtliga 
lärarledda på en kollektiv arbetsyta i klassrummet. Under delstudie 1 ansvarade 
lärarna för såväl genomförande som dokumentation av forskningslektionerna. 

 
4.3.2. Elevintervjuer 
Som en grund för planering av forskningslektionerna i årskurs 1 och 5 
genomfördes under vårterminen 2017 elevintervjuer för att kartlägga elevers 
uppfattningar av algebraiska uttryck. Sammanlagt 20 elever, tio i förskoleklass 
och årskurs 1 samt tio i årskurs 4 intervjuades på de två skolorna där 
forskningslektionerna genomfördes. Eleverna i förskoleklass och årskurs 1 gick 
på en och samma skola medan de i årskurs 4 gick på en annan. Eleverna 
intervjuades parvis där sammansättningen av elevparen skulle utgöra elever 
med varierande kunskaper i matematik. Urvalet gjordes i samråd med 
undervisande lärare där syftet med sammansättningen var att skapa 
förutsättningar för att kvalitativt skilda sätt att erfara algebraiska uttryck skulle 
framträda. Således kan urvalet av deltagande elever också karakteriseras som 
ett strategiskt urval (Bryman, 2018). 

Ingen av elevgrupperna hade explicit fått undervisning om algebraiska 
uttryck, likheter eller ekvationer innevarande läsår. Eftersom intervjuerna på de 
två skolorna ägde rum parallellt utförde två av forskarna intervjuerna. Således 
intervjuades eleverna i förskoleklass och årskurs 1 respektive årskurs 4 av två 
olika personer. Dock hade intervjufrågorna förberetts gemensamt. 
Elevintervjuerna var semistrukturerade (Bryman, 2018), det vill säga att de hade 
samma struktur med samma mål och inledning. Samma fyra grundläggande 
frågor ställdes till elevparen. Vid behov ställdes kompletterande frågor för att 
följa upp ett tidigare yttrande. För att öppna upp för elevernas uppfattningar av 
algebraiska uttryck och för att särskilt rikta uppmärksamheten mot det specifika 
fenomenet (Adawi et al., 2001; Ingerman et al., 2009; Jägerskog, 2020) var 
intervjuerna materialbaserade (Lindberg & Löfgren, 2011) med stöd av visuella 
representationer. Dessa bestod av fotografier på olika stavkonstruktioner och 

 
18 Längden på respektive forskningslektion har avrundats till närmaste hel minut. 
19 Forskningslektion 1 i årskurs 2 har uteslutits på grund av administrativa komplikationer. 
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algebraiska uttryck, tillhörande material såsom små whiteboards, 
whiteboardpennor samt fysiska Cuisenairestavar (Küchemann, 2019) som fanns 
tillgängliga för eleverna på bordet framför dem. Intervjuaren ställde inte 
explicita frågor, som exempelvis “Vad är ett algebraiskt uttryck?”. Genom att 
eleverna i stället fick arbeta med olika algebraiska uttryck i form av det ovan 
nämnda tillgängliga materialet tillsammans med frågor som exempelvis hur 
“andra elever” (fiktiva) kunde ha tänkt kring uttrycken framträdde vad och vilka 
aspekter som eleverna fokuserade innehållsligt. 

I intervjuerna fick eleverna möta tre skrivna algebraiska uttryck 5x = y,  
5c = z och k = 3e samt bilder där dessa uttryck gestaltades med Cuisenairestavar. 
Intervjuaren inledde den första frågan med att säga att elever ”i en annan klass” 
hade fått se ett algebraiskt uttryck, 5x = y, och fått i uppgift att visualisera 
uttrycket genom att använda Cuisenairestavar: ”i den klassen fick de [eleverna] 
en uppgift /.../ de skulle visa eller lägga det här uttrycket: fem x är lika med y [5x 
= y]”. Därefter visade intervjuaren en bild på en stavkonstruktion med en orange 
stav med fem röda stavar bredvid (Figur 3). Bredvid bilden placerade 
intervjuaren en likadan stavkonstruktion som bilden fast med fysiska 
Cuisenairestavar. Sedan frågade intervjuaren: ”Axel la uttrycket så här. Hur kan 
Axel ha tänkt och resonerat när han gjorde det? ”. 
 
Figur 3 

Axels stavkonstruktion i relation till uttrycket 5x = y 

 

Samma algebraiska uttryck, 5x = y, användes i den andra intervjufrågan men 
nu tillsammans med en bild på en annan stavkonstruktion som illustrerade 
uttrycket (Figur 4). Uttrycket hölls därmed konstant medan stavkonstruktionen 
varierades. Intervjuaren sa: ”Lovisa la uttrycket så här” och frågade därefter ”Hur 
kan hon ha tänkt? Kan man göra så?” 
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Figur 4 

Lovisas stavkonstruktion i relation till uttrycket 5x = y 

 

I den tredje frågan hölls stavkonstruktionen konstant och i stället varierades 
uttrycket. Eleverna fick se Axels stavkonstruktion (Figur 3 ovan) medan 
intervjuaren sa: ”Pelle, en elev i en annan klass, fick se Axels stavkonstruktion 
och Pelle fick i uppgift att skriva ett uttryck till den. Han skrev uttrycket fem c är 
lika med z [intervjuaren skrev samtidigt 5c = z på en liten whiteboard]. Hur kan 
han ha tänkt när han skrev det?” I fråga 4, som också var den sista frågan, visade 
intervjuaren tre bilder på tre olika stavkonstruktioner med Cuisenairestavar 
(Figur 5) som förslag till ett och samma uttryck, k = 3e, och frågade hur Karim, 
Zara och Lisa (fiktiva elever) kunde ha tänkt när de lade sina stavkonstruktioner. 
Alla tre stavkonstruktionerna stämde relationellt med varandra men endast två 
stämde med uttrycket k = 3e. 

 
Figur 5 

Karims, Zaras och Lisas stavkonstruktioner i relation till uttrycket k = 3e 

 

Elevintervjuerna i förskoleklass och årskurs 1 var i allmänhet kortare än 
elevintervjuerna i årskurs 4 (Tabell 3). 
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Tabell 3 

Elevintervjuer genomförda i delstudie 2 

Läsår  Årskurs Antal intervjuer Antal elever Median i minuter (min–

2016–2017 Förskoleklass 3 6 13 (7–16) 
2016–2017 1 2 4 15 (11–19) 
2016–2017 4 5 10 40 (10–47) 

 
Som Tabell 3 visar var en elevintervju i förskoleklass endast sju minuter lång. 

De övriga fyra intervjuerna i förskoleklass och årskurs 1 var ungefär lika långa, 
mellan 11 och 19 minuter. Två av intervjuerna i årskurs 4 var ganska korta, 10 
minuter respektive 23 minuter, medan de övriga tre intervjuerna var ungefär 
lika långa, mellan 40 och 47 minuter. 

 
4.3.3. Forskningslektioner i årskurs 1 och 5 
I delstudie 3 genomfördes totalt åtta forskningslektioner i årskurs 1 och 5 vars 
längd varierade mellan 25 och 55 minuter (Tabell 4). Antalet deltagande elever i 
respektive forskningslektion i årskurs 1 var fem till åtta elever och i årskurs 5 
deltog 15–30 elever. I forskningslektionerna ingick även de elever som hade 
deltagit i elevintervjuerna föregående termin vilket innebär att eleverna som 
intervjuades i förskoleklass och årskurs 4 (delstudie 2) även deltog i 
forskningslektionerna följande termin. 

 
Tabell 4 

Forskningslektioner genomförda i delstudie 3 

Läsår Årskurs Antal 
forskningslektioner 

Antal elever 
totalt 

Median i minuter (min–
max)21 

2017–2018 1 3 21 31 (25–43) 

2017–2018 5 522 105 50 (30–55) 

 
Forskningslektionerna i årskurs 1 var 25 minuter, 31 minuter och 43 minuter 

långa. Två av forskningslektionerna i årskurs 5 var omkring en halvtimme långa 
(30 minuter respektive 32 minuter); de tre övriga var ungefär lika långa (50 
minuter, 50 minuter och 55 minuter) (Tabell 4). 

Även i delstudie 3 planerades forskningslektionerna i respektive årskurs 
utifrån principer för lärandeverksamhet. Liksom i delstudie 1 diskuterades, 
justerades och förfinades lektionerna iterativt och kollektivt av forskare och 
lärare tillsammans. En lärare i respektive årskurs genomförde 

 
20 Längden på respektive elevintervju har avrundats till närmaste hel minut. 
21 Längden på respektive forskningslektion har avrundats till närmaste hel minut. 
22 Forskningslektionerna 4 och 5 var identiska men prövades i två olika elevgrupper. Eleverna som 
deltog hade alla varit med i någon av de tidigare forskningslektionerna. 
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forskningslektionerna, samtliga lärarledda på en kollektiv arbetsyta i 
klassrummet. Arbetsfördelningen var att lärare undervisade och forskarna 
dokumenterade lektionerna. 

 
4.4. Design och iscensättning av forskningslektioner 
Forskningslektionerna i såväl delstudie 1 som i delstudie 3 grundades i 
forskningsansatsen learning study i vilken lärandeverksamhet användes som 
lärandeteori (I. Eriksson, 2017).23 Valet av learning study motiverades av att det 
är en systematiskt utprövad forskningsansats där relationen mellan 
undervisning och lärande kan utforskas (Carlgren, 2012; Runesson, 2017). 
Förutom de intervenerande och iterativa aspekterna i learning study användes 
de variationsteoretiska begreppen lärandeobjekt och kritiska aspekter (Marton, 
2015; Runesson, 2017). Lärandeobjektet beskriver den förmåga i relation till ett 
specifikt innehåll som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla. 
Lärandeobjektet i forskningslektionerna var förmågan att kunna resonera kring 
algebraiska uttryck utan att bestämma värdet på ingående variabler. För att 
kunna erfara något på ett visst sätt behöver så kallade kritiska aspekter av detta 
lärandeobjekt urskiljas (Runesson, 2017). Indikationer på tre kritiska aspekter 
identifierades i delstudie 1 och förfinades genom kartläggningsstudien 
(delstudie 2): 1) att kunna urskilja att ett uttryck består av komponenter som 
har olika funktioner, 2) att en och samma variabel har samma värde och 3) att 
värdet på en variabel bestäms relationellt (se artikel 2). Som nämnts användes 
lärandeverksamhet (Davydov, 2008) som lärandeteoretiskt redskap (I. Eriksson, 
2017) där begreppen problemsituation, lärandemodeller och kollektiva 
reflektioner är centrala för att utveckla elevers teoretiska tänkande. 
 
