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Abstrakt 
Förändringens vindar blåser genom den svenska matematikundervisningen. I denna 

förändring, så krävs pedagogisk forskning vars resultat är användbara i praktiken. Syftet 

med den här kvalitativa forskningsstudien, är att skapa förståelse för hur en aktivitet kan 

främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga inom pre-algebra. Studien har 

genomförts med hjälp av design research och grundar sig på en spelbaserad, pre-

algebraisk aktivitet som syftar till att eleverna ska få återskapa matematiken. 

Lektionerna har dokumenterats med hjälp av videoinspelning och har analyserats genom 

grounded theory. Studien utgår från Vygotskys sociokulturella teorier samt Toulmins 

argumentationsmodell. Sammanfattningsvis så visade studien på att aktiviteten är 

inkluderande, eftersom den skapar lust och motivation hos alla elever. Genom att arbeta 

tillsammans med spelet, som fungerade som en medierande kulturell artefakt, så blev 

elevernas resonemang mer utförliga. Detta genom såväl stöttning, som ifrågasättande av 

varandras resonemang. Trots den sociala kontextens positiva inverkan, så spelade även 

andra faktorer in, så som elevernas kunskapsmässiga placering och vikten av att ge 

eleverna verktyg. Studien visar även på att lärarens roll bör vara övervakande, samt 

sträva efter att skapa gynnsamma sociala normer. Avslutningsvis så visar resultatet på 

hur elever kan utveckla ett pre-algebraiskt lärande genom att gå från algebran, till 

aritmetiken. Studiens design visar därmed också på hur återskapandet av matematik 

leder till ett lärande som främjar elevernas framtida utveckling. 

 

Nyckelord 
Design research, lustfyllt lärande, matematikundervisning, pre-algebra, 

resonemangsförmåga, sociokulturellt lärande 

 

Tack 
Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till de lärare som delat med sig av sin tid och 

öppnat upp sina klassrum för min forskning, samt till de elever som med stor entusiasm 

deltagit i studien, utan er hade denna forskning aldrig blivit till. Jag vill även skänka ett 

varmt tack till min handledare Andreas Eckert, för allt stöd och engagemang som 

möjliggjort att jag lyckats utveckla den här studien, på ett sätt som annars inte hade varit 

möjligt. Slutligen ett tack till de klasskamrater, som hela tiden har hjälpt mig att 

fokusera på målet.   



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Syfte & frågeställning ______________________________________________ 2 

2 Teori _______________________________________________________________ 3 
2.1 Lev. S Vygotskys sociokulturella teorier _______________________________ 3 
2.2 Resonemangsförmåga i matematik ____________________________________ 6 

2.2.1 Toulmins argumentationsmodell __________________________________ 7 

2.3 Teoretiskt ramverk ________________________________________________ 9 

3 Bakgrund __________________________________________________________ 10 
3.1 Pre-algebra _____________________________________________________ 10 

3.2 Utveckla resonemangsförmåga i matematik____________________________ 11 
3.3 Sammanfattning av bakgrund _______________________________________ 13 

4 Metod _____________________________________________________________ 14 
4.1 Val av forskningsansats ___________________________________________ 14 
4.2 Design research__________________________________________________ 14 

4.2.1 Guided reinvention ___________________________________________ 16 

4.2.2 Studiens kontext ______________________________________________ 16 

4.2.3 Designen i studien ____________________________________________ 17 

4.3 Att använda videoinspelning _______________________________________ 18 
4.4 Bearbetning av data ______________________________________________ 19 
4.5 Tillförlitlighet ___________________________________________________ 20 

4.6 Etiska ställningstaganden __________________________________________ 21 

5 Resultat ____________________________________________________________ 23 
5.1 Erfarenheter att bygga lärande utifrån ________________________________ 23 

5.1.1 Betydelsen av en väl fungerande och lustfylld uppgift ________________ 23 

5.1.2 Gemensamma erfarenheter som grund för lärande __________________ 24 

5.2 Verktyg som främjar utvecklandet av resonemangsförmåga _______________ 27 
5.2.1 Betydelsen av att ge eleverna verktyg _____________________________ 27 

