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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att synliggöra svårigheter som uppkommer vid 

undervisning inom pre-algebra. Pre-algebran och algebrans roll i skolan är viktig därför 

att den medför att elever lär sig se problem ur olika synvinklar. Detta ger elever 

möjligheten att utveckla deras kognitiva tankemönster. Studien tar upp flera kritiska 

aspekter samt variationsmönster för att belysa svårigheter i undervisningen inom pre-

algebra. Vidare beskrivs hur läraren kan gå till väga för att motverka vissa svårigheter. 

Resultatet visar på viktiga delar som berör inlärningen av pre-algebra. Det handlar bland 

annat om likhetstecknets betydelse, lärarens ämneskunskaper, ordanvändning, rutiner 

och relationella tal. Slutligen visar forskningen att inte enbart elevers kunskaper som är 

bristfälliga, utan även lärarens kunskap kan vara otillräcklig. 
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Variationsmönster.  
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1 Inledning 
-Vad är rutan? Är en fras som elever, vilka inte förstår en pre-algebraisk uppgift där 

rutan representerar ett givet tal, kan säga. Liknande fraser är något som vi har observerat 

vid praktik på skolor. Pre-algebra i denna studie innebär all form av symbolräkning som 

sker innan algebraundervisningen sätter igång. När elever ska lära sig algebra 

uppkommer ibland vissa svårigheter. Detta kan leda till missuppfattning som begränsar 

elevers möjlighet att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Enligt Sterner (2012) är en 

vanligt förekommande tolkning hos elever gällande likhetstecknet, att en uträkning ska 

ske då de ser likhetstecknet. Det är dock inte alltid likhetstecknets betydelse. Detta 

menar Sterner (2012) kan leda till hinder för elever inom pre-algebra. En uppgift inom 

pre-algebra kan se ut som följande: 8 + 4 = + 5. Sterner (2012) menar att knappt 

10 % av elever i åk 1–6 löser uppgiften på ett korrekt sätt. McIntosh (2016) belyser att 

det bör ses som en enkel operation men menar samtidigt att vissa elever lär sig dessa 

operationer naturligt medan det kan vara svårt och ta längre tid för andra att bemästra 

denna förmåga.   

 

I den verksamhetsintegrerade profilen för grundskolelärare F-3 ingår det kontinuerlig 

praktik under hela studietiden. I praktiken ingår det två verksamhetsdager varannan 

vecka, utöver det tillkommer fyra stycken femveckorsperioder med praktik. Utifrån 

praktiken har vi fått en djupare syn i verksamheten. Något som har synliggjorts är att 

många elever har bristande kunskaper inom pre-algebra och gällande likhetstecknets 

betydelse. Detta har observerats i flertalet klasser i årskurserna 1–3. Vi upplever att 

undervisningen inom det algebraiska området ofta ser likadan ut och att eleverna endast 

använder en och samma metod inom pre-algebra. Kan detta bero på lärarens bristande 

kunskaper inom området? Begränsar detta eleverna?  

 

I Skolverkets (2017) centrala innehåll för årskurs 1–3 beskrivs det vad undervisningen 

inom algebra ska innehålla. De menar att området algebra kan öka elevernas förståelse 

kring matematiska likheter samt likhetstecknets betydelse. Algebra kan innehålla enkla 

mönster i olika talföljder, geometriska mönster och hur dessa bildas samt tyds. 

Instruktioner kan stegvis konstrueras som en grund för programmering och med hjälp 

av symboler. 

 

Bergsten, Häggström och Lindberg (2009) beskriver en svårighet i pre-

algebrainlärningen som belyser hur elever uppfattar pre-algebra och algebra som 

abstrakt, vilket leder till att det blir svårhanterligt för dem. Vidare menar de att detta 

påverkar elevers attityd och motivation kring pre-algebrainlärning.  

 

Med hjälp av forskning kommer vi belysa hinder som uppkommer vid pre-

algebrainlärning samt försöka framhäva metoder för hur undervisningen bör bedrivas 

inom pre-algebra. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturstudie synliggöra vanliga 

svårigheter som uppkommer vid undervisning inom pre-algebra i grundskolans tidigare 

år.  

 

Frågeställningar 

- Vilka svårigheter kan uppkomma vid elevers lärande inom pre-algebra? 

- Hur påverkar undervisningen lärandet av pre-algebra? 
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3 Begreppsförklaring 
I följande kapitel beskriver vi väsentliga begrepp för denna studie. 

  

3.1 Pre-algebra 

Pre-algebra handlar om många olika aktiviteter i de tidigare skolåren innan algebra 

börjar introduceras (Bergsten, et al., 2009). De nämner att dessa aktiviteter är 

nödvändiga för att skapa en progression i undervisning inom algebra. Bergsten, et al. 

(2009) förklarar detta i tre steg. Första steget i algebrainlärning är pre-algebra, vilket 

Linchevski (1995) och Bergsten, et al. (2009) menar innefattar symboler, figurer och 

öppna utsagor.  

 
3.1.1 Algebra 

Ordet algebra kommer ifrån det arabiska ordet al-jabr och det betyder att man adderar 

termer som är lika på båda sidorna av likhetstecknet för att motverka den negativa 

termen (NE.se). Bergsten, et al. (2009) förklarar algebrainlärning utifrån tre steg som 

nämnts innan. Det första steget fokuserar på  Pre-algebra. Det andra steget fokuserar på 

bokstavssymbolernas användning, vid det tredje steget inriktas användningsområdet av 

bokstavssymbolerna till ekvationer, mönster, generaliseringar och funktioner. För 

många beskriver Bergsten, et al. (2009) att algebra är synonymt med bokstavsräkning. 

De menar att detta blir en procedurinriktad attityd till matematiken. Det betyder att man 

räknar med bokstäver istället för siffror. Bergsten, et al. (2009) belyser att det som är 

nytt för eleverna är bokstavssymbolerna och det är detta som är skillnaden mellan 

algebra och aritmetik. De påpekar att siffror också är symboler men eleverna har använt 

dem och tagit till sig dessa under uppväxten och har därför stor förståelse för 

siffersymboler. Vidare menar de att beskriva samma tal på olika sätt kan leda till en 

tydligare förståelse för skillnaden mellan tal och symbol. 

 

3.2 Aritmetik  

Aritmetik är läran om beräkningar med tal. Aritmetik kommer från grekiskans ord 

arithmos vilket betyder tal. Aritmetiken rymmer de fyra räknesätten, addition, 

subtraktion, multiplikation och division samt hur tal i olika former kan kombineras och 

omvandlas (Sollervall, 2015). Förståelsen för ental, tiotal, hundratal och så vidare är 

grundläggande för att förstå positionssystemet och hur tallinjen används. Linchevski 

(1995) beskriver att aritmetisk beräkning sker från vänsterled till högerled och det är 

den vanligast förekommande operationen som elever bemöter inom skolmatematiken.  

 
3.2.1 Positionssystemet 

Det positionssystemet vi använder idag har tagit lång tid att utveckla. Detta är ett system 

som skolvärlden vill att eleverna ska förstå och lära sig på enbart ett antal år (McIntosh, 

2016). Ett positionssystem är en form av talsystem där sifferföljden inte enbart bestäms 

av vad de är värda utan även beroende på vilken position de har vid användning (Rosen, 

2011). Användandet av positionssystem kan ses vid beräkningar av naturliga tal där 

siffror appliceras på tallinjen och flyttas antingen steg åt höger eller vänster, beroende 

på vilket räknesätt som används enligt Rosen (2011).  

 
3.2.2 Likhetstecknets betydelse 

Kunskap inom likhetstecknet är viktigt menar Fyfe, Matthews, Amsel, McEldoon, 

McNeil och Graham (2018). Då likhetstecknet är en stor beståndsdel vid inlärning av 

matematik menar de att det är nödvändig kunskap för elever att ha. Det hjälper dem vid 
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utvecklandet inom skolmatematiken. Likhetstecknet används vid beräkningar samt när 

det beskrivs att två uttryck har samma värde. Likhetstecknet går att läsa både från 

högerled till vänsterled och vänsterled till högerled. Vid en beräkning är det vanligast att 

det läses från vänster till höger exempelvis: fyra plus tre är lika med sju. I en likhet 

råder det en så kallad jämvikt, vilket menas att värdet av båda sidorna av likhetstecknet 

ska vara lika (Fyfe, et al., 2018). Grunden i förståelsen kring algebra och lösningen av 

algebraiska tal är att kunna tolka samt förstå likhetstecknets betydelse (Fyfe et al. 2018; 

Bergsten, et al. 2009).  
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4 Teoretisk bakgrund   
Enligt Allwood och Eriksson (2017) är en teori en förenkling som har ett specifikt syfte. 

De menar att teorin, genom en förenklad verklighet, ska belysa vissa aspekter som 

forskaren vill lyfta fram. Teorin ska endast innehålla relevans utifrån studiens syfte och 

annan information ska utelämnas. Lo (2014) beskriver variationsteorin som ett 

hjälpmedel för lärare vid planering och genomförande av undervisning. Här ligger fokus 

på vad som ska läras ut. Teorin bidrar även till att utvärdera undervisningen och 

analysera vilket innehåll som förhindrar och även ökar inlärning i undervisningen. Med 

hjälp av variationsteorin kommer studien undersöka elevers svårigheter genom att 

fokusera på matematikinnehållet och tydliggör de olika delar som ingår i 

skolmatematiken. 

 

4.1 Variationsteorin 

Variationsteorin är en vetenskaplig teori som handlar om hur lärande tolkas utifrån 

fenomenografiska ansatser (Marton & Booth, 2000). De beskriver att fenomenografi 

handlar om att beskriva olika fenomen, främst inom pedagogiken. Allwood och Erikson 

(2012) tillägger att fenomenografin går ut på att individen ska bortse från sina 

antagande och tidigare erfarenheter. Vidare menar Marton och Booth (2000) att med 

hjälp av observationer i hur människor förstår ett fenomen, behandlas sedan fenomenet 

för att skapa en förståelse av helheten i sammanhanget. Genom variationsteorin 

utvecklas förståelse av fenomen i ens omvärld. Detta blir en teoretisering av 

fenomenografin och kan leda till ett lärande hos individen.  

 

Inom variationsteorin finns centrala begrepp, dessa är kritiska aspekter och 

variationsmönster. Kritiska aspekter vidrör hinder vid inlärning och undervisning. 

Variationsmönster handlar om att variera innehållet i undervisningen. Inom 

variationsmönster finns följande begrepp; fusion, kontrast, generalisering och 

separation (Lo, 2014). 