4.4.1. Problemsituationer, lärandemodeller och kollektiva reflektioner 
Respektive forskningslektion byggdes kring två problemsituationer med 
tillhörande lärandemodell(er). Problemsituationen ska, enligt ED-programmet 
(Davydov, 2008), upplevas som meningsfull och genom inbyggda motsättningar 
erbjuda eleverna erfara att det finns ett problem att utforska, det vill säga att de 
utifrån problemsituationen kan skapa sig en så kallad lärandeuppgift att ta sig an 
(Repkin, 2003). Synliggörandet av de kritiska aspekterna som eleverna behöver 
erfara förutsätter någon slags variation. Således byggdes kontraster med 
motsättningar in vid utformningen av problemsituationerna. 

Övergripande struktur i forskningslektionerna i årskurs 1 och 5 var att de 
inleddes med att läraren presenterade en problemsituation tillsammans med 
fiktiva elevers lösningsförslag i form av algebraiska uttryck och en ikonisk 
lärandemodell. Syftet var att etablera lärandemodellen inför de kollektiva 
diskussionerna. Det gemensamma arbetet ägde rum på en kollektiv arbetsyta. 
När lärandemodellen hade utforskats och etablerats användes den i en ny 
problemsituation. De algebraiska uttrycken eleverna fick möta var konstruerade 
med bokstavssymboler som visualiserade olika kvantiteter.  

 
23 Vanligen används variationsteori (Marton, 2015) som lärandeteori i learning study men på 
senare år har lärandeverksamhet använts i ett antal studier (jfr I. Eriksson, 2017). 
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I forskningslektionerna skulle eleverna således med hjälp av lärandemodeller 
erbjudas att utforska och jämföra olika kvantiteter, bland annat det som var lika 
och det som var olika samt hur en olikhet skulle kunna transformeras till en 
likhet. I årskurs 1 representerade papperslappar samt Cuisenairestavar okända 
kvantiteter där syftet var att synliggöra möjliga strukturer och relationer i 
uttrycken C + A = B och C + B = A (Figur 6). Inledningsvis arbetade läraren och 
eleverna på tavlan och när eleverna parvis skulle visualisera uttrycket C + B = A 
med Cuisenairestavar var den kollektiva arbetsytan ett stort bord. 
 
Figur 6 

Problemsituationer med lärandemodeller som användes i årskurs 1 

 

Kommentar. Bilden till vänster visar problemsituationen såsom den presenterades för eleverna. Bilden 
till höger visar kopior av elevernas stavkonstruktioner (både korrekta och felaktiga) utifrån uttrycket c 
+ b = a. 
 

Motsättningen i årskurs 1 hade sin utgångspunkt i att läraren presenterade 
såväl korrekta som felaktiga förslag på hur de algebraiska uttrycken kunde 
visualiseras. Även i årskurs 5 var syftet med den inledande problemsituationen 
att etablera och utforska lärandemodellen i relation till algebraiska uttryck. De 
flesta i klassen hade mött algebraiska uttryck under någon av de tidigare 
forskningslektionerna men de hade inte mött just denna specifika 
lärandemodell. Tre algebraiska uttryck valdes: a = b + c; b + c = a och b = c + a. I 
uttrycken a = b + c och b + c = a, framträdde det relationella sambandet mellan b 
plus c och a och det tredje uttrycket, b = c + a, överensstämde inte med 
lärandemodellen (Figur 7). Avsikten med det tredje uttrycket var att ge eleverna 
möjlighet att argumentera för varför uttrycket inte kunde stämma med 
lärandemodellen och därmed inleda ett teoretiskt arbete. Här var avsikten att 
den ikoniska modellen, som har en tydligare visuell framtoning av längder som 
jämförs än de algebraiska uttrycken, skulle bidra till att eleverna bjöds in till ett 
teoretiskt arbete. 
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Figur 7 

Lärandemodell som användes i årskurs 5  

 

Kommentar. Med inspiration från Davydov et al. (2012). 

I årskurs 5 utgjordes den andra problemsituationen av tre tillhörande, delvis 
nya, algebraiska uttryck (Figur 8). Den tidigare introducerade lärandemodellen 
(Figur 7) användes, på elevernas initiativ, för att utforska uttrycken. De tre 
algebraiska uttrycken symboliserades denna gång med olika bokstäver för att 
öppna upp och erbjuda möjligheter till kollektiva diskussioner. Motsättningen 
som planerades i årskurs 5 manifesterades i ett av de algebraiska uttrycken,  
t = k – s. Motsättningen bestod i att uttrycket illustrerades som en subtraktion, 
medan texten hade en additiv karaktär då ordet ”tillsammans” vanligtvis 
signalerar att något ska adderas. 

 
Figur 8 

Exempel på problemsituation i årskurs 5  
 

 

Som komplement användes variationsteoretiska principer för att öka 
förutsättningarna för eleverna att urskilja de identifierade kritiska aspekterna. 
Marton och Booth (1997) menar att synliggörandet av de kritiska aspekterna 
som eleverna behöver erfara förutsätter någon slags variation. De argumenterar 
att ”no discernment (of features or aspects) can happen without the experience 
of difference. But no difference can be experienced without the simultaneous 
experience of the things that differ” (Marton & Booth, 1997, s. 66). Med andra 
ord, när den kritiska aspekten blir möjlig att urskilja genom någon form av 
kontrast ges eleverna möjlighet att få syn på vad den kritiska aspekten inte är. 
Således planerades vilka uttryck som eleverna skulle möta i 
forskningslektionerna och hur uttrycken skulle varieras. Förutom att 
motsättningar byggdes in i problemsituationerna utformades dessa även med 
förslag på fiktiva elevers lösningar på olika matematikuppgifter som kunde vara 
korrekta eller felaktiga. Läraren sa exempelvis: ”i en annan klass svarade några 
elever så här när de fick den här uppgiften”, ”alla de här stavkonstruktionerna 
stämmer” (fastän de inte gjorde det) eller ”hur kunde den här eleven ha tänkt?”. 
Problemsituationerna med inbyggda motsättningar och lärarens provokativa 
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frågor bjöd in eleverna att kollektivt reflektera kring strukturerna i de 
algebraiska uttrycken där lärandemodellerna utgjorde ett medierande redskap. 

 
4.5. Analysarbete 
I det här avsnittet beskrivs de analysmetoder som användes i delstudierna. I 
delstudie 1 användes Toulmins (2003) förenklade argumentationsmodell 
(Krummheuer, 1995) för att identifiera vad som kan utgöra exempel på elevers 
tidiga algebraiska tänkande. Vid analysen av elevintervjuerna (delstudie 2) 
användes fenomenografi (Marton, 2015) för att kartlägga elevers uppfattningar 
av det matematiska i algebraiska uttryck, och forskningslektionerna i delstudie 
3 analyserades med stöd av verksamhetsteori för att identifiera vilka handlingar 
och redskap som kan främja elevers algebraiska tänkande. 
 
4.5.1. Analys av yngre elevers argument 
För att analysera klassrumsdiskussionerna i delstudie 1 för indikationer på 
elevers tidiga algebraiska tänkande användes den av Krummheuer (1995) 
förenklade versionen av Toulmins argumentationsmodell (2003) (se artikel 1). 
Utgångspunkt för modellen är att ett argument består av fyra element, varav tre 
– claim (påstående), data (information) och warrant (belägg, skäl) – ses som de 
mest centrala i ett argument, tillsammans med potentiellt ett fjärde element, 
backing (ytterligare information, fakta).24 Ett claim är ett påstående som är 
grundat i data, och warrant fungerar som en bro mellan data och claim. Enligt 
Toulmin (2003) svarar data, som alltså stöder påståendet, på frågan Vad har du 
att gå på? och warrant svarar på Hur vet du det?. I en analys av argumenten i ett 
kommunikativt samspel kan vart och ett av de fyra elementen konstrueras av fler 
än en individ. Elementen kan uttryckas på många sätt, till exempel verbalt, med 
skrivna symboler, teckningar, gester eller med hjälp av fysiska redskap, i detta 
fall Cuisenairestavar, och behöver inte yttras i en specifik ordning. 

Analysen började med en genomläsning av transkriptionerna för var och en 
av årskurserna 2, 3 och 4 i sin helhet, varefter data från den andra 
forskningslektionen i samtliga årskurser som ingick i denna studie valdes ut då 
de var de mest innehållsligt utvecklade lektionerna med rika kollektiva 
diskussioner. I varje transkript identifierades sekvenser. En sekvens 
avgränsades till att omfatta lärarens presentation av en problemsituation med 
ett algebraiskt uttryck eller en lärandemodell som visualiserade ett algebraiskt 
uttryck och lärarens presentation av nästa problemsituation. Claims söktes i 
varje sekvens och markerades. Därefter söktes efter möjliga data som stödde och 
bekräftade claimet. Om data som stödde claimet kunde identifieras söktes efter 
warrant. För att ett yttrande skulle kunna bilda ett rekonstruerat argument 
krävdes att de tre centrala elementen data, claim och warrant kunde identifieras. 
I vissa fall gav eleverna icke-matematiska förslag, exempelvis att 
bokstavssymbolerna skulle vara i alfabetisk ordning, men det kunde också vara 

 
24 Jag har valt att likt Nordin (2016) genomgående använda de engelska benämningarna claim, 
data, warrant och backing då dessa begrepp tydliggör kopplingen till Toulmins (2003) 
argumentationsmodell. 
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att ett specifikt värde efterfrågades. Därför var en ytterligare avgränsning av ett 
argument att det skulle fokusera på de relationella och strukturella aspekterna 
av de presenterade algebraiska uttrycken och lärandemodellerna. Vidare, när 
möjliga element av argument identifierades, skrevs ett rekonstruerat argument. 
Detta förfarande innebär att man rekonstruerar argument analytiskt 
(Krummheuer, 1995; Toulmin, 2003). För att tydliggöra det rekonstruerade 
argumentet skrevs de identifierade elementen claim, data, warrant och backing 
i förekommande fall inom hakparentes i excerptet. Aspekter av elevernas 
teoretiska arbete identifierades utifrån Radfords (2008a) idé om att elevernas 
kommunikativa handlingar kan förstås som en form av reflektion av tänkande. 
Även om elevernas kommunikativa handlingar inte ska likställas med teoretiskt 
tänkande kan de fungera som indikatorer på teoretiskt tänkande, i detta fall 
tidigt algebraiskt tänkande.  