5.2.2 Verktygens främjande av utveckling ______________________________ 28 

5.3 Att kunna resonera tillsammans _____________________________________ 29 
5.4 Tid till förändring ________________________________________________ 31 

5.4.1 Normernas betydelse __________________________________________ 31 

5.4.2 Lärande som initierar utveckling ________________________________ 33 

5.5 Sammanfattning av resultat ________________________________________ 35 

6 Diskussion __________________________________________________________ 36 
6.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 36 
6.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 38 

6.3 Implikationer ___________________________________________________ 42 

Referenser ___________________________________________________________ 44 

Bilagor _______________________________________________________________ I 



  
 

iii 

Bilaga A Spel – ”Jakten på den försvunna guldskatten” _______________________ I 

Bilaga B Missivbrev till vårdnadshavare _________________________________ III 

Bilaga C Diskussionsfrågor ___________________________________________ IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
If you want to change something, you have to understand it, and if you want to understand something, 

you have to change it. (Gravemeijer & Cobb, 2006:17). 

Ovanstående citat syftar till att beskriva den filosofi som ligger bakom huvudsyftet med, den för 

studien valda forskningsmetoden, Design Research. Citatet kan förstås genom att om man vill 

genomföra förändringar, så måste det som syftas till att förändras också förstås. Genom att 

systematiskt förändra och studera objekt, så skapas förståelse för detsamma. I denna 

forskningsstudie, kommer detta ordspråkscitat att fungera som en central utgångspunkt. 

Forskningsstudien inriktar sig på grundskolans matematikundervisning, vilket är ett område som 

under senare år utsatts för stark kritik och en förändrad matematikundervisning har efterfrågats från 

såväl statens offentliga utredning, SOU (2004), som skolinspektionen. Enligt skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2009), så får många elever inte den utbildning de har rätt till. Bland annat på 

grund av att eleverna, genom undervisningen, inte ges möjlighet att utveckla sina förmågor inom 

samtliga delar av matematikämnet. En starkt läroboksstyrd matematikundervisning som domineras 

av enskild räkning, leder till att elevers möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga, minskar. 

Skolinspektionen varnar även för att alltför stor del av matematikundervisningen tenderar att 

fokusera på procedurkunskaper, snarare än matematiska resonemang (ibid.). 

I den nya läroplanen, Lgr 11, betonas dessutom de kommunikativa förmågorna allt mer, till skillnad 

från i föregående läroplan (Kommentarmaterial till kursplanen i matematik, 2011). För att kunna 

skapa en undervisning där elever faktiskt ges möjlighet att utveckla dessa förmågor, så krävs 

pedagogisk forskning som kan skapa förståelse för hur dessa förmågor kan gynnas. Syftet med 

denna forskningsstudie är att undersöka detta, med inriktning på en av kursplanens fem långsiktiga 

förmågor, nämligen resonemangsförmågan.  

Denna forskningsstudie har valt att begränsa sig ytterligare, genom att titta närmare på elevers 

resonemangsförmåga inom ett specifikt område inom matematiken. Det område som har valts, är ett 

område som enligt Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (2011), visat sig vara ett ämne 

där svenska elever behöver utveckla sina kunskaper. Vilket även går att utläsa i det förarbete som 

låg till grund för utformandet av den nya läroplanen, Lgr 11. Området är algebra. Bergsten, 

Häggström och Lindberg (2001) beskriver algebran som mer abstrakt än aritmetiken och anser att 

området kan jämföras med ett eget språk, vilket tar lång tid att utveckla. Därmed framhåller de även 

vikten av att skolans algebraundervisning bör introduceras tidigt och genomsyra hela grundskolan. 

Ytterligare stöd för att algebran tenderar att introduceras allt för sent i grundskolan, presenteras av 

Dahlin och Eriksson (2008), som hävdar att elever redan i åttaårsåldern kan lösa enklare ekvationer. 