 

Om komplikationer uppstår vid elevens lärande behövs ett varierande förhållningssätt 

som drivkraft för inlärningen (Marton & Booth, 2000). De menar att individen behöver 

erfara någonting på ett annat sätt. Detta innebär att individen blir kunnig i att kunna 

urskilja och åtskilja aspekter från fenomen som man inte kunnat göra tidigare  

 
4.1.1 Kritiska aspekter 

Kritiska aspekter handlar om att finna de hinder som uppstår i de aspekter som vidrörs 

(Marton, 2015). Med hjälp av att använda sig av kritiska aspekter synliggörs aspekter 

vilka ses som hinder vid elevers inlärning. Vidare menar han att det är viktigt att kunna 

urskilja svårigheter som uppkommer vid inlärning av olika moment. Han menar också 

att kritiska aspekter är olika dimensioner av variation. Till exempel kan en kritisk aspekt 

vara bokstävernas utseende vid läsning. Elever lär sig hur bokstäverna ser ut på ett 

särkilt sätt medan olika typsnitt ändrar hur exempelvis a eller g presenteras. 

 
4.1.2 Separation 

Vid separation varieras oftast flera aspekter och behåller en konstant för att förstärka 

den icke-varierande aspekten (Marton, 2015). Vidare beskriver Marton (2015) hur den 

enskilda aspekten bör varieras gentemot andra aspekter för att kunna urskilja dess 

betydelse samt kunna sätta in den i olika sammanhang. Exempelvis har vi fem stycken 

olika djurarter och alla har färgen svart. Ändå kan vi urskilja dessa arter från varandra 
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då varje art har ett specifik utseende. Färgen hålls konstant medan artens utseende 

varieras, alltså sker en separation 

 
4.1.3 Kontrast 

Kontrast är när en medvetenhet skapas genom att individen uppfattar skillnaden mellan 

två värden som kontrasteras mot varandra (Marton, 2015). Han menar att läraren skapar 

kontrast genom att ge eleverna ett motexempel. Det kan betyda att läraren har ett objekt 

där en aspekt är konstant medan andra varierar.  

 
4.1.4 Generalisering 

Generalisering är något som framkommer av kontrast och innebär att eleven kan 

generalisera ett objekt eller färgen av ett objekt (Marton, 2015). Ett exempel är färgen 

röd. Den röda färgen är alltid röd och kommer aldrig att få en annan färg även om den 

sätts på olika objekt. Den är konstant och elever kan då generalisera att röd är röd.  

  
4.1.5 Fusion 

Vid en fusion förs två eller fler aspekter samman efter att de varit separerade och detta 

kallas för fusion (Marton, 2015). Detta definierar relationen mellan olika aspekter. 
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5 Metod 
Här presenteras tillvägagångssättet för insamling av materialet för denna studie. Då 

detta är en systematisk litteraturstudie, består materialet av vetenskapliga artiklar samt 

litteratur inom området. 

 

För att en systematisk litteraturstudie ska kunna utföras krävs att det finns ett stort antal 

vetenskapliga artiklar att utgå ifrån (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Torgeson (2003) beskriver att en systematisk litteraturstudie skiljer sig från en allmän 

litteraturstudie. Han menar att en systematisk litteraturstudie framför vilka metoder som 

använts och de är tillgängliga för granskning. Vidare strävar en systematisk 

litteraturstudie efter att upptäcka befintlig evidens som är relevant för studien.  

 

Studien kommer utgå ifrån en deduktiv ansats. En deduktiv ansats menar Allwood och 

Eriksson (2017) är starkt kopplat till hur insamling av data har gått till. De beskriver att 

forskarna utgår ifrån en teori då man granskar material i sin studie och analyserar utifrån 

den valda teorin.  

 

5.1 Datainsamling 

Vid insamling av artiklar har vi använt oss av flertal databaser. Vi har använt 

databaserna ERIC, Onesearch och Google scholar vid de sökningar som gjorts. Samtliga 

databaser som valts har ett stort och brett utbud av vetenskapliga artiklar, vilket också 

blir relevant för insamling av data. 

 
5.1.1 Urval och avgränsningar 

När vi sökt studier har det funnits ett stort utbud av artiklar vilket betyder att vi har 

behövt göra ett specifikt urval med avgränsningar. Artiklarna ska ha varit peer-

reviewed, vilket innebär att de är granskade och godkända av verksamma personer inom 

ämnesområdet (Eriksson Barajas, et al. 2013; Allwood &Eriksson, 2017). För att få 

fram aktuell forskning har även tidsspannet reglerats där artiklarna har behövts vara 

producerade under det senaste decenniet. Fulltext var en nödvändig avgränsning för att 

kunna granska hela texten. Den sista avgränsningen som användes var antalet träffar, 

vilket skulle vara 30 stycken eller under antal träffar. Utifrån att enbart ha 30 träffar 

eller mindre blir urvalet mer hanterbart. Sökningen blir mer preciserad och avsmalnande 

vid val av artiklar som passar för studien. Dessa avgränsningar har gällt samtliga 

databaser och sökningar som gjorts. Då arbetet behandlar begreppet pre-algebra så 

gjordes från början en sökning av det ordet. Detta menar Eriksson Barajas, et al. (2013) 

är en lämplig metod att utgå från för att finna relevanta sökord. Efter att vi läst ett antal 

artiklar uppmärksammades ord som var återkommande. Vi valde då att kolla 

nyckelorden och märkte att flertalet artiklar använde sig av liknande ord. Dessa 

nyckelord blev sedan grunden för vår sökning i databaserna. Att vi behövde flera sökord 

beror på att önskat urval och avgränsning skulle uppnås.  

 
5.1.2 Studiens sökord 

Denna studie har använt sig av flertal sökord i olika databaser. Dessa är Rational 

numbers and Algebra, Algebra and education, Early algebra and education, Pre-algebra, 

Pre-algebra Equivalence, Algebraic thinking knowledge, Aritmethic and Equivalence, 

Generalization and Early algebra, Generalization and Adaptive number knowledge and 

Early algebra, Pre-algebra+Equivalence, Early Algebra, Jake Mcmullen, Early algebra 

and generalization och Jake Mcmullen Algebra. Orden kommer att presenteras hur de 

användes för att få fram valda artiklar nedan.  
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5.1.3 Databas ERIC 

Databasen ERIC har bidragit med tre artiklar och majoriteten har enbart behövt ett steg 

för att finna relevanta artiklar (se bilaga 1). Med hjälp av de valda sökorden som 

användes i denna databas läste vi sedan abstraktet av majoriteten av de artiklar som 

uppkom. Då antalet träffar var under 30 kunde detta utföras. De valda artiklarna 

innehöll relevant forskning för denna studie. Sökord som användes i denna databas är 

följande; Rational numbers and Algebra och Algebra and education. Enbart det 

sistnämnda behövde ytterligare ett steg för att avgränsa vårt urval av artiklar för att 

hamna under önskade antalet träffar. Vid steg två ändrades sökorden från ”Algebra and 

education” till ”Early algebra and education” vilket ledde till att antalet träffar hamnade 

under 30 stycken. 

  
5.1.4 Databas Onesearch 

Vid användning av denna databas valdes tio vetenskapliga artiklar. Med hjälp av 

sökorden fann vi ett antal artiklar som efter läsning av abstrakt kunde välja de mest 

relevanta för vår studie. Med hjälp av avgränsningarna blev antalet träffar ytterst få 

vilket medförde att vi kunde läsa alla artiklars abstrakt och sedan handplocka de som 

var av relevans för studien.  Både steg ett och steg två behövdes vid majoriteten av 

artiklarna för att vara inom de avgränsningar som satts. Val av sökord som användes vid 

steg ett; Pre-algebra, ”Pre-algebra” ”Equivalence”, Algebraic thinking knowledge, 

”Aritmethic and Equivalence”, Generalization and Early algebra och Generalization and 

Adaptive number knowledge and Early algebra. Vid steg två gjordes sökordet Pre-

algebra om till Pre-algebra + Equivalence, vilket ledde till att den önskade 

avgränsningen uppnåddes. Sökordet Algebraic thinking knowledge ändrades från att 

enbart finnas i artikel till att finnas i titeln. Aritmethic and Equivalence ändrades från att 

finnas i artikel till att båda orden skulle finnas i titel. Vi använde oss av orden Pre-

algebra + Equivalence vid ett annat tillfälle och ändrade från att det skulle finnas i titel 

till att finnas med i abstract. Sökorden ”Pre-algebra” ”Equivalence” ändrades från att 

enbart finnas i text till ”Pre-algebra” i titel och sedan ”Equivalence” i abstract. Sedan 

gick vi vidare med sökorden Generalization and Early algebra, vid andra steget lades en 

frassökning till vid båda sökorden för att nå det önskade urvalet. Generalization and 

Adaptive number knowledge and Early algebra ändrades till att efter Early algebra lades 

en trunkering till.  

 
5.1.5 Databas Google Scholar 

Utifrån sökningar som gjordes i denna databas valdes två artiklar. Dessa valdes utifrån 

en författare vars namn uppkom vid flera tillfällen när tidigare sökningar gjorts. Därför 

valdes författarens eget namn som utgångspunkt för att sedan finna tidigare arbeten han 

medverkat i som var av relevans för denna studie. Här användes båda stegen för att nå 

den avgränsning som satts. Val av sökord var vid steg ett; ”Early Algebra” och ”Jake 

Mcmullen”. Vid en av sökningarna behövdes ett nytt sökord. ”Early Algebra” blev 

”Early algebra and generalization”. Den andra sökningen ändrades från Jake McMullen 

till ”Jake McMullen” Algebra”. Därmed fick vi önskat antal träffar. Sökordet Jake 

McMullen tillkom då vi noterade att detta namn uppkom i flertal tillfällen vid tidigare 

sökningar. 
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5.2 Kort sammanfattning av studiens artiklar 

Fyfe, Matthews, Amsel, McEldoon, McNeil & Graham, (2018). Journal of Educational 

Psychology, 110(1), 87-101 

Denna kvantitativa studie tar upp problematiken med likhetstecknets betydelse i 

grundskolans tidigare år. Artikeln är ett vidare arbete från en föregående studie. I denna 

studien utvärderas elevers inlärning utifrån en karta för likhetstecknet och tillhörande 

uppgifter.  

 

Mcmullen, Brezovszky, Hannula-Sormunen, Veermans, Rodríguez-Aflecht, Pongsakdi & 

Lehtinen, (2017). Learning and Instruction, 49(C), 178-187. A 

I denna kvantitativa studie letade författarna efter samband mellan positionssystemet, 

aritmetik och pre-algebra. Detta gjordes med hjälp av ett förtest innan en intervention 

genomförs samt ett eftertest för att tydliggöra resultatet. Interventionen gjordes under tre 

månader med hjälp av en digital matematikundervisning som behandlade aritmetiska 

operationer.  

 

Demonty, Vlassis & Fagnant, (2018). Educational Studies in Mathematics, 99(1), 1-19. 

I den här kvantitativa studien har forskarna fokuserat på effektiviteten i lärande miljöer. 