I nedanstående exempel på analys av elevers tidiga algebraiska tänkande 
utifrån Toulmins förenklade modell (Krummheuer, 1995) fick eleverna i uppgift 
att i par fundera över hur de skulle kunna representera det algebraiska uttrycket 
2x med hjälp av Cuisenairestavar. En elev sa att två blå stavar kan utgöra 2x och 
läraren visade motsvarande på tavlan (Figur 9a). Andra elever gav ytterligare 
förslag på hur 2x kan representeras: två gula stavar och två ljusgröna stavar. 
Därefter ersatte läraren en av de blåa stavarna med en gul (Figur 9b). 

 
Figur 9a   Figur 9b 

Förslag från en elev att två blå stavar  Förslag från läraren att en gul stav och  
kan representera 2x  en blå stav kan representera 2x 
 

                                       

 
Excerpt  

Lärare:  Två blå [placerar två blå stavar horisontellt ovanpå varandra (Figur 9a)] [data]. 
Kan det inte vara en blå och en gul [byter ut den blå staven längst ned mot en 
gul (Figur 9b)]? [data] 

Karin:  Nej [claim] 
Lärare:  Här står ju att gul är x också [pekar på en gul stav] [data] Men det tycker ni 

inte. 
Seydou:  För där... 
Lärare:  Seydou 
Seydou:  … för det är inte samma x som vi hade [med hänvisning till stavarna på 

whiteboarden] [warrant] 
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Karin (se excerptet) påstod att en blå och en gul stav kan inte representera 
uttrycket 2x. Seydou förtydligade att två x inte kan konstrueras med två olika 
stavar (här två Cuisenairestavar av olika längd) då de inte är samma (se Figur 
10). 

 
Figur 10 

Rekonstruerat argument för varför två x inte kan representeras av en blå respektive en gul stav 

 

I rekonstruktionen av kommunikationen i det ovanstående excerptet, där 
Seydou resonerade utifrån en fråga läraren hade ställt, identifierades Seydous 
yttrande ”för det är inte samma x som vi hade” som ett claim. Efter att ha 
identifierat claimet identifierades data som Seydou använde som ett claim. I det 
här fallet uttrycktes det som ”två blå stavar kallas 2x” vilket gruppen redan hade 
kommit överens om. I detta rekonstruerade argument utgörs warrant av att 
stavar med olika längd inte kan ha samma värde vilket visualiserades när läraren 
jämförde den blå staven med den gula staven på whiteboardtavlan. 

 
4.5.2. Analys av yngre elevers uppfattningar 
Elevintervjuerna i delstudie 2 (artikel 2) analyserades fenomenografiskt 
(Marton, 1981). Övergripande syftar en fenomenografisk analys till att beskriva 
och förstå kvalitativt skilda sätt att uppfatta och erfara ett fenomen, i den här 
kartläggningsstudien algebraiska fenomen såsom algebraiska uttryck (Marton, 
1981; jfr I. Eriksson, 1999). Fenomenografin skiljer på första och andra 
ordningens perspektiv av uppfattningar. Första ordningens perspektiv avser vad 
en person yttrar, värderar eller framför som en åsikt eller sanning. Andra 
ordningens perspektiv avser vad en person erfarit fenomenet som givet olika 
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kollektiva sammanhang och hur dessa erfaranden kommer till uttryck i 
intervjuerna (Marton, 1981, Pang, 2003). I en fenomenografisk analys är 
intresset att gå bortom det som uttrycks explicit, vilket innebär att det är andra 
ordningens perspektiv som fokuseras. Antalet olika uppfattningar anses vara 
begränsat då det är ovanligt att det förekommer en stor variation av 
uppfattningar bland personer som verkar inom samma verksamhet.25 Det 
innebär att i fenomenografin kan en person ge uttryck för en eller flera 
uppfattningar (Marton, 1981, 2015; jfr även I. Eriksson, 1999). I analysarbetet 
med att identifiera olika erfaranden eller uppfattningar av fenomenet behöver 
fokus vara både på vad (fenomenet) de intervjuade talar om och på hur de talar 
om det. En fenomenografisk analys resulterar i ett antal kvalitativt skilda 
uppfattningar vilka presenteras som kategorier relaterade till varandra. Dessa 
kategorier utgör tillsammans ett utfallsrum (Marton, 1981). 

För att bli bekant med materialet närlästes i ett första steg elevintervjuerna 
komparativt flera gånger. Där uttryck för elevernas uppfattningar av algebraiska 
uttryck identifierades färgmarkerades dessa. Därefter jämfördes och 
grupperades de identifierade uppfattningarna. I detta steg framträdde även 
uppfattningar som var av icke-matematisk karaktär. Exempelvis gav eleverna 
uttryck för att bokstavssymbolerna i uppgifterna kunde handla om alfabetisk 
ordning eller en förkortning av något (jfr t.ex. Küchemann, 1981). Dessa är också 
elevers uppfattningar av algebraiska uttryck men eftersom avsikten var att fånga 
matematiska aspekter av fenomenet preciserades fenomenet till ”det 
matematiska av algebraiska uttryck”. Vidare namngavs de preliminära 
kategorierna. I de olika stegen i analysprocessen har omläsning och prövning av 
de preliminära kategorierna och kategoribeskrivningarna skett utifrån 
arbetsmodellen som Wahlström med kollegor (1997) benämner som negotiated 
consensus, förhandlad samstämmighet. Modellen innebär att flera forskare 
arbetar med och analyserar samma intervjuer var och en för sig. Därefter 
diskuteras de olika analysförslagen ingående och genom diskussionerna 
förhandlas och bildas kategoribeskrivningarna (Dahlgren & Johansson, 2015). 
Diskussioner fördes även tillsammans med de medverkande lärarna. 

 
4.5.3. Analys av yngre elevers redskapsmedierande handlingar 
Forskningslektionerna som genomfördes i årskurs 1 och 5 analyserades med 
utgångspunkt i verksamhetsteori (Leontiev, 1978). I verksamhetsteori 
fokuseras, som nämnts, vilka mänskliga målinriktade redskapsmedierande 
handlingar som kommer till uttryck, närmare bestämt vem som gör vad och med 
vilka redskap. Följaktligen riktades analysen mot hur diskussionerna, inklusive 
de medierande redskap som användes, initierades och drevs kollektivt av 
eleverna tillsammans med läraren. I den här analysen fokuserades hur 
handlingarna tog form som argument och vilken funktion de olika 
lärandemodellerna fick i forskningslektionerna. 

 
25 Fenomenografin har en icke-dualistisk och erfarenhetsbaserad kunskapssyn som samspelar väl 
med verksamhetsteoretisk syn på att kunskap utvecklas i de sociala praktiker eller verksamheter 
en person ingår i (Marton, 2015; jfr I. Eriksson, 1999; Jägerskog, 2020). 
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I ett första steg identifierades olika sekvenser i respektive forskningslektion i 
årskurs 1 och 5 där elevernas och lärarens diskussioner kring algebraiska 
uttryck tog form och där det var tydligt att lärandemodellen hade en betydande 
funktion. Även i den här analysen avgränsades en sekvens till tiden mellan 
lärarens presentation av en ny problemsituation med ett algebraiskt uttryck 
eller en lärandemodell som visualiserade ett algebraiskt uttryck och 
presentationen av nästa problemsituation. I den tredje forskningslektionen i 
årskurs 1 respektive den fjärde forskningslektionen i årskurs 5, som var de mest 
innehållsligt utvecklade lektionerna, urskildes tre sekvenser vardera. Dessa 
sekvenser analyserades vidare i ett andra steg med ett fokus på vad som kunde 
ses som tecken på att eleverna, genom diskussionerna, hade möjlighet att 
reflektera över strukturella och relationella aspekter i de algebraiska uttrycken 
(se artikel 3). I detta steg identifierades även vilken funktion eller vilka 
funktioner lärandemodellen (Davydov, 2008; se även Gorbov & Chudinova, 
2000) hade för att helklassdiskussionerna kunde drivas framåt och kvalificeras. 
Analysen byggde framför allt på identifiering av målinriktade handlingar 
(Leontiev, 1978) där det framgick hur lärandemodellerna användes. Vidare 
identifierades vilken betydelse inplanerade och spontant uppkomna 
motsättningar (Engeström & Sannino, 2010; Leontiev, 1974, 1978; Repkin, 
2003) hade för elevernas diskussioner. 

 
4.6. Trovärdighet och generaliserbarhet 
All forskning ställer krav på hög kvalitet, det vill säga att forskningen är väl 
genomförd och svarar mot syfte och frågeställningar. Inom kvalitativ forskning 
används ofta begreppet trovärdighet eller tillförlighet för att belysa frågor om 
forskningens kvalitet. S. Larsson (2005, 2009; se även Merriam, 1994) föreslår 
ett antal kvalitetskriterier för kvalitativa studier. I relation till avhandlingen 
diskuterar jag tre, för delstudierna relevanta, kvalitetskriterier: 
perspektivmedvetenhet, struktur och det pragmatiska kriteriet. Enligt S. Larsson 
(2005, 2009) behöver forskaren övergripande redovisa vilka teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för dataproduktion och analys för att 
läsaren ska kunna värdera giltigheten i resultaten. I avhandlingens olika delar 
har därför strävan varit att tydligt redogöra för såväl teoretiska som metodiska 
antaganden och val samt gestalta en transparent bild av dataproduktionens olika 
faser såsom planering, genomförande och analysarbete, av såväl elevintervjuer 
som forskningslektioner. Delstudie 1 och 3 utgår från verksamhetsteoretiska 
principer (Leontiev, 1978) och lärandeverksamhet (Davydov, 2008) och 
delstudie 2 är en fenomenografisk studie (Marton, 1981, 2015). För att ge 
läsaren en inblick i datamaterialet har representativa urval i form av excerpt och 
bilder använts för att beskriva resultatet. Vidare argumenterar jag för på vilka 
grunder respektive urval har gjorts. Det pragmatiska kriteriet (S. Larsson, 2005, 
2009) handlar om i vilken utsträckning forskningen är relevant för praktiken och 
hur användbart resultatet kan vara. Delstudierna som ligger till grund för 
avhandlingen tar sin utgångspunkt i undervisningsutvecklande forskning (t.ex. 
Carlgren, 2019; I. Eriksson, 2018). Mer preciserat handlar avhandlingen om att 
utveckla kunskap om undervisning i form av en algebraisk inriktad 
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lärandeverksamhet. Detta kan, utifrån problembeskrivningen, ses som angeläget 
för professionen. 