De menar att lärares förväntningar i hög grad påverkar elevers prestationer och att yngre elever är 

kapabla att förstå mer än vad vi kanske ofta förväntar oss. Den algebra som är i fokus under de 

tidigare skolåren benämns som prealgebra, eller tidig algebra och syftar till att skapa goda 

förutsättningar för den kommande algebraundervisningen. Istället för att fokusera på nyttoaspekten 

med matematik, bör den tidigaste algebran istället motiveras med spänning, utmaning och nöje 

(Bergsten m.fl., 2001). Då denna del av algebran syftar till att lägga grunden för elevers 

algebrakunskaper, så är det ett område som fångar mitt intresse. 

Genom mina erfarenheter av skolans matematikundervisning i tidigare åren, så ges förhållandevis 

lite plats till pre-algebraiska uppgifter, såväl som till matematiska resonemang. Med bakgrund av 

ovanstående resonemang, så anser jag därmed att ämnet elevers resonemangsförmåga inom 

prealgebra, är ett aktuellt ämne som är värt att undersöka närmare. Genom användningen av 

forskningsmetoden design research, så ges även möjlighet att binda samman det pedagogiska 

forskningsfältet med praktikens vardagsproblematik. Två fält, som enligt Plomp (2010), ofta 

tenderar att förbli åtskilda. Genom en verklighetsanknuten forskning, så kan distansen mellan dessa 
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fält lyckas överbryggas och på så vis möjliggörs även forskningsresultat som kan relateras till en 

mer användbar kunskap. 

1.1 Syfte & frågeställning 
Syftet med den här forskningsstudien är att skapa förståelse för hur en aktivitet kan främja 

utvecklingen av elevers resonemangsförmåga inom pre-algebra. 

Utifrån ovanstående syfte så kommer studien att besvara följande frågeställningar som samtliga hör 

samman med studiens kontext. Kontexten består av den designade aktiviteten, vilken utgår från 

spelet ”Jakten på den försvunna guldskatten”. 

- Hur kan det laborativa spelet fungera som en utgångspunkt för elever att föra matematiska 

resonemang?  

- Hur kan olika komponenter i spelet bidra till att elever utvecklar förståelse för enklare 

ekvationslösning? 

- Vilken roll spelar läraren respektive eleverna, i den sociala interaktion som skapas genom 

aktiviteten? 

- På vilket sätt kan klassrummets normer påverka elevers möjlighet till utveckling av 

resonemangsförmåga genom den designade aktiviteten? 
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2 Teori  
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Avsnittet kommer först att 

presentera några av Lev. S Vygotskys sociokulturella teorier, utifrån vilka studien tar sin 

utgångspunkt. Sedan följer en definition av resonemangsförmåga i matematik samt en presentation 

av Toulmins argumentationsmodell. Avslutningsvis så kommer de teoretiska delarna att vävas 

samman. Vikten av att forskningsstudier som använder sig av design research, bygger på väl 

understödda teorier, framhävs av diSessa och Cobb (2004). De betonar vikten av att teorier får en 

framträdande roll inom just designstudier, där de menar att teori fått en alltför underminerad 

betydelse. Detta menar de beror på, dels att forskare tenderar att gå sin egen väg utefter vad de 

själva anser som vetenskapligt, men också att forskningsmetoden är relativt ny och att diskussionen 

kring hur vetenskap kan formas på det här sättet, fortfarande är under utveckling. Prediger, 

Gravemeijer och Confrey (2015) hävdar dessutom att designforskning som håller hög kvalitet 

kännetecknas av sin dubbla natur, att dels använda teori som en utgångspunkt för forskning, samt 

dels att en del av resultatet utgörs av teori. Detta kan även ses som ett bevis, för att teori utgör en 

komplex del av designforskning. 

2.1 Lev. S Vygotskys sociokulturella teorier 
I Lev. S Vygotskys sociokulturella teorier, så står människans interaktionella processer i fokus. 

Teorin utgår från att de sociala och kulturella interaktioner som ständigt sker mellan människor, är 

fundamentala för människans utveckling (Strandberg, 2006; Säljö, 2014). Grundtanken är att det i 

dessa interaktioner skapas lärande, som i sin tur kan föda utveckling (Vygotsky, 2001). Människans 

tanke och lärande utgår från de möjligheter som de kulturella verktygen, med betoning på språket, 

ger oss och på så sätt står den språkliga interaktionen i fokus (Strandberg, 2006; Säljö, 2014). 