Detta har gjorts med hjälp av ett frågeformulär där 100 lärare fick besvara frågor 

angående elevers övergång från mellan- till högstadiet med fokus inom 

matematikområdet.  

 

Mcneil, Fyfe & Dunwiddie, (2015). Journal of Educational Psychology, Vol.107(2), 

p.423-436 

Den här kvantitativa studien använde sig av två elevgrupper där ena gruppen fick en 

modifierad aritmetikbok vid matematikundervisningen och den andra gruppen förhöll 

sig till en ”normal” matematikundervisning. Studien handlar om att undersöka 

aritmetikens påverkan för elevers förståelse av likhetstecknet.  

 

McNeil, (2008) Child Development. 

Studien har använt sig av en kvantitativ undersökning där forskaren gjorde ett 

experiment på elever i åldrarna 7-9 år. Eleverna fick instruktioner från läraren hur 

uppgifterna skulle utföras. De fick sedan ett korrekt svar med tillhörande lösning vid 

genomgång av testerna. Forskaren undersökte hur aritmetiken påverkar elevers 

förståelse för likhetstecknet betydelse.  

 

Hunter, (2014) Mathematics Education Research Journal, 26(4), 659-682. 

Denna studie har som utgångspunkt ur en större studie som gjorts tidigare. Forskaren 

undersökte hur läraren kan påverka elevers inlärning av pre-algebra. Den här kvalitativa 

studien har använt sig av videoinspelade observationer för att ta fram ett resultat. 

 

Ferrara & Sinclair, (2016). Educational Studies in Mathematics, 92(1), 1-19. 

Studien är av kvantitativ karaktär och är en långtidsverkande studie där man följde 

deltagarna från årskurs 1 till 5. Forskarna har producerat konkreta material och 

kommunikationshjälpmedel för att tillhandahålla läraren i matematikundervisningen 

som ska leda till ökad förståelse för generalisering av mönster.  

 

Chesney, Mcneil, Petersen & Dunwiddie, (2018). Learning and Individual Differences, 

64, 104-112. 

Med hjälp av en kvantitativ ansats undersökte forskarna hur relationella ord påverkar 

inlärning av pre-algebra. Forskarna delade in elever i fyra olika grupper där tre av dessa 
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grupper behandlade relationella ord på olika sätt. Den fjärde gruppen hade en normal 

matematikundervisning.  

 

Radford, (2014). Mathematics Education Research Journal, 26(2), 257-277. 

Forskaren ställer aritmetik och algebra emot varandra. Vad har de för relation mot 

varandra? Utifrån en observation som pågick under fem års tid har elever fått arbeta 

med mönster och generaliseringar för att föra samman dessa.  

 

Carraher, Martinez & Schliemann, (2008). ZDM, 40(1), 3-22. 

Forskarna sökte efter olika tillvägagångssätt som skulle kunna gynna elevers möjlighet 

att skapa en generalisering. Detta görs med hjälp av en observation av två lektioner som 

ingick i en större studie. Lektionerna gick ut på att eleverna skulle med hjälp av 

diskussion kunna skapa ett mönster för att få fram nästkommande tal.  

 

Mcmullen, Brezovszky, Hannula-Sormunen, Rodríguez-Aflecht, Pongsakdi & Lehtinen, 

(2017). Contemporary Educational Psychology, 51, 356-365. B 

Denna artikel tar upp ett ramverk som kallas SFOR. Den fokuserar på rationella tal och 

hur det senare kommer påverka elevernas matematiska kunskaper samt algebraiska 

kunskaper. Studien hade en kvantitativ ansats där tester genomfördes på två skolor 

under fyra år. I studien fick elever lektionsanpassad undervisning där fokus låg på 

rationella tal. 

 

Hurst & Cordes, (2018). Journal of Experimental Child Psychology, 168, 32-48. 

Forskarna ville ta reda på hur decimaltal och bråktal, oberoende av varandra, påverkar 

inlärningen av pre-algebra. Den kvantitativa studien delade in eleverna i två grupper. 

Eleverna gjorde uppgifter inom tre olika områden i matematiken, talets värde, pre-

algebra och sedan rationella tal. 

 

Wasserman, (2017). Mathematics Teacher Education and Development, 19(2), 81-103. 

Denna kvantitativa studie undersökte hur en ökad kunskap hos läraren kan påverka hur 

undervisningen och lärandet för eleverna växer. Vid utförandet av studien gör 

Wasserman ett för- och eftertest där lärarna har fått instruktioner för hur de ska 

undervisa och hur de ska konstruera testerna.  

 

Dougherty, Bryant, Bryant, Darrough & Hughes, (2015). Intervention in School and 

Clinic, 50(5), 273-281. 

Forskarna i denna kvantitativa studie undersökte elever i svårigheter och hur de skulle 

bemötas samt medel för att öka chansen att komma ur svårigheterna. Forskarna har 

producerat frågor för elever i svårigheter att tänka på vid matematikundervisning. 

 

Brizuela, Martinez & Cayton-Hodges, (2013). REDIMAT - Journal of Research in 

Mathematics Education, 2(2), 209-Journal of Research in Mathematics Education, 

2013, Vol.2(2), p.209-241.  

Studiens forskare argumenterar för vikten av att använda pre-algebra så tidigt som 

möjligt i skolan. De gjorde en kvantitativ intervention där de hade två elevgrupper där 

ena gruppen av elever lär sig pre-algebra vid ett tidigare skede till skillnad från 

kontrollgruppen som följer skolmatematiken. Elever som fick undervisning i pre-

algebra fick även hemläxor inom området.  
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5.2.1 Artiklar som framkommit under arbetets gång 

Under datainsamling och granskning av valda artiklar har vi funnit ytterligare en 

relevant studie som vi har inkluderat i den systematiska litteraturstudien.  

 

Rittle-Johnson, Matthews, McEldoon & Graesser, (2011). Journal of Educational 

Psychology, 103(1), 85-104. 

Forskarna i denna kvantitativa studie har producerat en karta på grund av avsaknad 

kunskap om likhetstecknet hos grundskoleelever i tidigare åldrar.  Syftet med att 

producera den här kartan var för att ge lärare ett hjälpmedel vid undervisning om 

likhetstecknet. Kartan arbetas stegvis och innehåller totalt fyra olika steg där målet efter 

arbetet av kartan är att elevers kunskap om likhetstecknet ska ha ökat. Studien har 

förhållit sig till ett för- och eftertest för att se resultatet.  

 

5.3 Innehållsanalys 

Eriksson Barajas, et al. (2013) beskriver att inom den kvalitativa forskningen är den 

stora utmaningen hur man ska beskriva, analysera och tolka data. De menar att det är 

svårt att hantera de stora mängder data för att sedan minska ner det på ett begripligt sätt 

där information och identifierbara mönster träder fram. De belyser att en kvalitativ 

forskningsmetod även förhåller sig till ett induktiv analysförhållande vilket betyder att 

forskare behöver beskriva, tolka och förklara fenomen och teorier. Det finns ett antal 

olika analysmetoder enligt Eriksson Barajas, et al. (2013). I denna studie används en 

innehållsanalys. En innehållsanalys utformar sig på det sätt att forskarna arbetar på ett 

systematisk och stegvis arbetssätt för att klassificera data som ska leda till att mönster 

och teman ska kunna identifieras. Målet är att beskriva och kvantifiera olika fenomen 

(Eriksson Barajas, et al. 2013). De beskriver att det finns olika former av 

innehållsanalyser. Den sorts innehållsanalys vi använder oss av kallas för summative 

content analyzis. Hsieh och Shannon (2005) menar att den handlar om att med hjälp av 

nyckelord, summerar och analyserar texter och studier. Nyckelorden tillkommer innan 

och under arbetets gång enligt Hsieh och Shannon (2005). De nyckelord som studien 

hade som grund var pre-algebra och aritmetik. Vid läsning av artiklar granskades 

nyckelorden i dessa artiklar för att utöka vår sökning. Då tillkom equivalence och 

aritmetik som la grund i flertal av de sökningar som gjorts under arbetets gång. 

 

5.4 Etisk medvetenhet 

Vetenskapsrådet (2017) presenterar åtta stycken principer att förhålla sig till vid en 

forskningsstudie, vilka är följande; ärlighet, tillförlitlighet, objektivitet, opartiskhet och 

oberoende, öppen kommunikation, skyldighet att värna forskningspersonernas intresse, 

rättvisa och skyldighet att ta hand om nästa generations forskare. 

 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att dessa punkter inte är helt tydliga vilket gör att 

forskarna gör en form av tolkning utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Forskarna 

ska arbeta utifrån moraliska utgångspunkter och skapar här med sin egen goda 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). De lyfter bland annat att i en 

litteraturstudie ska data väljas utifrån frågeställning och syftet. Vidare ska studien 

använda metoder och teorier på ett korrekt förhållningssätt. Vidare kommer irrelevant 

data att uteslutas medan det relevanta kommer att presenteras i resultatet för att sedan 

analyseras i diskussionen.  

 

För att säkerställa goda forskningsetiska principer sker kommunikation löpande med 

kollegor där granskning och återkoppling ges. Vetenskapsrådet (2017) beskriver 
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kommunikation som en avgörande del i studier. Utifrån detta arbete har de goda 

forskningsetiska principerna skett med hjälp av kommunikation mellan handledare och 

studiekamrater som givit återkoppling under processens gång.  

 

5.5 Trovärdighet 

Allwood och Eriksson (2017) beskriver flertalet allmänna validitetskriterier som är 

viktiga i en studie. De beskriver att studiens resultat måste vara trovärdiga, att resultatet 

går att lita på, vidare ska det gå att bekräfta vilket har att göra med att andra forskare ska 

kunna uppnå samma resultat. De menar att metoderna måste vara av god kvalité och väl 

applicerade. Dessa allmänna validitetskriterier handlar bland annat om de som beskrivs 

som hantverksvaliditet, vilket har att göra med att hantverket i studiet är på ett gediget 

sätt och att studien är bra genomförd. Vidare beskriver Allwood och Eriksson (2017) att 

resultaten ska uppfattas som rimliga och vara överensstämmande med vad forskarna och 

allmänheten uppfattar. Resultaten ska speglas av sunt förnuft och forskarens vedertagna 

åsikter. Kriterierna som beskrivs kan vid första anblick verka rimliga men vid vidare 

eftertanke är de något kontroversiella. Detta har att göra med att total lyhördhet för 

forskningens och allmänhetens åsikt kan göra att forskningen blir bevarande och inte 

leder till nya upptäckter. Allwood och Eriksson (2017) beskriver intern koherens, vilket 

handlar om att resonemang och slutsatser inte är motsägelsefulla. De beskriver att det 

handlar om i vilken mån studien är överensstämmande med universella antaganden, 

resonemang och slutsatser. Genom att använda oss av peer-reviewed får vi ett trovärdigt 

resultat vilket också leder till att arbetet utgår ifrån de allmänna validitetskriterierna. Det 

presenterade resultatet kommer vara av relevans för att kunna besvara studiens 

frågeställningar för att sedan kunna föra ett resonemang som är rimligt. 