Frågan om forskningens kvalitet behöver också diskuteras utifrån en insikt 
om forskarens blick och kunskap om det som studeras. Med egen lång 
lärarerfarenhet har jag formats av den verksamhet jag nu studerar. Att helt ställa 
mig ”utanför” delstudierna har inte varit aktuellt då exempelvis 
forskningslektionerna planerades, genomfördes och iterativt utvecklades 
tillsammans med deltagande lärare. Vidare har det också varit viktigt att 
tydliggöra analysen av elevers matematiska argument i relation till algebraiska 
uttryck, elevers uppfattningar av det matematiska i algebraiska uttryck samt 
elevers redskapsmedierande handlingar i en matematiklektion när de arbetar 
med algebraiska uttryck, och därmed rikligt beskriva och på olika sätt 
exemplifiera vad som kan vara uttryck för yngre elevers tidiga algebraiska 
tänkande. För att säkerställa kvaliteten på dataproduktionen granskade, 
reflekterade, diskuterade och bearbetade jag data tillsammans med 
forskargruppen och lärarna (Wahlström et al., 1997). 

I kvalitativ forskning lyfts också ofta frågan om en studies generaliserbarhet. 
Enligt S. Larsson (2005, 2009) kan generaliserbarheten i kvalitativa studier 
diskuteras utifrån tre kvalitativt skilda sätt: generalisering via maximerad 
variation, generalisering via kontextlikhet och generalisering via igenkännande 
av gestaltning. Generalisering via maximerad variation handlar om att i urvalet 
av till exempel intervjupersoner i fenomenografiska studier försöka fånga en rik 
variation av deltagare. Vid generalisering via kontextlikhet eftersträvas att 
kunna överföra resultatet från en kontext till en annan kontext. S. Larsson för 
fram att generalisering övergripande handlar om att kunna använda 
tolkningar/slutsatser i situationer som inte hör till den specifika studien, det vill 
säga resultaten ska kunna användas av andra i nya situationer. S. Larsson (2010) 
argumenterar också för att i praxisnära forskning26 är generalisering via 
igenkännande av gestaltning centralt. Fokus är inte den specifika situationen 
utan genom att ge exempel kommer läsaren kunna känna igen sig och exempelvis 
identifiera mönster som framträder. Vidare kan forskarens tolkning skapa 
möjligheter att uppfatta fenomen som annars kanske inte skulle kunnat 
identifieras. Om idén om generalisering via igenkännande av gestaltning 
används innebär det enligt S. Larsson att ansvaret för att generalisera resultatet 
förläggs till den som tar del av och använder forskningen. Användbarheten 
handlar således om hur resultatet tolkas och tas i bruk av läsaren. För det här 
arbetet kan generaliserbarhet via maximerad variation appliceras i delstudie 2 
och för delstudie 1 och 3 generaliserbarhet via kontextlikhet och igenkännande 
av gestaltning. 

 
  

 
26 S. Larssons (2010, s. 65) användning av praxisnära forskning är ett exempel på vad jag räknar in 
i undervisningsutvecklande forskning då båda dessa faller inom paraplybegreppet som van den 
Akker (1999) benämner som utvecklingsforskning (development research). 
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4.7. Etiska överväganden 
Vid all forskning behöver särskild uppmärksamhet riktas mot de medverkande i 
projektet. I föreliggande arbete har hänsyn tagits till de forskningsetiska 
principerna som finns i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2017).  

För att uppfylla informationskravet informerades lärare och elever muntligt 
och skriftligt om projektets syfte, genomförande och att det när som helst var 
möjligt att avbryta sitt deltagande. I delstudie 1 anmälde lärarna sitt deltagande 
själva vilket indikerar frivillighet. I delstudie 2 och 3 ställdes frågan till en 
intresserad kollega varför frivillighet kan vara svårare att garantera. I 
undervisningsutvecklande forskning är framför allt de medverkande elevernas 
utsatthet central där frågan om exempelvis frivillighet kan vara svår att 
garantera enligt Lillvist (2022). För eleverna kan en medverkan kanske inte 
självklart ses som frivillig då det var deras lärare som tackade ja till projektet. 
Eftersom deltagande elever var under 15 år fick även vårdnadshavarna på 
berörda skolor information om projektet genom ett samtyckesbrev (Bilaga 1 och 
2). Samtyckeskravet uppfylldes genom att elevernas vårdnadshavare tackade ja 
till att delta. I samtyckesbrevet informerades också om metoder för 
dataproduktion och hur materialet skulle användas, och därmed uppfylldes även 
nyttjandekravet. I förskoleklass och årskurs 1–4 filmades eleverna som givit sitt 
samtycke i mindre grupper. I årskurs 5 filmades de elever som givit sitt samtycke 
i större grupper (15–30 elever/grupp). I de fall en elev inte ville medverka i 
videoinspelningen placerades kameran så att eleven inte kom i bild men 
fortfarande kunde delta på lektionen. Forskningsobjektet är undervisningen och 
det kollektiva arbetet varför inte enskilda elever filmats. I stället riktades 
filmkameran mot den kollektiva arbetsytan som användes i respektive klassrum. 
För att uppfylla konfidentialitetskravet informerades också i samtyckesbrevet 
om hur materialet skulle hanteras.27 

Videoinspelningarna av intervjuerna och forskningslektionerna lagrades på 
externa hårddiskar som i sin tur förvarades i säkerhetsskåp, vilket innebär att 
inget datamaterial har lagrats online. Vidare pseudonymiserades eleverna och i 
den mån namn och bilder förekommer i texter är dessa fingerade respektive 
blurrade. Lärarna nämns inte med namn i transkriptionerna utan endast som 
”lärare”. Skolornas och lärarnas namn har dock funnits publicerade på olika 
webbsidor. Därmed har möjligheten att identifiera vilka klasser som medverkat 
i projektet funnits. I forskning generellt är frågan om de medverkandes 
anonymitet helt självklar och brukar intygas på olika sätt (I. Eriksson, 2018). I 
undervisningsutvecklande forskning utgör detta inte en självklarhet (Lillvist, 
2022). I projektets studier har forskare och lärare tillsammans utforskat 
undervisningen kollaborativt, och lärarna har medverkat i såväl dataproduktion 
som olika faser av analysarbetet. Vidare har de, tillsammans med forskarna, 
medverkat på forskningskonferenser. Därför kan det vara ett etiskt dilemma att 
inte tillerkänna lärarnas medverkan (I. Eriksson, 2018). För att undvika 

 
27 Forskningsprojektet initierades före den nya lagen European General Data Protection 
Regulation (GDPR) trädde i kraft. Således är det etiska arbetet upprättat i relation till SFS 
1990:782, 1998:204. 
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eventuell problematik framöver bad vi lärarna att för säkerhets skull skriftligt 
intyga sitt medgivande till medverkan (Bilaga 3). Då en extern professionell 
transkriberare transkriberade videoinspelningarna i delstudie 1 upprättades ett 
kontrakt (Bilaga 4) om tystnadsplikt enligt forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2017) och den europeiska An EU code of ethics for socio-
economic research (Dench et al., 2004). 
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5. Sammanfattning av de ingående artiklarna 
I det här kapitlet sammanfattar jag avhandlingens tre artiklar. I respektive 
sammanfattning presenteras syfte, forskningsfrågor, analysarbete och resultat. 
 
5.1. Artikel 1: Identifying and promoting young students’ early 
algebraic thinking 
Under utgivning i ett specialnummer om matematiskt tänkande och förståelse i 
matematikinlärning i LUMAT: International Journal on Math, Science and 
Technology Education. 
 
Artikel 1, ”Identifying and promoting young students’ early algebraic thinking”, 
presenterar resultat från delstudie 1 som undersökte vad som kan tas som 
indikatorer på yngre elevers tidiga algebraiska tänkande. Syftet med artikeln var 
att analysera yngre elevers kommunikativa handlingar om algebraiska uttryck 
för att identifiera indikatorer på elevers tidiga (framväxande) algebraiska 
tänkande. Ett ytterligare syfte var att diskutera vad i undervisningssituationen 
som främjar utvecklingen av ett sådant tänkande. Syftet preciserades i två 
forskningsfrågor: 

 
• Vad i yngre elevers redskapsmedierande kommunikativa resonemang 

kan ses som indikatorer på deras algebraiska tänkande? 
• Vad i lärandeverksamheten främjar yngre elevers algebraiska tänkande 

i utforskandet av algebraiska uttryck? 

Fyra forskare och fem lärare i årskurs 2, 3 och 4 arbetade kollaborativt, 
intervenerande och iterativt vid planering och genomförande av lektioner i 
matematik med fokus på argumentation och resonemang om algebraiska 
uttryck. Undervisningen och uppgifterna designades med inspiration från ED-
programmet (Davydov, 2008). Eleverna fick kollektivt utforska strukturerna och 
relationerna i och mellan olika algebraiska uttryck med hjälp av lärandemodeller 
(Repkin, 2003) i form av fysiska Cuisenairestavar och/eller ritade sträckor på 
whiteboarden. 

Sammanlagt åtta lektioner genomfördes med 42 elever (7–10 år) på två olika 
skolor. Eleverna som deltog i lektionerna hade inte explicit undervisats om 
algebra innevarande läsår. Lektionerna videoinspelades och transkriberades 
därefter enligt Linells (1994) beskrivning: ordagrant, talspråkligt neutralt och 
ordnat i replikform. Då interaktion i form av gester och konkreta manipulationer 
kan ses som en del av argumentationen beskrevs även detta i hakparenteser 
(Nordin & Boistrup, 2018). Den av Krummheuer (1995) förenklade versionen av 
Toulmins (2003) argumentationsmodell användes vid analys av 
klassdiskussionerna för möjliga indikatorer på elevers tidiga algebraiska 
tänkande. I den förenklade modellen ingår fyra element – claim (påstående), 
data (information), warrant (belägg, skäl) och backing (ytterligare information, 
fakta). Elementen kan uttryckas på många sätt, till exempel verbalt, med skrivna 
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symboler, teckningar, gester eller med hjälp av fysiska redskap, och behöver inte 
följa en specifik ordning. Transkriptionerna lästes flera gånger med avsikt att 
identifiera möjliga argument. Utifrån dessa skrevs ett rekonstruerat argumentet. 
Det innebär att ett argument rekonstruerades analytiskt i den förenklade 
modellen. Tre olika indikatorer på elevers algebraiska tänkande identifierades: 

Etablering av likheter – När eleverna i årskurs 2 arbetade med och utforskade 
en problemsituation av algebraisk karaktär tillsammans med en lärandemodell 
etablerade en elev en likhet genom att jämföra priset på bullar uttryckta med 
Cuisenairestavar och antalet ”köpta” bullar. I stället för att upprepa det som stod 
på tavlan byggde en elev vidare på och utvecklade klassens uppgifter genom att 
ge egna exempel och exemplet kan förstås som mer avancerat än den 
ursprungliga. Med sitt yttrande och sitt belägg i det rekonstruerade argumentet 
visades en förståelse för principen om likheter. Där framträder hur eleven 
implicit använde lärandemodellerna när han pekade ut relationen mellan de 
olika stavarna, med deras längder bestämda till ett icke-numeriskt värde. Det 
gjorde han genom att välja stavar som var lika långa som en lila stav. Först 
indikerade han en förståelse för att en bulle som kostar en lila stav motsvarar två 
röda stavar. För det andra utvecklade han i sin argumentation bullens nya värde 
och valuta (två röda stavar) när han argumenterade för att han tänkte köpa två 
bullar och därför ville betala med fyra röda stavar. Indikatorn på algebraiskt 
tänkande innebar i detta fall att etablera likheter. I argumentet som 
konstruerades manifesterades likhetstecknets innebörd. En förståelse av 
likhetstecknets betydelse är något som bland andra Matthews och Fuchs (2020) 
argumenterar för som centralt för elever att kunna urskilja.  