Lärande och utveckling ses enligt Vygotsky (2001) som två skilda processer, som ändå inverkar på 

varandra i ett komplext förhållande. Inlärning och utveckling kan enligt Vygotsky ses som två 

parallella kurvor som hela tiden relaterar till varandra, redan från barnets första dag. Vygotsky 

hävdar att lärande möjliggör utveckling genom att när barnet lär sig något, så är detta början på en 

process, som sedan ger möjlighet till utveckling. Vygotskys (1978) hävdande av att det sociala 

samspelet mellan människor, är den viktigaste drivkraften i barns utveckling, kan förstås genom att 

lärandet och därmed även utvecklingen, sker i samspelet mellan människor. Vygotsky (2001) 

hävdar att för att förstå den högre mentala processen, lärande, så måste det sociala samspel som 

människan ständigt befinner sig i, beaktas. De yttre processer som sker när människan befinner sig 

tillsammans med andra människor, har stor inverkan på de inre processer som sker hos varje 

människa. Detta samspel förklarar Vygotsky (1978) utifrån grundtanken att människans högre 

mentala processer, inte kan analyseras som enskilda hjärnprocesser. Högre mentala processer 

beskrivs exempelvis som förmågan att tänka, resonera eller lösa problem. För att tolka en 

människas beteende, så måste den kontext, den kultur som människan befinner sig i, beaktas. Denna 

kultur har också människan själv påverkat och format, vilket också spelar in när beteenden ska 

analyseras. Att människan själv har format den natur hon lever i, anser Vygotsky även vara 

anledningen till att högre mentala processer kan förklaras. Den naturliga utveckling som finns hos 

människan, menar Vygotsky endast utgör en av två utvecklingsnivåer och förklarar därmed heller 

inte de högre mentala processerna. Istället förklaras de högre mentala processerna utifrån 

omgivande samhälleliga och kulturella faktorer. I det sociala samspel som människan befinner sig i, 

så utvecklas såväl hennes tänkande som handlande. När barnet kommunicerar med andra så 

möjliggörs därmed också ett lärande. Ett sådant lärande är också förhoppningen att den här studiens 

design kommer att locka fram. 

Utifrån tanken om hur lärande sker i samspel med den omgivande kulturella kontexten, så kan även 

Vygotskys (1978) syn på utveckling förklaras. Människans utveckling har skapats tillsammans. Alla 

inre processer hos enskilda människor har tillkommit genom yttre processer, i samspel med andra. 
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Eftersom människans medvetande ständigt förändras i sociala sammanhang utefter den kultur som 

hon befinner sig i, generation efter generation, så skapar människorna tillsammans sin egen 

utveckling, delvis beroende på att kultur är något som omformas över tid. Samspelet mellan inre 

och yttre processer och som föder de högre mentala processerna, benämns som internalisering. Att 

internalisera något från sin omgivning handlar om att omvandla det till sitt eget. Men vad innebär 

då utveckling?  

Vygotsky (1978) förklarar begreppet som att de inbördes förhållandena mellan de högre mentala 

processerna, förändras. Ett exempel på detta kan vara relationen mellan perceptionen och tanken. 

Den mänskliga perceptionen beskrivs av Vygotsky som unik, delvis på grund av det som han 

benämner som perception of real objects. Med detta så syftar han på att människan, med hjälp av 

sina sinnen, inte bara upplever färger och former, utan att hon samtidigt även upplever mening. 

Vygotsky illustrerar detta med hjälp av metafor, när hjärnskadade patienter ser en klocka, så kan de 

beskriva den som något runt med två smala streck på, men de vet inte att det är en klocka. En frisk 

hjärnas perceptioner är inte isolerade på det här sättet, utan snarare kategoriserade utifrån vår 

tidigare kunskap. När ett barns perception av något förändras, samtidigt som det även förändrar 

barnets inre prat, tanken, så har en utveckling skett. Enligt Vygotsky så räcker det inte att 

perceptionen förändras, för att en utveckling ska ske. Det krävs en förändring även inom andra 

mentala processer, så som tanken, samt en förändrad relation processerna emellan. Ett barn kan lära 

sig något, utan att en utveckling sker, men lärandet möjliggör utveckling. Den här studiens design 

sträcker sig över en mindre tidsrymd och någon större utveckling hos eleverna förväntas inte. 