 
5.5.1 Objektivitet  

Inom forskningen anses det önskvärt att ha ett objektivt synsätt menar Allwood & 

Eriksson (2017). Vidare beskriver de att en 100 % objektivitet är näst intill omöjligt att 

uppnå. De påpekar att begreppet objektivitet kan ha olika betydelse i 

forskningssammanhang. De skiljer på objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning och 

samhällsvetenskapliga resultat och inom dessa är det viktigt att beskriva betydelsen av 

den objektivitet som skrivs fram. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen 

identifierar Allwood & Eriksson (2017) flertalet aspekter att ta hänsyn till, vilka är 

följande; forskningen ska vara fri från värderingar, den ska vara förutsättningslös, 

mångsidig och opartisk. De menar att värderingar i forskningssammanhang är omöjliga 

att helt undvika. Allwood & Eriksson (2017) menar att objektivitet i 

samhällsvetenskapliga resultat innefattar betydelsen av sanning, helhet och att 

forskningen har en öppenhet vilket gör det möjligt för andra att kunna bedöma möjliga 

slutsatser. De påpekar att här kan det finnas objektivitetsbrister hos forskaren men med 

hjälp av granskningsprocesser kan detta undanröjas. Ett exempel på detta är peer-

reviewedprocessen. 
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6 Resultat 
I resultatet kommer data från artiklar att kategoriseras och presenteras utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Utifrån granskning av de valda vetenskapliga artiklarna 

kunde författarna kategorisera olika teman som synliggörs i texten nedan. De teman 

som synliggjordes i texterna var förståelse för likhetstecknet, mönsters betydelse för 

pre-algebra, aritmetikens inflytande, positionssystemets betydelse och lärarens ansvar. 

Dessa teman har tagits fram genom studiens innehållsanalys. 

 

6.1 Förståelse för likhetstecknet 

En vanlig missuppfattning är att elever gör en operativ beräkning istället för att skriva ut 

likheten (ex. 4+     =8 blir således 4+8=    , de ser två tal och använder båda vid 

uträkning) (Fyfe, et al., 2018). Fife, et al. (2018) tar i sin kvantitativa studie upp 

problematiken med likhetstecknets betydelse i grundskolans tidigare år. Artikeln är en 

påbyggnad från en föregående studie. Med hjälp av en karta (se tabell 1) gjordes en 

utvärdering av kartans funktion i relation till elevernas inlärning angående 

likhetstecknets betydelse. De märkte att äldre elever har ibland problem med 

operationer ifall de försöker lösa det för snabbt (Fyfe, et al., 2018). De menar att 

kunskap om likhetstecknet påverkar den algebraiska kunskapen. Personer som förstod 

innebörden av likhetstecknet hade nästan dubbelt så stor möjlighet att lösa talen än vad 

de som saknade kunskap för likhetstecknets betydelse. De påpekar att elever som 

behärskar aritmetiken, kan försvåra förståelsen om likhetstecknet. En av slutsatserna 

som görs är att likhetstecknet har stor betydelse för matematik och elevers algebraiska 

tänkande (Fyfe, et al., 2018). 

 

Rittle-Johnson, et al. (2011) har skapat en karta för elever i grundskolans tidigare år på 

grund av saknad kunskap om likhetstecknet. Syftet med att producera den här kartan var 

för att ge lärare ett hjälpmedel vid undervisning om likhetstecknet. Kartan som syns i 

bild 1 heter Construct Map for Mathematical Equivalence Knowledge och är 

konstruerad utefter fyra steg där nivån ökar för varje steg. 

 

 (Tabell 1, Rittle-Johnson, et al. 2011, s87) 

 

Vid Rigid opreational som är nivå ett, ligger fokus på likhetstecknet betydelse det vill 

säga a + b = c. Här ska eleverna förstå att talet för b ska adderas med talet för a och bli 
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det bestämda talet som c uttrycker. Vid Flexible operational som i detta fall är nivå två, 

ska eleven kunna lösa tal baklänges. Om vi använder oss av samma bokstäver som sist 

så ser talet ut som följande; c = a + b. Likadant gäller här, en av bokstäverna a och b kan 

bytas ut mot en tom ruta. Med hjälp av nivå två blir eleven medveten om att talet har 

samma värde, även ifall likhetstecknet har flyttats. Vid Basic relational, nivå tre, har 

talet två eller fler uträkningar om likhetstecknet. Talet kan då se ut som följande; a + b = 

c + d. Här kommer igenkänningsfaktorn in och det ska leda till att elever får en relation 

för likhetstecknet betydelse, att talet har samma värde på båda sidor. Vid nivå fyra 

Comparative relational, som är den sista nivån utvecklas talen från att vara ental till 

tiotal. Här får elever använda sig av strategier för att lösa uträkningar och får en större 

kunskap av generalisering. Det går att tillägga att vid samtliga nivåer kan påstående 

ställas där frågan ”Är det sant?” eller ”Är det falskt?”, här får eleven göra uträkningen 

och visa kunskap om de förstår likhetstecknets betydelse och ett algebraiskt tankesätt 

utvecklas.  Målet med nivå fyra är att elever ska ges möjligthet till godkända kunskaper 

av likhetstecknet betydelse och det stärker då elevers inlärning av algebraiska uttryck. 

Målet med kartan är att utveckla ett redskap som kan upptäcka systematiska ändringar i 

elevers kunskap om likhetstecknet i grundskolans tidigare år.  

 

McNeil, et al. (2015) har i deras kvantitativa studie testat om en modifierad 

aritmetikbok hjälper elever att utveckla förståelsen av likhetstecknets betydelse. 

Kontrollgruppen arbetade med vanligt förekommande operationer likt exempel 4+4=__. 

Medan interventionsgruppen fick en modifierad aritmetikbok där uppgifter kunde se ut 

som följande __=3+4). Testet som utfördes vid slutet av interventionen bestod av tre 

delar, ekvationslösning, ekvationskodning och definiera likhetstecknet. Studiens syfte 

var att undersöka aritmetikens påverkan för elevers förståelse av likhetstecknet. 

Resultatet av studien visade att eleverna som haft interventionsmaterialet har presterat 

bättre än kontrollgruppen i alla tre delar av testet. Den del det var störst skillnad mellan 

kontroll- och interventionsgrupp var ekvationskodning och den aspekten där det var 

minst skillnad var att definiera likhetstecknet. 

 

Chesney, et al. (2018) undersökte hur relationella ord kan påverka elevers inlärning av 

pre-algebra. I den kvantitativa studien belyser de också att elever har viss problematik 

med aritmetisk förståelse, i synnerhet likhetstecknets förståelse. Chesney, et al. (2018) 

gjorde en intervention där eleverna delades in i fyra olika grupper på ett slumpmässigt 

sätt. Där skulle en grupp behandla relationella ord vilket handlar om ord som förstärker 

relationella aspekter istället för att använda likhetstecknet. En grupp skulle behandla 

endast traditionella symboler, där likhetstecknet användes i alla praktiska problem. En 

grupp skulle behandla operativa ord, vilket innefattar ord som betyder samma sak som 

likhetstecknet vid operationer användes. Sista gruppen behandlade inget mer än vanliga 

skolmatematiken, varken i skolan eller hemma. De eleverna som fick något extra att 

träna på hade ca 30-40 min tre gånger per vecka till detta, omkring 100 min sammanlagt 

under en vecka. Efter interventionsperioden gjordes ett test. I testet fick man signifikans 

i att interventionsgrupperna presterade bättre än gruppen som inte fick någon 

intervention (Chesney, et al., 2018). Utifrån studiens resultat hävdar Chesney, et al. 

(2018) att relationella ord kan leda till en ökad förståelse för likhetstecknets betydelse. 

 

6.2 Mönsters betydelse för pre-algebra 

Demonty, et al. (2018) har i deras kvantitativa studie undersökt lärandemiljöer. De har 

även kollat på hur lärandemiljöer kan påverka effektiviteten av inlärning. Detta har 

gjorts utifrån ett frågeformulär där lärare fick besvara frågor om elevers övergång från 

mellan- till högstadiet. Vidare påvisar de att antalet elever som visar svårigheter vid 
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växlingen från aritmetik och pre-algebra är stor. I undervisningen delas aritmetiken och 

algebran upp i olika matematiska delar. Utifrån skolmatematiken har elever givits 

aritmetiska kunskaper under flertalet år och när de sedan ska arbeta med algebra, 

använder de sig av aritmetiken vid operationer. Detta betyder att aritmetiken kan 

begränsa algebran. Aktiviteter som gynnar algebraiska tankesätt är arbeten med 

mönster. Studien visar att det är en huvudingång för inlärning av algebra. Demonty, et 

al. (2018) nämner algebgraic generalisation som ett begrepp, vilket handlar om att 

elever identifierar mönster utifrån deras observationer av kända tal. Exempelvis 2, 4, 6, 

8, 10, vilket tal kommer här näst.  

 

Ferrara och Sinclair (2016) gjorde en långtidsverkande studie där de följde elever från 

årskurs 1-5. Forskarna har tagit fram konkret material och använt sig av 

kommunikationsmedel. Dessa delar har införts utöver den vanliga undervisningen och 

svårighetsgraden ökar successivt för varje årskurs. Forskarna påpekar också att 

generalisering av mönster stärker elevers inlärning av pre-algebra och ett algebraiskt 

tankesätt. Vägen från aritmetik till algebra skapas med hjälp av mönster och anses 

kunna knyta ihop dessa punkter. Ferrara och Sinclair (2016) nämner två olika ingångar 

vid samtal om algebra för att nå en generalisering. Den första ingången handlar om 

rutiner, att ha repetitiva rutiner leder till att elever lär sig att generalisera. Den andra 

ingången fokuserar på ordanvändning. Alltså vilka ord som använts när de samtalar om 

matematik.  

 

Carraher, et al. (2008) menar att en generalisering syftar till en process och resonemang. 