Justering av olikheter till likheter – Förutom att visa förmågan att urskilja en 
likhet, justerade eleverna i årskurs 3 en olikhet, som visualiserades i 
lärandemodellen (Figur 11) till en likhet. 
 
Figur 11 

Bild av längden z och längderna x och y  

 

I argumentet som rekonstruerades visade eleverna att en likhet kunde skapas 
genom att komplettera lärandemodellen med en sträcka/längd och namnge den 
med symbolen ”w”. Det tidigare givna uttrycket z = x + y (se Figur 11) justerades 
också till z + w = x + y så att det stämde överens med lärandemodellen. 
Följaktligen transformerade eleverna uttrycket som de uppfattade inte stämde 
till en likhet. Det rekonstruerade argumentet visualiserade alltså en förståelse av 
både likhetstecknets innebörd och variablernas funktioner vid justering av 
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olikheter till likheter, vilket enligt Schmittau och Morris (2004) är ett exempel 
på algebraiskt tänkande. 

Generalisering av likheter – I årskurs 4 konstruerade eleverna variationer på 
uttrycket a = b + c och visade i sina olika konstruktioner att samma variabel kan 
ha olika längd. De argumenterade för varför a i uttrycket a = b + c kunde 
visualiseras med olika långa stavar, det vill säga hur elevernas olika 
stavkonstruktioner med Cuisenairestavar alla kunde motsvara det algebraiska 
uttrycket a = b + c. I det rekonstruerade argumentet framträdde att värdet på b 
och c inte behöver bestämmas så länge det stämmer med relationen till längden 
a. Det rekonstruerade argumentet, som innefattade utsagor av typen ”det beror 
väl på lite vad vi tänker oss som a”, ”jag antar att vi väljer en mall” och ”vi kan ju 
ta något helt annat här”, ger uttryck för en förmåga till generalisering kring 
algebraiska uttryck utan att bestämma värdet på variablerna och visar 
indikationer på det som Kaput (2008) benämner som kärnan i algebra (core 
aspects). Kieran (2004) lyfter fram att motivera och bevisa är exempel på 
handlingar som involverar algebraiskt tänkande vilket eleverna i delstudie 1 ger 
uttryck för i sina utsagor. 
 
5.2. Artikel 2: Yngre elevers uppfattningar av det matematiska 
i algebraiska uttryck 
Publicerad i LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology 
Education, 9(1), 1–28. 
 
Den andra artikeln, ”Yngre elevers uppfattningar av det matematiska i 
algebraiska uttryck”, presenterar resultat från delstudie 2, en fenomenografisk 
kartläggningsstudie med syfte att analysera och beskriva yngre elevers 
erfarande av algebraiska uttryck. Två forskningsfrågor preciserade syftet: 
 

• Vilka kvalitativt skilda sätt att erfara algebraiska uttryck kan urskiljas?  
• Vilka aspekter behöver eleverna erfara för att de ska ges möjlighet att 

kvalificera sina uppfattningar om algebraiska uttryck? 

Data bestod av videoinspelade och transkriberade intervjuer. Sammanlagt 20 
elever (6–10 år) intervjuades parvis, sex elever i förskoleklass, fyra elever i 
årskurs 1 och tio elever som gick i årskurs 4. Eleverna hade inte explicit 
undervisats om algebra innevarande läsår innan intervjuerna genomfördes. 
Utgångspunkten var att sammansättningen av elevparen skulle bestå av elever 
som, av den undervisande läraren, bedömdes vara mer kunniga i matematik och 
de som bedömdes vara lite mindre kunniga. Urvalet av elevparen gjordes med 
intentionen att skapa förutsättningar för kvalitativt skilda uppfattningar av 
algebraiska uttryck att framträda. För att fokusera fenomenet var 
elevintervjuerna materialbaserade (Lindberg & Löfgren, 2011) i form av olika 
visuella representationer exempelvis i form av fysiska Cuisenairestavar och 
bilder på dem. 
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Intervjuerna analyserades fenomenografiskt och presenterades i ett 
utfallsrum (Marton, 1981). Transkriptionerna närlästes komparativt flera 
gånger med stöd av videofilmerna. Uppfattningar av fenomenet identifierades, 
preliminära kategorier utarbetades och efter omläsning av transkriptionerna 
bearbetades och justerades kategorierna ytterligare. 

Resultatet visar tre kvalitativt skilda kategorier av yngre elevers 
uppfattningar av det matematiska i algebraiska uttryck: något som kan och bör 
räknas ut, något som beskriver en relation mellan komponenter och något som 
representerar en situation. Kategorierna organiserades hierarkiskt och 
sammanfattades i ett utfallsrum där ”något som kan och bör räknas ut” kan 
förstås som enklare i relation till de två andra kategorierna vilka representerar 
ett mer komplext erfarande. 

I kategori 1 ”något som kan och bör räknas ut” gav eleverna uttryck för att ett 
algebraiskt uttryck uppmanade till någon slags beräkning, att bokstaven i ett 
uttryck representerade ett bestämt tal eller värde och att man kan lista ut talet 
genom att gissa eller uppskatta. Vidare gav eleverna uttryck för att x är ett okänt 
tal och att det finns en siffra som döljer sig bakom. Således framträder en skillnad 
i uppfattningarna mellan ett tal man kan få fram genom en beräkning och en dold 
siffra. Utsagorna visade att eleverna ännu inte hade urskilt att bokstäverna i ett 
uttryck är variabler, att ett plustecken är en operator och att likhetstecknet 
uttrycker en relation. 

Kategori 2, ”något som beskriver en relation mellan komponenter”, 
indikerade ett erfarande av likhetstecknets betydelse eller dess funktion. 
Eleverna gav uttryck för att de uppfattade att likhetstecknet i exempelvis 
uttrycket k = 3e, symboliserar en relation. Vidare gav de uttryck för att k och e är 
variabler men inte att variablerna var representationer för något specifikt. 
Siffran 3 i uttrycket anger hur många det är av något och om det inte finns någon 
siffra i uttrycket är det bara en av bokstaven. Utsagorna visar således att eleverna 
urskiljer strukturen i ett uttryck och att värden kan variera. I elevernas 
resonemang fanns också en förståelse för delar och helheter inom ett uttryck 
inbyggt. De visade även uppfattningar av att det inte spelar någon roll vilken 
symbol som väljs för att beteckna en variabel i ett uttryck. 

I den tredje kategorin, ”något som representerar en situation”, gav eleverna 
uttryck för ett erfarande av att de olika komponenterna i ett uttryck bar på 
information som kan gälla i flera situationer. En situation i form av till exempel 
en konkret stavkonstruktion kan representeras med olika algebraiska uttryck. 
Exempelvis kan 5c = z, och 5x = y representera samma situation men även en 
annan. Vidare indikerade eleverna ett erfarande av att en bokstavssymbol som 
representerar ett specifikt värde måste representeras av samma symbol. 

I kartläggningen identifierades också tre kritiska aspekter i relation till 
kategorierna. De kritiska aspekterna som elever behöver urskilja för att de ska 
ges möjlighet att kvalificera sina uppfattningar om fenomenet det matematiska i 
algebraiska uttryck är 1) att kunna urskilja att ett uttryck består av komponenter 
som har olika funktioner, 2) att en och samma variabel har samma värde och 3) 
att värdet på en variabel bestäms relationellt. De tre kritiska aspekterna 
indikerar vad elever behöver urskilja för att utveckla ett mera kvalificerat 
kunnande av vad som kan vara det matematiska i algebraiska uttryck (Figur 12). 
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De två kritiska aspekterna som skiljer kategori 2 och kategori 3 är inte 

hierarkiska men behöver båda urskiljas simultant för att uppfattningar 
motsvarande den tredje kategorin ska utvecklas. Vidare urskiljs dessa kritiska 
aspekter oberoende av varandra och inte i en specifik ordning. 

Sammanfattningsvis identifierades tre kvalitativt skilda sätt att erfara det 
matematiska i algebraiska uttryck. I relation till det identifierades tre kritiska 
aspekter som elever behöver ges möjlighet att urskilja för att kvalificera sina 
uppfattningar av det matematiska i algebraiska uttryck. Genom att möjliggöra 
för eleverna att urskilja de kritiska aspekterna skapas förutsättningar för att de 
ska utveckla ett mera komplext kunnande gällande algebraiska uttryck. 

 
5.3. Artikel 3: Materialisering av algebraiska uttryck i 
helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande 
redskap i årskurs 1 och 5 
Publicerad i ett specialnummer om tidig algebra i Nordic Studies in Mathematics 
Education, 24(3–4), 81–106. 
 