Forskarna undersökte olika tillvägagångssätt för att gynna elevers förståelse av 

generalisering. Studien utgick ifrån ett större forskningsarbete men här redovisas 

observationer från två lektioner. Målet med lektionerna var att elever skulle kunna 

skapa ett mönster som kom fram med hjälp av diskussioner. Detta mönster skulle sedan 

hjälpa dem att lösa nästkommande tal. Begreppet pre-algebra är något som lärare inte 

använder och förtydligar. Vissa aktiviteter som görs i skolan har en algebraisk 

utformning. Lärare ska då synliggöra detta men det görs dessvärre inte. Därför blir det 

då en saknad av kunskap om vad som är pre-algebra för eleverna. Pre-algebra behöver 

en stark bakgrundsuppbyggnad för att inlärningen ska ske. Det gäller att elever får en 

förståelse samt lär sig reflektera över matematiken i olika sammanhang. Elever behöver 

komma ifrån det konkreta och fysiska arbetet av generalisering av mönster till att få ett 

mer abstrakt och logiskt tankesätt. Med hjälp av matematiska problem där de ska finna 

ett mönster och strukturer lär de sig att generalisera. Vilket senare leder till en utvecklad 

förståelse av algebraiskt tankesätt. (Carraher, et al., 2008).  

 

6.3 Aritmetikens inflytande 

McNeil (2008) skriver om elevers missförstånd vid likhetstecknet betydelse. Hon 

förklarar att elever anser att talet 10 = 6+4 är fel för enligt elever ska inte likhetstecknet 

stå där i en operation. Det korrekta sättet ska vara 6+4=10 enligt eleverna. De kunde 

även ändra talet till 10+6=4. Det viktiga för dem var att likhetstecknet måste infinnas 

sist i talet. Hon visar att majoriteten av elever i den kinesiska skola inte har problem 

med likhetstecknet och algebra jämförelsevis med USA där större delen av eleverna har 

problem med detta. Hon problematiserar att elever i skolor i USA inte berör 

likhetstecknet i stor utsträckning, de fokuserar mer på aritmetiken. Talen i den 

amerikanska skolan kan vanligtvis se ut på följande sätt: 3 + 4 = _ där likhetstecknet 

alltid placeras som sista variabel. Därför begränsas elevers tankesätt, till skillnad från 

Kina där det läggs mer vikt på likhetstecknet och algebraiska uttryck i tidigare år.  
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Forskaren gjorde en kvantitativ studie där hon utförde ett experiment på elever i årskurs 

1-3. Utifrån instruktioner som läraren gav eleverna skulle uppgifter genomföras. Efter 

genomförd uppgift visade läraren svaret med tillhörde lösning på hur uppgiften kunde 

genomföras. Hon undersökte hur aritmetiken kan påverka elevers förståelse för 

likhetstecknet. McNeil (2008) menar att elever lär sig aritmetik av tre olika mönster i 

skolan, dessa kallas operational patterns. Första mönstret är när elever lär sig att räkna 

ut en operation av tal utan förståelse för likhetstecknet. Här är likhetstecknet endast en 

del av operationen och inte den riktiga innebörden av likhetstecknet. Efter detta lär sig 

elever vad syftet med likhetstecknet är. De förstår att summan ska vara samma på båda 

sidor av likhetstecknet. I det sista steget lär sig elever att arbeta med samtliga 

matematiska variabler, multiplikation, subtraktion, addition och division. De lär sig att 

använda dessa för att få fram ett svar till höger om likhetstecknet. Något de belyser är 

att majoriteten av tal som uppkommer vid inlärning av matematik ser ut som nämns 

ovan. Detta skapar då ett mönster för elever, vilket leder till att elever ser talet 

3+3+4=4+__ som 3+3+4+4=__. Elevers inlärning av aritmetiken begränsar eleverna i 

pre-algebra. Bästa sättet för inlärning av pre-algebra, är att utgå ifrån befintliga 

kunskaper och sedan koppla till det nya materialet enligt McNeil (2008).  

 

I Radfords (2014) studie ställer forskaren aritmetiken och algebra kontra varandra. Han 

gjorde observationer under en femårsperiod. Vidare har han observerat när eleverna 

arbetar med mönster och generaliseringar samt när dessa för samman. Radford (2014) 

nämner även han att det finns elever som har svårigheter med förståelse och inlärning av 

pre-algebra. För att öka deras förståelse för området beskriver han att redan tidigt i 

skolåren bör pre-algebra introduceras med en progressionsprocess. Det ska då leda till 

att elever kan öka förståelsen för pre-algebra och utföra mer avancerade algebraiska 

uttryck. Han utgår ifrån två forskningsfrågor. Den första behandlar huruvida 

förkroppsligade former av algebraiskt tänkande, som redan visat sig hos ungdomar i 

tidigare forskning, kan göras tillgängliga för unga studenter. Den andra 

forskningsfrågan handlar om hur man redogör för utvecklingen av de unga elevernas 

algebraiska tänkande. Både McNeil (2008) och Radford (2014) kommer fram till att 

elever vanligtvis använder sig av aritmetiskt tankesätt vid problemlösning. Det kan leda 

till en begränsning för elever vid pre-algebraiska operationer.  

 

6.4 Positionssytemet betydelse 

Mcmullen, et al. (2017, B) använder sig av ramverket SFOR. Detta fokuserar på 

rationella tal och algebraiska kunskaper. Deras kvantitativa studie gjordes på två skolor 

under en fyraårsperiod. Eleverna fick under studien en lektionsanpassad undervisning 

där fokus var på rationella tal. Vidare menar de att traditionellt uppmätta färdigheter 

med aritmetik inte är relaterade till senare algebraisk framgång på den förväntande 

nivån med tanke på det nära konceptuella förhållandet mellan aritmetik och algebra. 

Anpassning med aritmetik kan emellertid vara en aspekt av aritmetiska kompetenser 

som kan utgöra ytterligare variation i algebraförståelsen. Syftet med studien är att finna 

bevis för relevansen av en ny komponent inom aritmetiken, vilken infinner sig inom 

positionssystemet. I synnerhet strävar forskarna efter att undersöka om det finns 

väsentliga individuella skillnader i förståelse för positionssystemet och i vilken 

utsträckning dessa skillnader är relaterade till aritmetiska och pre-algebra färdigheter 

och kunskaper.  

 

Studien hade elever som genomförde åtgärder för förståelse av positionssystemet, 

aritmetisk begreppsmässig kunskap och aritmetiskt användande. Tre månader efter 

interventionen gjordes ett mått på pre-algebraiska färdigheter. Forskarna fann betydande 
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individuella skillnader i förståelsen för positionssystemet och ett antal kunskaper 

identifierades med hjälp av en latent profilanalys. De identifierade profilerna var 

relaterade till samtliga aritmetiska färdigheter och kunskaper. Dessutom visade det sig 

att förståelse för positionssystemet i ett antal kunskaper kunde senare förutspå pre-

algebraiska färdigheter, även med hänsyn till aritmetisk konceptkunskap och aritmetisk 

användning. Dessa resultat tyder på att kunskaper av positionssystemet är en relevant 

komponent i matematisk utveckling och kan bidra till skillnader i pre-algebrautveckling 

(Mcmullen, et al., 2017, A). Utöver kunskaper inom positionssystemet menar de att 

elevers relationella resonemangsförmåga ökar deras algebraiska tankesätt.  

 

Hurst och Cordes (2018) ville ta reda på hur decimaltal och bråktal, oberoende av 

varandra, påverkar inlärningen av pre-algebra. De menar att bråktal och decimaltal är en 

betydande del matematiken i grundskolan. Vidare menar de att just inom detta är det 

vanligt att elever har svårigheter. Forskarna menar att forskning tidigare har undersökt 

nästan bara bråktalens betydelse. Deras kvantitativa studie utfördes genom att dela upp 

elever i två olika grupper baserat på ålder. Eleverna utförde uppgifter som behandlade 

tre olika områden, vilka var talets värde, pre-algebra och rationella tal.  

 

Grunden för Hurst och Cordes (2018) forskning var att forskarna ansåg att det saknas 

hur bråktal, decimaltal och heltal utifrån separata delar kan, oberoende av varandra, 

bidra till pre-algebrainlärning. Sedan undersöktes det hur dessa rationella tal kunde 

förutsäga hur inlärningen av pre-algebra skulle bli. Resultatet i studien visar på att 

elever trots mer arbete med bråktal än decimaltal i skolan har svårare att göra korrekta 

operationer med bråk än med decimaler. Vidare finner forskarna samband mellan 

storheterna och aritmetiken och dess koppling vid lärande av pre-algebra. Genom att 

forskarna vill finna hur delarna är oberoende av varandra skapas då en separation.  

 

6.5 Lärarens ansvar 

Demonty, et al. (2018) skriver att effektiviteten i läromiljöer hänger på lärarens kunskap 

i att vara uppmärksam av elevernas tankesätt för att sedan kunna vägleda dem. Lärarens 

förkunskaper har då stor vikt vid undervisning av algebra. Undersökning de gjorde 

visade att flera lärare saknar tillräckliga kunskaper inom algebraområdet. Detta är en 

kritisk aspekt vid inlärning av pre-algebra. Mycket handlar om hur läraren presentera 

algebraiska tal. En del lärare ser pre-algebra som symbolräknesätt och är något som 

vissa lärare inte känner sig säkra att använda. De tyder enskilda tal och ingen rutin sker, 

vilket leder till att elever har det svårare att kunna generalisera (Demonty, et al., 2018).  

 

Hunter (2014) betonar att elevers tillgång till algebra är minimal. Vilket leder till elevers 

kunskap inom ämnet blir låg. Hans studie utgick ifrån en tidigare studie som gjorts. 

Studien undersökte hur en lärare kan påverka inlärningen av pre-algebra. Han 

observerade lektioner som inspelade. Resultatet visade att ett interagerat samtal om 

matematik i klassrummet är väsentligt där miljön ska vara öppen och tillåtande. 

Matematiska arbetssätt vid samtal är en grund för ökad inlärning vilket ger elever en 

djupare förståelse för pre-algebra. Lärarens roll är viktig för inlärningen av pre-algebra, 

de hjälper elever att skapa generaliseringar av funktionella mönster. Han benämner 

också att lärarens egen ämneskunskap inom pre-algebra är viktig.  

 

Hunter (2014) redovisar olika tillvägagångssätt för lärare vid undervisning av pre-

algebra. Att skapa en social klassrumsmiljö där elever vågar tala om hur de tycker och 

tänker inför sina klasskamrater. Läraren är den som ska vägleda elever till att detta 

förekommer i klassrummet. Elever och lärare ska även samarbeta med detta. Studier 
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visar att i klassrum där detta är fungerande har lärandet ökat marginellt. Pedagogiskt 

agerande som gynnar samtalseffektiviteten. Kollaborativt interagerande vid 

matematiska samtal är viktigt. Detta är något som skiljer sig från den traditionella 

formen där läraren står vid tavlan och elever antecknar. Pedagogen ska visa tydligt 

reflekterande i undervisningen, elever lär sig då att reflektera över olika begrepp och 

matematiska diskussioner kan då skapas i klassrummet. Ta hjälp av elevers 

förslag/svarsalternativ inom matematiken och tydliggöra varför det är korrekt eller 

varför det skulle vara inkorrekt. Strukturera aktiviteter för både små och stora grupper. 

Vid arbetet i mindre grupper får elever chans att diskutera och föra dialoger med 

gruppkamrater. De kommer in med olika synpunkter om saker och ting. Att lära sig att 

det är okej att ha olika åsikter till en början. Men att båda parter försöka hitta en 

gemensam punkt, en form av lösning som alla parter kan acceptera, är en viktig punkt 

för elever. Elever som tycker det är problematiskt att samtala i större grupper har lättare 

att träda fram vid arbete i mindre grupper. Vid helklass så har läraren en viktig del i att 

vägleda eleverna och hålla dem inom ämnet. Läraren är med i samtalen och även 

bestämmer när samtalet ska brytas för att diskutera om något annat. Det tar tid och 

uppmärksamhet. Läraren måste tänka på vilka ord och samtal som används vid arbete av 

pre-algebra. Läraren måste även kunna vara flexibel i sitt agerande (Hunter, 2014).  

 

Dougherty, et al. (2015) gjorde en studie om elever i svårigheter i matematik. För att 

bemöta dessa elever producerades hjälpmedel vilket forskarna ansåg skulle motverka 

svårigheterna. De menar att många elever med inlärningssvårigheter i matematik får sin 

matematikundervisning i vanliga inkluderande klasser. Författarna menar att dessa 

studenter måste kunna lära sig algebraiska begrepp, inklusive utveckling av algebraiska 

tänkande förmågor, som ingår i den allmänna utbildningsplanen. För att hjälpa eleverna 

att utveckla algebraiskt tänkande bör lärare ställa frågor på olika sätt för att främja 

förmågan att tänka algebraiskt. I den här artikeln beskrivs tre typer av frågor: 

reversibilitet (frågor som ändrar riktning av elevernas tänkande), flexibilitet (frågor som 

stöder elevernas utveckling av att på flera sätt att hitta relationer bland problem, deras 

lösningar och lösningsmetoder) och generaliseringar (frågor syftar till att skapa 

uttalanden om mönster observerade inom särskilda problemklasser så att eleverna kan 

använda dem för att förutse svar eller kontrollera rimligheten av deras svar) stöder en 

bredare begreppsuppfattning som leder till algebraiskt tänkande. Exempel på frågetyper 

inom rationella tal och heltal gör att det kan hjälpa lärare att skapa liknande frågor för 

att undervisa matematik till elever med inlärningssvårigheter. Att ändra de typer av 

frågor som ställs menar författarna är viktigt, vilket kan öka vidden av de matematiska 

uppgifterna och utveckla algebraiskt tänkande. En ökning av omfattningen ger ett mer 

robust lärande och utvecklar en repertoar av fler idéer och generaliseringar som kan 

användas för att lösa svårigheter och problem. De tre typerna av frågor som presenteras 

av Dougherty, et al, (2015) kan hjälpa eleverna med inlärningssvårigheter att fördjupa 

deras förståelse av beräkningsalgoritmer och andra färdigheter. När dessa frågor blir en 

vanlig del av matematikklassrummets rutin kan elevernas svar bli bättre och de kan 

förutse vilka typer av frågor som kommer att ställas. 

 

Wassermans (2017) syfte med studien var att undersöka hur en introduktion till lärare 

av avancerade matematik, särskilt idéer i abstrakt algebra, kan informera och påverka 

deras instruktioner vid undervisning av pre-algebra med aritmetisk struktur. Resultaten 

visar att undervisningspraxis förändrades, särskilt på så sätt som tydligare införlivade 

strukturer inom pre-algebra, vilket författaren menar har att göra med att en djupare 

förståelse finns hos läraren. Det främjade även ökat resonemang och förståelse av att se 

vissa mönster om dessa idéer. Författaren diskuterar hur utbildningen av 
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matematiklärare ser ut i dagsläget vad som kan vara lämpligt att få med sig från den 

(Wasserman, 2017).  

 

Brizuela, et al. (2013) gör en studie för att visa effekterna av att införa pre-algebra tidigt 

i skolåldern. Detta sker genom att ha en interventionsgrupp som får speciell pre-

algebraisk undervisning medan kontrollgruppen får vanlig skolmatematik. När 

jämförelser gjordes mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp fann forskarna att 

införandet av pre-algebra i tidigare år hade lett till att interventionsgruppen gjorde bättre 

ifrån sig på en rad punkter, däribland algebraiska uttryck. Studien argumenterar för att 

pre-algebra ska finnas med i matematikkursplanen redan i de allra tidigaste åldrarna.  
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7 Analys 
Det som analyseras är resultatet och analysen utgår från variationsteorin. Den kommer 

att presenteras utifrån variationsteorins kritiska aspekter och variationsmönsterna. 

 

7.1 Kritiska aspekter 

Fyfe, et al. (2018) menar att elever kan ha missförståelse för likhetstecknet. De lyfter 

likhetstecknet och finner ett samband med inlärningen av pre-algebra och hur elever 

förstår dessa begrepp. Missförståelsen för likhetstecknet kan enligt variationsteorin 

förstås som en kritisk aspekt. Om en elev inte har korrekt förståelse för likhetstecknet 

skapas ett hinder som försvårar elevers inlärning av pre-algebra. Chesney, et al. (2018) 

menar dock att relationella ord leder till bättre förståelse för pre-algebra än vad 

likhetstecknet och aritmetiska faktakunskaper gör. Chesneys, et al.  tillägger en kritisk 

aspekt, vilken är den aritmetiska förståelsen. Detta är något Radford (2014) styrker 

genom sin studie som också handlar om hur aritmetiken kan försvåra elevers inlärning 

av pre-algebra. Vidare kan man även utläsa en kritisk aspekt genom avsaknaden av 

relationella ord.  

 

Ferrara och Sinclair (2016) menar att elevers förståelse för hantering av mönster är 

viktig för inlärning av pre-algebra. De menar att elever saknar avgörande kunskaper 

inom detta området. Detta blir då ett hinder eller så kallad kritisk aspekt för pre-algebra 

och ett algebraiskt tankesätt. 

 

Utifrån variationsteorin blir en kritisk aspekt den minimala matematikunderivsningen 

som Hunter (2014) beskriver. I sin studie menar han att tillgången av algebra i 

matematikundervisningen har för få antal timmar. Vidare beskriver han att grunder för 

att bli bra på något krävs kännedom om området. Skolgångens minimala undervisning 

av algebra medför att elever i de tidigare åldrarna kan sakna grund för algebra. 

 

Något McNeil (2008) menar är att elevers kunskaper inom aritmetiken kan förhindra 

deras inlärning av likhetstecknet. Detta var något som hon kom fram till i sin studie. 

Utifrån variationsteorin skapar aritmetiken ett hinder för eleverna vid deras inlärning av 

pre-algebra. Det aritmetiska tankemönstret kan skapa en kritisk aspekt, vid operationer 

av pre-algebraiska formuleringar fungerar inte alltid det aritmetiska tankesättet. 

 

Wasserman (2017) menar att undervisningen i pre-algebra är begränsad utifrån lärarens 

egna förutsättningar. Han menar att en fördjupad kunskap inom algebra kan främja 

lärarens egen förståelse inom området samt hur lärare ska förmedla strukturer i pre-

algebra för sina elever. Med hjälp av variationsteroin går det att urskilja en kritisk 

aspekt i lärarens förståelse för pre-algebra och algebra.  

 

Hurst & Cordes (2018) menar att bråktal och decimaltal är en betydande del i 

grundskolans tidigare år men att det ändå finns en avsaknad av detta i undervisningen. 

Avsaknaden av dessa två aspekter är en kritisk aspekt då saknaden av dessa missgynnar 

inlärningen av pre-algebra och algebra.  

 

7.2 Variationsmönster 

Med hjälp av variationsmönster synliggörs svårigheter som kan uppkomma i 

undervisningen inom pre-algebra. De variationsmönster som uppkom vid analysering av 

artiklarna var; separation, kontrast, generalisering och fusion.  
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7.2.1 Separation 

Genom Rittle-Johnson, et al. (2011) karta för förståelse av likhetstecknet är 

tankemönstret konstant medan olika siffror kan användas istället för ursprungsmönstret. 

Tankemönstret är den konstanta aspekten och det som varieras är de siffror som sätts in 

i formeln. Det konstanta tankemönstret och variationen av siffror skapar då en 

separation utifrån variationsteorin. 

 

Utifrån McNeils, et al. (2015) studie där de delar upp elever i två olika grupper och ena 

gruppen får en modifierad aritmetikbok utöver den vanliga undervisingen försöker de se 

om detta kan leda till en förbättring i inlärningen av pre-algebra. Genom att 

interventionsgruppen får extra material utöver den ordinarie matematikundervisningen 

sker en separation då något förändras samtidigt som den ordinarie 

matematikundervisningen är konstant. 

 
7.2.2 Kontrast 

Utifrån Rittle-Johnsons, et al. (2011) kartschema kan en kontrast synas. Kontrasten 

uppkommer då läraren eller uppgifterna frågar elever hur deras tankesätt har gått till 

samt är deras svar rimligt och varför. Uppgifterna kan även ställas som sanna eller 

falska. Detta medför då ett rimlighetstänk. 

 

Demonty, et al. (2018) lyfter att lärarens ämneskunskaper är väsentliga för elevers 

inlärning av pre-algebra och algebraiskt tankesätt. Olika lärares syn på pre-algebra i 

grundskolans tidigare år ser annorlunda ut även fast de utgår från samma läroplan. Detta 

betyder att undervisningens utformning ser annorlunda ut beroende på lärarens egna 

tolkningar, erfarenheter och kunskaper vilket skapar en kontrast. 

 

Dougherty, et al. (2015) behandlar i sin studie hur läraren kan gå tillväga för att hjälpa 

elever i svårigheter. De menar att elever i svårigheter får inte det stöd som behövs för att 

utvecklas inom pre-algebra. Gapet mellan elever och elever i svårigheter kan således 

öka. Forskarna har därför framtagit flera frågor som kan gynna elever i svårigheter där 

målet är att ta sig ur svårigheterna. Då frågorna tillförs utöver den vanliga 

matematikundervisningen sker en kontrast.  

 

Införandet av pre-algebra i grundskolans tidigare år är viktigt enligt Brizuela, et al. 

(2013). I sin studie införde forskarna en extra pre-algebraundervisning för en 

interventionsgrupp medan kontrollgruppen endast har vanlig matematikundervisning. 

Gruppen med extra pre-algebraundervisning ges en kontrast då detta är något som 

skiljer sig från den normala undervisningen. 

 
7.2.3 Generalisering 

Allt eftersom eleverna arbetar utifrån kartan närmar de sig syftet med varför kartan 

tagits fram. Målet med kartan som Rittle-Johnson, et al. (2011) har skapat är att i 

slutändan ska elevernas förståelse för likhetstecknet gå på ”automatik” vilket kan ses 

som en så kallad generalisering.  