Artikel 3, ”Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med 
lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5”, presenterar 
resultat från ett designforskningsprojekt baserat på Davydovs (2008) principer 
för lärandeverksamhet. Syfte med artikeln var att exemplifiera och diskutera 
vilka funktioner medierande redskap, så kallade lärandemodeller, i kombination 
med andra lärandeverksamhetsteoretiska principer kan ha för att främja yngre 
elevers kollektiva diskussioner om algebraiska uttryck. Den mest centrala frågan 
vi ville diskutera var: 
 

• Vilka funktioner kan lärandemodeller ha för att helklassdiskussioner om 
generella strukturer i algebraiska uttryck drivs framåt och kvalificeras? 
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Tre lärare och sex forskare utforskade tillsammans hur undervisningen, i 
termer av matematikuppgifter, lärandemodeller och arbetssätt, kan utformas för 
att ge yngre elever (7–11 år) möjligheter att utveckla förmågan att kunna föra 
och följa algebraiska resonemang. Baserat på ED-programmet (Davydov, 2008) 
genomfördes ett antal forskningslektioner med hjälp av learning studies 
(Marton, 2015) i årskurs 1 och 5. De tre respektive fyra28 iterativt justerade och 
videoinspelade forskningslektionerna transkriberades. I årskurs 1 utgjorde 
papperslappar och Cuisenairestavar lärandemodeller för att visualisera 
algebraiska uttryck och i årskurs 5 användes på motsvarande sätt ritade 
sträckor. Eleverna i respektive årskurs fick kollektivt reflektera kring hur fiktiva 
elever i en annan klass kunde ha tänkt när de löste problemsituationer gällande 
strukturer och relationer i algebraiska uttryck. 

Analysen fokuserade vad som skapar förutsättningar för 
helklassdiskussioner om algebraiska uttryck och hur de drivs framåt och 
kvalificeras med hjälp av redskap, det vill säga vem som gör vad med vilka 
redskap. Detta möjliggjorde att analytiskt urskilja vilka funktioner 
lärandemodeller kan ha i en specifik undervisningssituation. I artikeln 
fokuserades elevernas utforskande av matematiska strukturer och relationer i 
algebraiska uttryck. Resultatet visar att lärandemodellerna hade tre funktioner 
för att driva och kvalificera de kollektiva diskussionerna. Dessa var: 

Materialisering av argument – Lärandemodellerna i form av papperslappar, 
Cuisenairestavar och ritade sträckor blev en del av elevernas argument där de 
specifika innebörderna i argumentet gjordes tillgängliga för övriga elever på 
tavlan. Tillsammans med verbala utsagor bestod elevernas argument även av 
gester och manipulationer av lärandemodellerna. När eleverna hänvisade till 
och/eller flyttade lärandemodellerna samtidigt som de exempelvis sa ”man 
borde göra så här”, ”jag vet inte vilken som är vilken” eller ”det är tvärtom” 
materialiserades argumenten till en kommunikativ helhet. 

Materialisering av problem och problemlösning – Lärandemodellerna 
möjliggjorde att eleverna kunde identifiera problemet samt pröva och ompröva 
sina argument när de utforskade problemet och vad som kunde utgöra möjliga 
lösningar på det. Vidare kunde de kollektiva diskussionerna föras och följas på 
en gemensam grund. 

Materialisering av ett kollektivt ”minne” – Lärandemodellerna som hade 
använts tidigare i lektionerna fanns kvar på tavlan. Därmed var de tillgängliga 
för eleverna att använda och koppla till och möjliggjorde för övriga elever att 
följa med i de kollektiva diskussionerna. Således fanns förutsättningar att 
bearbeta, omforma och justera modellen. 

Följaktligen indikerar resultatet att lärandemodeller gör det möjligt för elever 
att föra reflekterande diskussioner om algebraiska uttryck, deras strukturer och 
komponenter. Det kollektiva arbetet med problemsituationerna och redskapen, 
som granskades och prövades av andra elever, bidrog således till kvalificeringen 
av diskussionerna och blev därmed även en del av elevernas gemensamma 

 
28 I årskurs 5 genomfördes sammanlagt fem forskningslektioner men eftersom den fjärde och 
femte lektionen genomfördes samma dag utan iteration eller justeringar anges fyra 
forskningslektioner i artikeln. 
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matematiska språk. Vidare bidrog inplanerade och spontant uppkomna 
motsättningar i form av dilemman, ”hakar” och provokationer till att eleverna 
var tvungna att pröva rimligheten i de olika lösningsförslagen samt förankra dem 
matematiskt. Det är således centralt att de lärandemodeller som väljs och 
används i undervisning i algebra fokuserar de strukturer och relationer som 
eleverna ska ges möjlighet att urskilja. Vidare behöver eleverna få möta rika 
komplexa problem som skapar ett motiv att gå in i ett teoretiskt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
60 

6. Slutsatser och diskussion 
I detta avslutande kapitel sammanfattar jag de viktigaste slutsatserna av mitt 
avhandlingsarbete och därefter diskuterar jag dem utifrån avhandlingens tre 
frågeställningar och tidigare forskning. Avslutningsvis lyfter jag didaktiska 
implikationer. 
 
6.1. Sammanfattning av resultaten 
Avhandlingen ger exempel på vad som kan utgöra indikatorer på tidigt 
algebraiskt tänkande. Vidare ger resultatet metodologiska och didaktiska 
implikationer för hur yngre elevers tidiga algebraiska tänkande kan identifieras 
och vad det kan användas för. Dels kan den av Krummheuer (1995) förenklade 
versionen av Toulmins (2003) argumentationsmodell utgöra ett användbart 
analysredskap för identifiering av elevers kunnande, dels kan de identifierade 
indikatorerna användas i ett formativt syfte där de utgör underlag för 
utvecklingen av undervisningen (t.ex. Wettergren, 2013). 

Arbetet ger också en bild av vad olika kvalitativt skilda sätt att uppfatta 
strukturer och relationer i ett algebraiskt uttryck kan innebära (jfr Carlgren et 
al., 2015). Vidare identifieras kritiska aspekter som matematikundervisningen 
behöver ge eleverna möjlighet att erfara vid utforskande av algebraiska uttryck. 
Dessa kan även utgöra en hjälp vid planering för och utveckling av en 
undervisning rörande strukturer och relationer i algebraiska uttryck men de kan 
också vara ett stöd vid lärares bedömning av elevers kunskaper. 

Resultatet bidrar även med exempel på hur undervisningen, utifrån 
lärandeteoretiska principer (Davydov, 2008), kan designas för att möjliggöra 
yngre elevers utforskande av strukturer och relationer i algebraiska uttryck. 
Således ger avhandlingen en empirisk grund för vad, det vill säga vilka uppgifter, 
redskap och kommunikativa handlingar som är centrala och som kan ses som 
främjande av yngre elevers algebraiska tänkande. Vidare exemplifieras hur 
dessa uppgifter och redskap kan iscensättas samt hur handlingarna kan beaktas 
som en del av elevernas resonemang (Radford, 2010). 

 
6.2. Yngre elevers algebraiska tänkande i redskapsmedierande 
kommunikativa handlingar 
I relation till första forskningsfrågan, Vad i yngre elevers redskapsmedierande 
kommunikativa handlingar indikerar utvecklingen av ett tidigt algebraiskt 
tänkande?, kan konstateras att identifiering av vad som kan utgöra algebraiskt 
tänkande är centralt för elevers fortsatta lärande (t.ex. Kieran, 2004; Mason et 
al., 2009; Kaput, 2008). Forskningsfältet tidig algebra, där avhandlingen är 
situerad, fokuserar bland annat frågor om villkor för att skapa förutsättningar 
för utveckling av elevers algebraiska tänkande. 

Föreliggande avhandling visar, i likhet med forskningsfältet, att de yngsta 
eleverna med fördel kan introduceras till algebraisk problemlösning redan från 
början (jfr Blanton et al., 2018; Blanton et al., 2015; Bråting et al., 2019; Cai & 
Knuth, 2011; Kieran, 2018; Kieran et al., 2016; Mason, 2008; Radford, 2010). 
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Kieran (2004) beskriver att framväxten av algebraiskt tänkande kan uttryckas i 
handlingar där elever prövar, matematiskt motiverar sina lösningar och gör 
generaliseringar. Detta kan ske med eller utan bokstavssymboler, det vill säga 
utan algebrans formella symbolspråk (Mason, 2018). Min avhandling ger 
exempel på hur undervisningen kan skapa förutsättningar för ett sådant arbete, 
mer preciserat ett arbete som främjar algebraiskt tänkande i relation till 
algebraiska uttryck (Kieran, 2004; jfr Hemmi et al., 2018). 

Förståelse för likheter och vad likhetstecknet symboliserar är en avgörande 
komponent i algebraiskt tänkande (Blanton et al., 2015; Carpenter et al., 2003; 
Kieran, 1981; McNeil et al., 2006; se även Matthews & Fuchs, 2020; Venenciano 
et al., 2020). Detta stärks av resultatet där eleverna bland annat fick möjlighet 
att arbeta teoretiskt med likheter och olikheter samt symbolen för likheter när 
de jämförde kvantiteter (jfr Schmittau & Morris, 2004). Flera forskare pekar på 
att likhetstecknet kan uppfattas som enbart ett processtecken, det vill säga att 
något blir eller ska göras (Attorps, 2006; Carraher & Schliemann, 2007; Freiman 
& Lee, 2004; Kieran, 1981; Matthews & Fuchs, 2020; Stacey & MacGregor, 1997). 
Om elever/lärare använder likhetstecken enbart i processen av att räkna ut 
något utvecklas inte en relationell förståelse gällande kvantiteter (Madej, 2021, 
2022). Resultatet ger dock indikationer på att yngre elever kan bemästra 
likhetstecknet relationellt. I delstudierna fokuserade undervisningen relationer 
mellan kvantiteter där eleverna fick arbeta med icke-numeriska uppgifter när de 
utforskade innebörden av likhetstecknet, något som var nytt för eleverna. 

När eleverna utforskade de algebraiska uttrycken med lärandemodeller 
(Davydov, 2008) identifierades argument och resonemang som kan ses som 
indikationer på algebraiskt tänkande. Initialt förekom resonemang av 
karaktären gissningar när eleverna prövade att belägga sina argument, vilket 
kan förstås som tecken på framväxande algebraiskt tänkande. Hunter och 
hennes kollegor (2018) argumenterar för att gissa tillsammans med att motivera 
och generalisera är aspekter av algebraiskt tänkande (jfr Goos & Kaya, 2020; se 
även Kilpatrick et al., 2001). När eleverna utforskade de icke-numeriska 
algebraiska uttrycken framträdde det som Aké med kollegor (2013) beskriver 
som proto-algebraiska resonemang (nivå 1), det vill säga elevernas argument 
hade drag av naturligt, ikoniskt eller gestaltat språk. Inga beräkningar utfördes 
utan i stället utforskades strukturer och relationer i uttrycken. I delstudie 1 ges 
tre exempel på vad som kan förstås som proto-algebraiska resonemang (nivå 1). 
Eleverna i årskurs 2, 3 och 4 gick alla bortom det algebraiska uttrycket som de 
utforskade. I årskurs 2 etablerade Seydou en likhet när han utvecklade lärarens 
exempel genom att ge ett eget exempel när han ville betala med en annan valuta 
än den som läraren föreslagit. I årskurs 3 visade Sisay att olikheten i 
lärandemodellen på tavlan behövde justeras genom att tillföra ytterligare en 
sträcka som benämndes “w”. För att den nu justerade lärandemodellen skulle 
stämma överens med uttrycket på tavlan kompletterades även uttrycket med 
motsvarande symbol för den nya variabeln. Även proto-algebraiska resonemang 
med drag av generalisering (nivå 2) identifierades, exempelvis när argumenten 
var kopplade till obestämda värden eller variabler uttryckta i 
bokstavligt/symboliskt språk (Aké et al., 2013). I årskurs 4 argumenterade 
eleven Johan för att alla stavkonstruktioner synliga på tavlan kunde stämma 
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trots att det var olika långa “a” i respektive konstruktion. Även i delstudie 3 visar 
eleverna exempel på proto-algebraiska resonemang (nivå 1 och 2). När Adam 
och Elliot i årskurs 1 arbetade med lärandemodellerna såg de att en 
stavkonstruktion visualiserade en olikhet och för att skapa en likhet behövde 
den justeras. Embla byggde vidare på Adams och Elliots argument när hon 
identifierade att även det algebraiska uttrycket behövde justeras. I årskurs 5 kan 
Filippos och Ezras resonemang förstås som en ännu mer kvalificerad algebraisk 
förståelse för att d + d = 2d när de argumenterade för att de två d:na i uttrycket 
a = d + d representerade lika långa sträckor. 

 
6.3. Yngre elevers uppfattningar av det matematiska i 
algebraiska uttryck 
Den andra forskningsfrågan, Vilka uppfattningar av det matematiska i 
algebraiska uttryck kan urskiljas hos yngre elever?, besvaras i den 
fenomenografiska kartläggningsstudien. I studien framträdde utsagor som var 
av icke-matematisk karaktär. Dessa visade indikationer på att eleverna 
exempelvis uppfattade att bokstavssymbolerna i uttrycken var en gåta, en 
kluring, hade koppling till alfabetet eller att versalerna symboliserade en 
förkortning av något. För att fördjupa kunskapen gällande vad en undervisning 
som ska skapa förutsättningar för elevers framväxande algebraiska tänkande 
behöver ta sikte på finns behov av att precisera det fenomen som undersöks. 
Trots att flertalet av de studier som ingår i litteraturöversikten har olika 
metodansatser och andra intervjuunderlag sammanfaller till stora delar deras 
resultat med resultatet i kartläggningsstudien. Studierna i litteraturöversikten 
kan exempelvis kopplas till undersökande av elevers uppfattningar av 
algebraiska uttryck och i samstämmighet med kartläggningen identifierades 
uppfattningar som inte var av matematisk karaktär (se t.ex. Küchemann, 1981; 
MacGregor & Stacey, 1997; Stacey & MacGregor, 1997). Stacey och MacGregor 
(1997) ger exempel på missuppfattningar29 kopplade till elevernas 
vardagserfarenheter. Exempelvis argumenterar Stacey och MacGregor (1997) 
att en del elever tolkade algebraiska bokstavssymboler som konkreta 
benämningar i stället för okända värden eller variabler (jfr Kieran, 1981; 
Küchemann, 1981). 

I de flesta studier av elevers uppfattningar rapporterar man alla kategorier av 
uppfattningar. För att i undervisningsdesignen tydligare fokusera det teoretiska 
innehållet gjordes i delstudie 2 en distinktion mellan mer vardagliga 
uppfattningar och mer matematiska genom att fenomenet preciserades till det 
matematiska i algebraiska uttryck (Wettergren et al., 2021; jfr Tambour, 2019). 
Genom att välja bort den typen av utsagor som inte var av matematisk karaktär 
gavs större möjlighet att identifiera vad i undervisningen som kunde skapa 
förutsättningar för en matematiskt relevant förståelse för algebraiska uttryck. 
Den typ av kartläggningsstudie som genomfördes möjliggjorde också 

 
29 Många studier som handlar om elevers uppfattningar görs för att identifiera missuppfattningar 
medan fenomenografiska studier inte talar specifikt om missuppfattningar utan ser dessa som 
vilken uppfattning som helst. 
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identifiering av kritiska aspekter (se t.ex. Kullberg, 2012) som ett 
kompletterande redskap för design och iscensättning av undervisningen. 

Elever i olika åldrar kan behöva urskilja samma kritiska aspekter. I 
föreliggande avhandling identifierades tre kritiska aspekter som elever behöver 
ges möjlighet att urskilja för att kvalificera sina uppfattningar. De kritiska 
aspekterna som identifierades var desamma för eleverna i förskoleklass, årskurs 
1 och årskurs 4. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv antas att lärandeobjektet 
och de kritiska aspekterna är specifika för varje grupp av elever i förhållande till 
deras ålder och/eller erfarenheter, underförstått att elever i olika åldrar har 
skilda matematiska erfarenheter (Kullberg, 2012; Pang & Ki, 2016; Runesson, 
2011, 2017). Ett fåtal studier ger emellertid exempel på att elever i olika 
årskurser kan ha behov av att urskilja likartade kritiska aspekter (Kullberg, 
2012; Runesson, 2017). En förklaring kan vara att kunskapsinnehållet är nytt för 
eleverna oavsett ålder eller årskurs (Tuominen et al., 2018; jfr I. Eriksson et al., 
2019, 2021). Uttryckt i termer av kritiska aspekter innebär det att elever i olika 
åldrar kan behöva urskilja samma saker. Avhandlingens resultat pekar ut 
liknande resultat då eleverna i de olika årskurserna behövde urskilja samma 
kritiska aspekter. 
 
6.4. Lärandeverksamhet för algebraiskt tänkande 
Den tredje forskningsfrågan 3, Vilka uppgifter, redskap och handlingar i en 
lärandeverksamhet kan identifieras som främjande av yngre elevers algebraiska 
tänkande?, fokuserar undervisningsdesignen. I en skolmatematisk verksamhet 
är utveckling av elevers algebraiska tänkande centralt. Föreliggande avhandling 
har studerat en algebraiskt inriktad (van Oers, 2001) matematikundervisning, 
närmare bestämt en algebraisk lärandeverksamhet. Principer för 
lärandeverksamhet (Davydov, 2008) är av betydelse för utveckling av elevers 
algebraiska tänkande (Davydov et al., 2003). Det innebär att det innehåll som 
väljs ut till undervisningen, hur det valda innehållet behandlas och hur det 
organiseras behöver noggrant planeras för. 

Etablerande av en lärandeverksamhet ställer krav på att undervisningen ger 
eleverna möjlighet att möta väl utformade problemsituationer (Davydov, 2008; 
Repkin, 2003; jfr I. Eriksson, 2017). Dessa behöver vara innehållsliga, inbegripa 
något som historiskt varit utmanande, uppfattas relevanta och vara tillräckligt 
komplexa för att en lärandeverksamhet ska etableras. I utforskandet av 
problemsituationer behöver eleverna bjudas in i ett teoretiskt arbete. I delstudie 
1 och 3 bestod problemsituationerna av icke-numeriska algebraiska uttryck som 
eleverna, med hjälp av lärandemodeller (Davydov, 2008; se även Gorbov & 
Chudinova, 2000), kollektivt skulle reflektera kring (Zuckerman, 2004). Vilka 
algebraiska uttryck eleverna skulle utforska planerades noggrant för. 
Exempelvis valdes inte variabler i uttrycken som kunde kopplas till en 
förkortning för något konkret i lärandemodellen (t.ex. g för färgen gult) då detta 
kunde vilseleda eleverna och få dem att fokusera fel aspekter (jfr Stacey & 
MacGregor, 1997). Vidare bidrog lärandemodellerna som valdes till att eleverna 
tillsammans kunde identifiera problemet. Genom lärandemodellerna kunde de 
inte bara belägga sina argument utan också utveckla dem. Lärandemodellerna 
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materialiserade så att säga elevernas tänkande och möjliggjorde också för dem 
att ta del av och låna varandras erfarenheter (Vygotskij, 2001; Zuckerman, 
2004). Vidare fördes diskussionerna på en kollektiv arbetsyta i respektive 
forskningslektion och årskurs vilket möjliggjorde för alla att följa med i 
klassrumsdiskussionerna (jfr Ryve et al., 2013). Ryve och hans kollegor (2013) 
visar att diskussionerna kan kvalificeras innehållsligt om eleverna erbjuds 
visualiserande redskap som komplement till verbala representationer. I deras 
studie fungerade exempelvis tabeller presenterade på tavlan som ett visuellt 
komplement. Avhandlingens resultat kompletterar dessa resultat genom att 
betona vikten av att de medierande redskapen, här lärandemodeller, som väljs 
behöver vara noga utvalda och designade för att möjliggöra ett teoretiskt 
utforskande av det matematiska innehållet (jfr Coles & Sinclair, 2019).  