 

Carraher, et al. (2008) menar att det är viktigt att gå från det konkreta till det abstrakta 

vid arbete med pre-algebra. Att få en djup förståelse för aritmetiken kräver att 

generalisering har skett och en baskunskap i algebraiska tankesätt enligt forskarna. Med 

hjälp av ett algebraiskt tankesätt finner elever mönster i vissa uppgifter. Dessa mönster 

skapar en generalisering för eleverna. De får en baskunskap om att liknande uppgifter 

har samma tillvägagångssätt.  
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7.2.4 Fusion 

I Wassermans (2017) studie om lärarens kunskaper inom algebraämnet och hur 

undervisningen vanligtvis blir enkelspårig kan vi finna en fusion. När en lärare får 

utbildning och fördjupande kunskaper inom ämnet får undervisningen en högre kvalité. 

Fusionen sker då läraren för samman pre-algebra och aritmetik i 

matematikundervisningen.  

 

I Ferrara och Sinclair (2016) studie finner de en koppling mellan rutin och 

ordanvändning i samband med matematikundervisningen. Genom att ha en 

mängdträning skapas en rutin hos elever. Tillvägagångssättet blir generaliserbart för 

eleverna. När läraren undervisar inom pre-algebraområdet krävs att de synliggör vad det 

är för innehåll. Här blir ordanvändningen viktigt, både från läraren och elevernas håll. 

När dessa två punkter förs samman sker en fusion.  

 

Ett klassrum ska innehava ett öppet samtalsklimat menar Hunter (2014). Han lyfter i sin 

studie tre punkter för en god klassrumsmiljö och som ska främja inlärningen av pre-

algebra. Dessa tre strukturer som Hunter (2014) menar att läraren bör förhålla sig till 

skapar en så kallad fusion vilket kan leda till en god klassrumsmiljö som i sin tur 

främjar inlärningen av pre-algebra. 

 

Mcmullens, et al. (2017, B) studie om deras ramverk SFOR handlar om att eleverna 

behandlar relationella tal och pre-algebraiska uppgifter. Genom att relationella tal och 

pre-algebra för samman skapad en fusion och elevernas algebraiska tankesätt utvecklas.  

 

I den kvantitativa studien som gjordes av Mcmullen, et al.  (2017, A) kom de fram till 

efter att eleverna gjort ett eftertest såg de betydliga skillnader av elevers ökade 

kunskaper om positionssystemet. Forskarna påpekar då att positionssystemet definieras 

som den sammanflätade kunskapen om numeriska egenskaper och relationer. Genom 

dessa sammanflätande kunskaper sker en så kallad fusion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

23 

 

8 Diskussion 
I diskussionsdelen diskuteras valda metoder och reflektera hur det hade kunnat göras 

annorlunda. Vidare förs en diskussion utifrån frågeställningarna.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Denna studie är skriven som en systematisk litteraturstudie. Att vi valde att göra det 

beror på att vi ville undersöka vad forskning säger om svårigheter inom pre-algebra och 

hur detta går att motverka.  

 

Från början var vi oense om vilket område vi skulle skriva om. Den ena parten ville 

skriva om algebra medan den andra ville skriva om likhetstecknets betydelse. Det 

slutade med att vi möttes på mitten och valde ämnet pre-algebra. Vidare ville vi 

undersöka svårigheter därför vi har sett vissa svårigheter i observationer under våra 

praktiker. Därför kände vi att svårigheter var något vi ville undersöka. 

Tillvägagångssättet för att tydliggöra de kritiska aspekter som försvårar progressionen 

inom pre-algebra var lämpligaste metoden att förhålla oss till en innehållsanalys. 

Innehållsanalysen var lämplig att använda sig av då den belyser, beskriver och förklarar 

olika fenomen och mönster. Den specifika sortens innehållsanalys vi använde oss av var 

content summative analyzis. Med hjälp av denna har vi kunnat ta fram nyckelord till 

kategorier för att kunna presentera olika kritiska aspekter.  

 

Forskningens åldersgrupper var tänkt att från början att vara avgränsad till grundskolans 

tidigare år F-3. Under arbetets gång och när vi hade preciserat vårt syfte utifrån 

frågeställningarna var vi tvungna att ändra vår avgränsning. Avgränsningen blev istället 

grundskolans tidigare år F-6. Detta gjordes för att tillräckligt med relevant forskning 

skulle insamlas för att besvara våra frågor. Inom forskningsområdet för pre-algebra 

fanns det en stor variation av artiklar men viss forskning var ålderdomlig. Varför vi 

valde att avgränsa oss till forskning som gjorts under det senaste decenniet är dels för att 

den svenska läroplanen ändrades så sent som 2011 med revideringar ända fram till 

2017. Den andra anledning är för att vi ville använda oss av aktuell forskning vilket 

Eriksson Barajas, et al. (2013) menar att det ger en ökad trovärdighet då forskning ej är 

ålderdomlig. Hade vi inte avgränsat oss med forskning från det senaste decenniet och 

istället valt att få använda även äldre forskning skulle medföra ett mindre trovärdigt 

resultat. Detta skulle kunna bero på att viss ny forskning motsäger den äldre 

forskningen. 

 

Under vår sökning av artiklar fann vi annan relevant forskning än de valda artiklarna. 

Att dessa artiklar inte har inkluderats i texten beror på att dessa inte var tillgängliga i 

fulltext. Artiklarna som exkluderats gjordes på grund av ekonomiska skäl. Detta gör att 

studiens trovärdighet kan ifrågasättas. Artiklarna som exkluderades kan ha tillfört 

studien andra utgångspunkter och upptäckter. Detta skulle kunna medföra att ett annat 

resultat eller vinkling av resultat synliggjorts.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Utifrån vårt resultat så har vi kunnat kategorisera svårigheterna samt hur dessa 

svårigheter kan motverkas för att det ska kunna ge möjligheten för ökat lärande inom 

pre-algebra. Vidare följer en diskussion kring dessa kategorier. En kategori som inte 

presenteras i resultatdiskussionen är lärarens ansvar, utan den kommer istället att vävas 

in i de andra kategorierna samt den tillkomna diskussionsdelen klassrumsmiljö. 
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8.2.1 Likhetstecknet betydelse - svårigheter och hur motverkas dessa 

Vid analysering av artiklar har olika hinder synliggjorts. En av de som belyst är elevers 

kunskap kring likhetstecknets betydelse. Fyfe, et al. (2018) menar att problemet ligger i 

att den kognitiva förmågan och att den inte är tillräckligt utvecklad i förhållande till 

inlärningen av likhetstecknet. Operationer där elever får ett påstående om det är sant 

eller falskt är sätt att resonera med hjälp av den kognitiva förmågan enligt Fyfe, et al. 

(2018). För att lösa sådana tal krävs att individen logiskt kan resonera i huvudet på en 

kognitiv nivå.  

 

Svårigheterna med likhetstecknet går att minimera med hjälp av att som lärare 

implementera ett algebraiskt tankesätt hos elever. Dettas kopplas till vad Hunter (2014) 

skriver om att föra samtal och resonemang i matematikklassrummet. Med hjälp av 

samtal lär sig elever att sätta ord på arbete kring pre-algebra. Detta förutsätter då att 

läraren i klassrummet innehar de ämneskunskaper som krävs för att ett algebraiskt 

samtal ska kunna föras mellan individer vilket Demonty, et al. (2018) menar. 

 

Det som McNeil, et al. (2015) beskriver kring att arbeta med en modifierad 

aritmetikbok påvisar en liten ökning av likhetstecknet betydelse. Dock verkar det inte 

öka förståelse i den utsträckning som samtal kring likhetstecknet betydelse gör vilket 

både Hunter (2014) och Demonty, et al. (2018) belyser i sin forskning. Chesney, et. al. 

(2018) tillägger också vikten av en relationell aspekt i undervisningen av likhetstecknets 

betydelse och pre-algebra. Vidare belyser de värdet av flexibiliteten vid användning av 

olika ord som har samma innebörd. Genom samtal, med vägledning av läraren, befäster 

eleverna en tydligare och djupare kunskap inom området i likhetstecknet betydelse. 

Detta kan alltså leda till en ökad inlärning hos elever.  

 

Utifrån elevers kognitiva begränsningar och elevers bristande kunskaper av 

likhetstecknets betydelse finns det möjligheter för att öka inlärningen. Schemat i tabell 1 

är något vi finner väsentligt utifrån att elever kan ha kognitiva begränsningar. Med detta 

schema behöver eleven inte ha alla kunskaper i sina tankar utan kan arbeta systematiskt 

utifrån att avläsa schemat. Något som är intressant är att annan forskning påpekar att 

elever lär sig bättre genom samtal istället för arbetsbok om likhetstecknet för att öka 

deras kunskap om pre-algebra. Hur ska man då föra ett samtal när den kognitiva 

förmågan kan saknas hos elever i dessa åldrar. Räcker det med vägledningen från 

lärarens håll vid samtalen och i så fall lär sig eleverna verkligen innehållet eller säger de 

det som läraren vill höra. Efter ett antal samtal får eleverna en rutin av 

ordanvändningen. Detta får konsekvensen av att verkligen veta om eleven har befäst 

kunskaper inom ämnet eller om eleven använder ord som tidigare nämnts utan kunskap 

om den verkliga innebörden.  

 
8.2.2 Mönster – svårigheter och hur motverkas dessa 

En kritisk aspekt inom pre-algebra och mönsterhantering är hur framställningen av detta 

görs. Läraren har en viktig roll i att tala om vad det är man arbetar inom för område. 

Carraher, et al. (2008); Ferrara och Sinclair (2016) menar att lärare generellt talar för 

lite om vad det är man egentligen håller på med och sätter då inte ord på det. Vidare 

menar forskarna att elever behöver skapa en generalisering och det är något som 

kommer när de erbjuds mängder av aktiviteter. Det kan exempelvis vara aktiviteter där 

de opererar med konkreta tal och får då fram ett resultat. Forskarna påstår dock att 

elever bör komma ifrån det fysiska och konkreta arbettsättet vid generaliseringar av 

mönster. De menar att de istället ska sträva efter ett abstrakt och logiskt tankemönster. 

Med detta lär sig elever att generalisera utifrån mönster och strukturer. Detta menar 
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Demonty, et al.  (2018) gynnar ett algebraiskt tankesätt. Ferrara och Sinclair (2016) 

beskriver två ingångar som läraren kan använda sig av för att nå generalisering. Den 

första behandlar rutiner vilket kan förklaras som upprepning av rutiner vilket ska leda 

till att eleven lär sig generalisera. Den andra tydliggör matematiksklassrummets 

ordanvändning. Med det menar forskarna vilka ord som används i samtalet om pre-

algebra. 

 

Demonty, et al.  (2018) beskriver en kritisk aspekt, att vid växling mellan aritmetik och 

pre-algebra uppstår en problematik. Demonty, et al.  (2018); Ferrara och Sinclair (2016) 

menar att i elevers skolgång arbetar eleverna under flertalet terminer enbart med 

aritmetik innan man går in på pre-algebra. Den kritiska aspekten i växlingen är att 

elever använder sig av aritmetiken vid pre-algebraproblem. Således har eleverna en 

metod att använda sig av då de arbetar med pre-algebra. Vidare menar Demonty, et al.  

(2018); Ferrara och Sinclair (2016) att elevers förståelse för strukturer i mönster är en 

viktig aspekt och en god väg för att leda eleverna in i ett algebraiskt tankesätt.  

 

Forskningen visar att elevers generaliseringsförmåga endast kan utvecklas med hjälp av 

mängdträning. För att elever ska kunna skapa generaliseringar och mönster menar vi att 

de behöver få möjligheten att arbeta med det vid flertal tillfällen, antingen progressivt 

under deras skoltid eller under en viss temaperiod för att stärka deras kunskap om det. 

Detta gynnar elevers kunskap om pre-algebra och deras algebraiska tankesätt. En 

problematik som kan uppstå är när läraren inte tydliggör vad eleverna arbetar med. Här 

behöver läraren vara förbered och tänka över vikten av ordanvändningen. Läraren ska 

sträva efter att förstärka vad man verkligen arbeta med och vad syftet är.  

 
8.2.3 Aritmetik – svårigheter och hur motverkas dessa 

Ett hinder som vi fann vid analysering av artiklarna var aritmetikens betydelse för 

inlärningen av pre-algebra. McNeil (2008) uppmärksammar hur det kunskapen inom 

aritmetiken gynnar elevers pre-algebrainlärning. McNeil (2008); Radford (2014) belyser 

även hur den kan försvåra inlärningen av pre-algebra. De menar att elever missförstår 

hur vissa operationer ska utläsas därför att de har det aritmetiska tankesättet där 

operationer läses från vänster- till högerled. Alla operationer ska ej läsas på detta sätt. 

En separation som kan göras utifrån det McNeil (2008) nämner om att utgå ifrån 

befintliga kunskaper för att sedan koppla till nytt material kan leda till ökade kunskaper 

inom aritmetiken.  

 

Radford (2014) beskriver ett tillvägagångssätt för ökad kunskap i pre-algebra hos elever 

i de tidigare skolåren. Han påpekar att pre-algebra kan introduceras tidigare än vad det 

vanligtvis görs i skolan. Det gäller att arbeta kontinuerligt och progressivt enligt 

Radford (2014). Detta kan enligt honom leda till en ökad kunskap och att eleverna 

därefter kan lösa mer avancerade algebraiska uttryck.  

 

Med det forskningen säger bör pre-algebra och algebra få mer plats i dagens 

undervisning och introduceras tidigare än vad det gör i nuläget enligt oss. Istället ligger 

fokuset både i undervisningen och elevers tankemönster inom aritmetiken. Detta är 

något forskningen menar kan försvåra inlärningen och förståelsen av pre-algebra. 

Utrymmet för algebra i elevers tidigare är begränsad utifrån vad vi har förstått. Den 

mesta tiden läggs på aritmetiksdelen. Forskningen visar att för att uppnå ett godtyckligt 

algebraiskt tankesätt behövs samtal och tid för att öva upp dessa. Här med anser vi att 

undervisningstiden mellan aritmetik och pre-algebra behöver modifieras med fördelen 

till pre-algebran. Detta med tanke på att elever verkar ha goda kunskaper inom 
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aritmetiken. Slutligen tänker vi att lärare behöver ge eleverna en stor variation av 

metoder för beräkning av pre-algebra och algebra, för att tillgodose alla elevers 

individuella behov vid inlärning och för att hjälpa eleverna att inte bara utgå aritmetisk 

tankeprocess.          

 

8.2.4 Positionssystemet – svårigheter och hur motverkas dessa 

Mcmullen, et al. (2017, A) beskriver hur positionssystemet kan ses som en bindande 

kunskap mellan nummer, relationer och senare pre-algebra. I deras forskning finner de 

att flera kunskaper inom positionssystemet kunde förutspå pre-algebraiska färdigheter.  

Med hjälp av forskarnas resultat kan de se hur kunskaper inom positionssystemet ses 

som en behörig komponent i den matematiska utvecklingen hos elever. Vidare leder det 

till elevers framsteg inom pre-algebra.  

 

En annan del inom positionssystemet är bråktal och decimaltal, enligt Hurst och Cordes 

(2018) är dessa komponenter kritiska aspekter för elever. I studien beskriver de att 

elever har svårare för beräkning av bråk än decimaltal. Forskarna finner samband 

mellan dessa delar och aritmetiken samt dess koppling till kunskaper av pre-algebra. 

Med detta i åtanke kan vi tänka oss att föra in dessa komponenter vid både praktiskt 

arbete och samtal i pre-algebra för att ge eleverna en vidgad syn i området.  

 

Innan elever börjar arbeta med pre-algebra och liknande uppgifter bör elever ha kunskap 

om talens värde. Ifall kunskap om detta saknas kommer inte elever kunna utföra pre-

algebraiska tal på ett korrekt sätt. Positionssystemet blir en viktig komponent för 

elevens utveckling i pre-algebra och övrig matematik. Positionssystemet och 

aritmetiken gör en grund för utvecklande kunskaper i pre-algebra.  

 

8.2.5 Klassrumsmiljön – svårigheter och hur motverkas dessa 

Som nämnts tidigare talar Hunter (2014) om att skapa en god klassrumsmiljö. I 

klassrumsmiljön ska elever våga vara öppna och tala om hur de tänker i olika 

sammanhang inom matematiken. Därför är det då viktigt att läraren talar om vad det är 

man arbetar inom för område. Carraher, et al. (2008); Ferrara och Sinclair (2016); 

Hunter (2014) menar att lärare generellt talar för lite om vad det är man egentligen 

håller på med och sätter då inte ord på det. Således ska läraren bistå med vägledning för 

elever. Detta är något som växlar fram och tillbaka mellan lärare och elev. 

 

Hunter (2014) skriver om gruppsammansättningar där hon menar att man bör arbeta i 

både små och stora grupper. För att stärka elevens egen åsikt är det bra att börja arbeta i 

små grupper. Vissa elever känner en problematik med att träda fram i större 

gruppsammansättningar. Här har läraren en viktig roll att vägleda elever och klassen 

samt ha en uppmärksamhet kring när samtal avrundas. Dougherty, et al. (2015) 

forskning tyder att om dessa samtal blir normativt i en matematikundervisning kommer 

elevernas resonemang bli bättre och djupare. Hunter (2014) nämner att interventioner 

som gjorts har påvisat att lärandet har ökat och vidare menar hon att som lärare ska man 

sträva efter att ha en god klassrumsmiljö.  

 

Läraren har en viktig roll med att försöka få fram en god klassrumsmiljö. Läraren ska 

tillsammans med eleverna skapa ett öppet klimat där man vågar uttrycka sig, ställa 

frågor och våga göra fel. Görs inga fel, finns inga utrymmen för reflektion om vad som 

kan göras annorlunda vilket leder till att utveckling inte sker. Elever vi har sett under 

praktik har oftast svårt att förklara deras tankeprocess om en operation de har utfört. 

Diskussion kring tankeprocess är viktig för en progression och en djupare förståelse. 
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Detta är något som också präglas av den svenska läroplanen och är Vygotskijinspirerat. 

Med hjälp av diskussioner menar vi att elever kommer kunna utveckla sina matematiska 

förmågor och hantering av pre-algebra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

28 

 

9 Slutsatser 
Den matematiska undervisningen inom pre-algebra och algebra har flera problematiska 

hinder. Med dessa kritiska aspekter som nämnts ovan måste läraren ta hänsyn till dessa 

vid samband med planering av undervisningen. Vid analysering av resultat har det 

påvisats att elevers förståelse för likhetstecknet är undermåttliga. Detta begränsar 

elevers förståelse och utveckling inom matematiken samt pre-algebra. Vidare måste 

lärarens ämneskunskaper och förhållningssätt vara av rätt karaktär. Något som 

synliggjorts under studien är att läraren inte alltid sätter ord på vad man i själva verket 

gör i undervisningen vilket leder till en mindre förståelse hos eleven. Skolmatematiken 

handlar mycket om aritmetiska operationer och arbetssätt. Detta medför att lärarna ofta 

planerar undervisningen utefter detta förhållningssätt vilket leder till att pre-algebra och 

algebra får mindre utrymme i lektionssammanhang.  

 

Om lärarens ämneskunskaper inom pre-algebra ökas blir det ofta lättare för läraren att 

kunna göra enkla och konkreta förklaringar och tips för eleverna. Även med hjälp av 

relationella ord och samtal om pre-algebra kan elever få en djupare förståelse inom 

ämnet. I många fall där elever arbetar med pre-algebra tydliggörs inte detta för dem och 

istället kan elever associera det till aritmetiken. Med hjälp av Rittle-Johnsons, et al. 

(2011) karta (tabell 1) ges läraren och elever en strategi för förståelse av likhetstecknet. 

Det blir ett hjälpmedel som kan appliceras vid planering av matematikundervisning 

kring likhetstecknets betydelse. Utifrån forskning anser vi också att det är viktigt som 

lärare att variera sättet en fråga kan ställas på. Detta kan leda till att fler elever fångas 

upp och att deras behov tillgodoses. Vidare ger detta ett utvidgat perspektiv och en 

djupare förståelse hos elever.  
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10 Vidare forskning 
Med den forskning som har presenteras, analyserats och diskuterat upplever vi att vidare 

forskning kan utföras. Med denna studie har en bank för förståelse för svårigheter och 

hur detta kan motverkas byggts upp. En kritisk aspekt som har uppmärksammats stort i 

vårt resultat är förståelsen för likhetstecknet. 

 

Utifrån detta kan vi utföra en intervention på våra praktikskolor. Interventionen skulle 

då ha fokus på likhetstecknets betydelse för att försöka stärka elevers förståelse kring 

detta. Vidare ska läraren använda sig av konkreta matematiska ord för att förstärka 

vilket innehåll som behandlas. Dessa två aspekter kan leda till en ökad förståelse för 

likhetstecknets betydelse och vidare för förståelsen av pre-algebra. Vi tänker oss att det 

är två interventionsgrupper på två olika skolor samt två kontrollgrupper vilka är 

parallellklasser till interventionsgrupperna. Interventionsgrupperna kommer att bestå av 

två årskurs två:or och två årskurs tre:or. Det kommer kunna göras ett förtest och ett 

eftertest för att undersöka om interventionen bidrar till någon skillnad. 
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