En central princip i lärandeverksamhet är att eleverna ska uppleva ett behov 
och motiv för att kollektivt utforska problemsituationen varför dessa måste vara 
tillräckligt utmanande och komplexa. Således behöver undervisningen planeras 
för ett kollektivt arbete och att det finns en förväntan att eleverna kollektivt 
agerar tillsammans (Edwards, 2005; Zuckerman, 2004). Följaktligen behöver 
elever erbjudas en undervisning som skapar förutsättningar att föra algebraiska 
resonemang, göra algebraiska generaliseringar och använda algebraiska 
representationer (jfr Greer, 2008; Kaput, 1999; Usiskin, 1988). Vidare, för att 
skapa förutsättningar för att utveckla elevers teoretiska tänkande, mer 
preciserat deras algebraiska tänkande, behöver undervisningen förankras 
matematiskt, exempelvis genom att fokusera teoretiska begrepp kopplade till 
det specifika innehållet. Utifrån idén om att gå ifrån det abstrakta till det 
konkreta (Davydov, 2008) fångade de lärandemodeller som valdes det specifika, 
det vill säga strukturer och relationer, som eleverna skulle ges möjlighet att 
urskilja (Davydov, 2008; jfr även Coles & Sinclair, 2019; I. Eriksson, 2017). De 
motsättningar som manifesterades skapade ett behov och ett motiv hos eleverna 
att utforska problemsituationerna de introducerades till. Det finns en 
dominerande föreställning om att undervisningen behöver börja där eleverna 
befinner sig i sin kunskapsutveckling, framför allt i relation till deras 
vardagserfarenheter. En sådan föreställning kan få konsekvenser för elevernas 
fortsatta fördjupade kunskapsutveckling. Vygotskij (2001) menar att det är en 
betydande skillnad mellan vardagligt lärande och det lärande som skolan ska 
åstadkomma (jfr Carlgren, 2015). Vardagligt lärande med vardagliga begrepp, 
ofta sammankopplad med användning av fysiska föremål (jfr Coles & Sinclair, 
2019), benämner Vygotskij (2001) som empiriska eller spontana. I stället menar 
Vygotskij att skolverksamheter borde inriktas mot att utveckla elevers 
teoretiska begrepp, eller såsom Carlgren (2015, s. 176) beskriver det: “en 
vetenskaplig – eller teoretisk – begreppsbildning som är knuten till en mental 
(tankemässig) aspekt av handlingarna.” Avhandlingens resultat visar att 
lärandemodellerna fyllde en viktig funktion för eleverna i årskurs 1–5 i 
utforskandet av teoretiska begrepp och främjandet av algebraiskt tänkande. 
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6.5. Didaktiska implikationer 
Avslutningsvis vill jag lyfta några didaktiska implikationer rörande svensk 
matematikundervisning på låg- och mellanstadiet. Som tidigare nämnts pekar 
forskning om svensk matematikundervisning på utmaningar kopplade till svaga 
eller sjunkande elevresultat i nationella och internationella utvärderingar (t.ex. 
Bentley, 2008; Bråting et al., 2019; Hansson, 2011; Johansson, 2006; M. Larsson 
& Ryve, 2012; Madej, 2021; Ryve & Hemmi, 2019; Taflin, 2003). 
Matematikundervisningen i en svensk kontext beskrivs ofta som en verksamhet 
där läraren i början av lektionen går igenom det eleverna ska arbeta med och 
sedan arbetar eleverna på egen hand i sina arbets-/läroböcker (Koljonen, 2017, 
2019). Då läromedel i matematik ofta innehåller uppgifter på grundläggande 
nivå finns få möjligheter till att möta komplexa problemlösande uppgifter som 
bjuder in till ett teoretiskt arbete (jfr Bråting et al., 2019; Madej, 2021). 
Individuellt arbete ger heller inte möjligheter för eleverna att utveckla 
kommunikativa förmågor. Dessutom konstateras att skolans 
matematikundervisning ännu inte förmår kompensera för elevernas 
socioekonomiska bakgrund (Dahlberg, 2021). Dahlberg argumenterar för att 
undervisningen i de tidigaste skolåren måste utvecklas för att tillgodose den 
variation som finns bland eleverna. Läraren behöver därför noggrant välja ut 
vilka uppgifter som skapar möjlighet att föra algebraiska resonemang och göra 
generaliseringar (jfr Carraher et al., 2006). 

Avhandlingens resultat bidrar till diskussionen om algebraiskt tänkande 
genom att ge empiriska exempel för vad som kan vara indikatorer på tidigt 
algebraiskt tänkande och vad som kan främja utvecklingen av densamma. Som 
tidigare nämnts, introduceras eleverna som deltar i ED-programmet till en 
undervisning som undersöker strukturer och relationer genom att jämföra 
kvantiteter. Detta skiljer sig från hur skolalgebra vanligen introduceras till yngre 
elever i svensk matematikundervisning. De exempel på problemsituationer och 
lärandemodeller som användes i delstudierna möjliggjorde ett kollektivt 
utforskande av strukturer och relationer i icke-numeriska uttryck där alla elever 
kunde vara delaktiga (jfr H. Eriksson, 2021). Resultatet ger således exempel på 
hur en teoretiskt grundad matematikundervisning kan planeras, utvecklas och 
ta form där elever, med lärares ledning och utmanande frågor, engageras i ett 
teoretiskt arbete (jfr även I. Eriksson et al., 2021). Förutom lärare kan såväl 
lärarutbildning som läromedelsförlag inspireras av avhandlingens resultat. 

Slutligen, det här avhandlingsarbetet grundar sig i en nyfikenhet att studera 
hur lärandeteoretiska principer (Davydov, 2008) från ED-programmet kan 
berika svensk matematikundervisning. En forskningslektion har iterativt 
planerats, genomförts, analyserats och justerats för att utforska icke-numeriska 
algebraiska uttryck i årskurs 1, 2, 3, 4 respektive 5. Även om endast en del av 
programmet prövats pekar avhandlingen på vad som kan beaktas i 
undervisningen och vilka uppgifter som yngre elever redan från början kan möta 
för främjandet av algebraiskt tänkande. 

För att utveckla ytterligare kunskap om vad som kan karakterisera 
algebraiskt tänkande och vad som skapar förutsättningar för dess utveckling 
skulle flera (en serie) lektioner behöva genomföras men resultatet visar redan 
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indikationer på vad som kan utgöra och främja algebraiskt tänkande. Hur en 
matematisk lärandeverksamhet i en nordisk kontext kan etableras behöver 
därmed fortsatt studeras. Även uppgifter och iscensättning av 
lärandeverksamhet skulle kunna studeras inom andra matematiska områden. 
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BILAGA 1 
20xx-xx-xx 

 
Till vårdnadshavare i klass x på x-skolan 
 
Under läsåret 20xx-20xx kommer för- och efternamn tillsammans med kollegor och 
vetenskapliga ledare från Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) att genomföra en 
studie i matematik i klassen.  

Studien kommer att genomföras som en Learning study, en forskningsmodell med syfte 
att leda till en utveckling av undervisningen. Learning study innebär att vi planerar lektioner 
utifrån ett lärandeobjekt i ämnet matematik och sedan genomförs dessa lektioner i klassen. I 
projektet kommer elever att intervjuas och forskningslektioner att genomföras. Intervjuerna 
och forskningslektionerna kommer att dokumenteras med film- och ljudinspelningar samt 
fotografering. Även skriftligt material från forskningslektionerna kommer att samlas in för 
att vi efteråt ska kunna analysera innehållet. Det insamlade materialet kommer att användas 
inom projektet med fokus riktat på undervisningens innehåll och inte på enskilda individer. 

Datamaterialet kommer att hanteras enligt de forskningsetiska principer som gäller för all 
forskning. Det innebär bl.a. att det enbart kommer att användas i forsknings- och 
undervisningssammanhang och inte att spridas via sociala medier. Mer information om de 
forskningsetiska principerna finns på denna länk: http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 

Studiens innehåll kommer att omfatta förmågan att kunna föra och följa resonemang 
inom kunskapsinnehållet algebra.  

Vi hoppas att du, liksom vi, ser värdet av vår praxisnära forskning och därmed ger ditt 
samtycke till att ditt barn deltar i denna studie. Om du har frågor angående detta är du 
välkommen att höra av dig till för- och efternamn. 
 
Med vänliga hälsningar 
För och efternamn 
e-post 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      Jag/vi godkänner att _____________________________________ finns med på film 
                                                              (barnets namn) 
i utbildningssyfte i Learning study. 
 
 
      Jag/vi godkänner inte att __________________________________ finns med på film 
                                                              (barnets namn) 
i utbildningssyfte i Learning study. 
 
__________________________________    
(vårdnadshavares underskrift)   
 
__________________________________ 
(vårdnadshavares namnförtydligande) 
 
Lämnas till klasslärare/mentor senast x-dag xx/x 20xx.   
Tack på förhand! 
 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
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BILAGA 3 
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BILAGA 4 
 
AVTAL OM SEKRETESS 
 
 
Kontaktuppgifter på uppdragstagare Kontaktuppgifter på uppdragsgivare 
 
 
Mot bakgrund av att ovanstående, xx xx och xx xx, har inlett samarbete tecknas 
nedan ett avtal om sekretess då uppgifter av konfidentiellt slag kan komma att 
lämnas. 
 
1. Konfidentiell information 

Konfidentiell information kan komma att lämnas under 
transkriberingsprocessen. Med konfidentiell information menas alla namn 
på deltagare och deltagares kollegor, elever och skolor. 

 
2. Sekretessen gäller 

Detta avtal om sekretess innebär att sådan konfidentiell information inte får 
lämnas ut till någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och 
organisationer.  

 
3. Återlämnande av konfidentiell information 

Under tiden samarbetet pågår är alla ljudfiler och utskrifter 
sekretesskyddade. 
Vid upphörandet av parternas samarbete skall uppdragstagaren radera alla 
ljudfiler och utskrifter som berör detta uppdrag.  

 
Detta kontrakt baseras på Forskningsetiska principer inom Humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2017) och på den europeiska 
The RESPECT Code of Practice (RESPECT, 2004). 
 
 
 
........................................................ ........................................................ 
Datum och ort  Datum och ort 
 
 
........................................................ ........................................................ 
xx xx xx xx 
xx xx skrivcenter Enhetschef  
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Att främja yngre elevers algebraiska tänkande – 
med lärandeverksamhet som redskap
Doktorsavhandlingen utforskar hur matematikundervisningen, i termer av uppgifter och ar-
betssätt, med hjälp av lärandeverksamhetsteoretiska principer, kan designas och iscensättas 
för att främja låg- och mellanstadieelevers (6–11 år) möjligheter att tidigt utveckla algebraiskt 
tänkande. Avhandlingen bygger på data från två undervisningsutvecklande forskningspro-
jekt och består av tre delstudier utgående från El’konin–Davydov programmet. Data omfat-
tar intervjuer med 20 elever och 16 forskningslektioner. Resultatet ger exempel på vad som 
kan utgöra indikatorer på tidigt algebraiskt tänkande. Detta innefattar även metodologiska 
och didaktiska implikationer för hur elevers tidiga algebraiska tänkande kan identifieras och 
vad det kan användas för. Avhandlingens resultat ger även en bild av vad olika kvalitativt 
skilda sätt att uppfatta strukturer och relationer i ett algebraiskt uttryck kan innebära. Vidare 
identifieras kritiska aspekter som matematikundervisningen behöver ge eleverna möjlig-
het att erfara i undervisningen. Avhandlingen bidrar även med exempel på systematiskt 
utprövade uppgifter, redskap och kommunikativa handlingar som är centrala och som kan 
ses som främjande av yngre elevers algebraiska tänkande. Vidare exemplifieras hur dessa 
uppgifter och redskap kan iscensättas samt hur handlingarna utgör en del av elevernas 
resonemang. Sammantaget kan resultatet användas vid planering och utveckling av en un-
dervisning rörande strukturer och relationer i algebraiska uttryck men de kan också vara ett 
stöd vid lärares bedömning av elevers kunskaper. Förutom lärare kan såväl lärarutbildning 
som läromedelsförlag inspireras av avhandlingens resultat.
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