Tanken är dock att eleverna ska lära sig utvalda delar inom pre-algebra samt lära sig att föra ett 

matematiskt resonemang inom pre-algebra. Ett lärande som förhoppningsvis kan initiera en senare 

utveckling. 

När det kommer till utvecklingen av människans tanke och språk, så ser Vygotsky (1978) här ett 

samband, även om han inte ser utvecklingen av dessa som identiska. Även om Vygotsky (2001) 

menar att det visserligen inte finns något ursprungligt samband mellan tanken och språket, så 

ifrågasätter han starkt teorin om att tanken och språket skulle vara två helt isolerade företeelser. I 

takt med människans utveckling, så menar han att ett samband uppstår och förändras mellan tanken 

och ordet. Detta sker i ett socialt sammanhang som också möjliggör utveckling av såväl tanken, 

som språket. Delvis ser Vygotsky det inre pratet, tanken, som en motsats till det yttre, språket. Han 

förklarar detta genom att saker och ting framställs som en helhet i vår inre tanke, medan vi i språket 

istället delar upp våra tankar i enskilda ord. Språket är därmed inte detsamma som en färdig tanke, 

vilket kan illustreras med att tanken inte är en färdigsydd klänning som kan träs på orden, istället så 

förändras och fulländas tanken i ordet. Genom att formulera sina tankar i interaktion med andra, så 

befästs lärandet. Därmed ser Vygotsky språket som det mest betydelsefulla kulturella verktyget 

(ibid.). 

Enligt Strandberg, så benämner Vygotsky kulturella verktyg, även som kulturella artefakter. Dessa 

artefakter består av verktyg och tecken, vilka binder samman människan med den miljö hon 

befinner sig i. Denna samverkan, som människan använder för att förstå sin omvärld, benämns som 

mediering och utgör en del av internaliseringsprocessen (Strandberg, 2006). Dessa kulturella 

artefakter, precis som kulturen i sig, omformas över tid och får sin innebörd först när de ses i 

relation till människan. Inom matematiken så utgör siffror exempel på kulturella tecken, medan 

laborativt material eller bilder kan ses som kulturella verktyg. När elever exempelvis tar stöd mot en 

bild för att förstå ett matematiskt uttryck, så ses detta som en mediering där ett externt verktyg 

används. När eleven sedan behärskar att förstå det matematiska uttrycket endast med hjälp av 

interna tecken, i tanken, så har en internalisering skett (Vygotsky, 1978). 

För att övergå till Vygotskys uppdelning av två utvecklingsnivåer, så knyter Vygotsky (2001) en del 

av barnets utveckling till den naturliga utvecklingen. Bland annat anser han att talspråket utvecklas 
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först hos barnet, medan skriftspråket kommer senare. Inom matematiken så jämställer Vygotsky sin 

syn på aritmetiken i förhållande till algebran, på ett liknande sätt. Han menar, att för att elever ska 

kunna lära sig algebra, så krävs ett mer abstrakt tänkande än för att förstå aritmetiken, vilket sker på 

ett annat abstraktionsplan. Samtidigt som Vygotsky uttrycker dessa tankar, så ifrågasätter han även 

starkt Piagets teorier kring att utveckling och därmed lärande, sker enligt en bestämd 

utvecklingskurva. Detta genom att, i motsats till Piaget, hävda att lärandet föregår utvecklingen. 

Det abstrakta tänkandet och Vygotskys syn på detta i relation till utveckling, får även betydelse för 

hans syn på begreppsförståelse. Vygotsky (2001) hävdar att barns begreppsförståelse inte är helt 

utvecklad förrän i ungdomsåren. Yngre barn använder sig inte av verkliga begrepp, utan snarare 

föreställningar som används som begrepp. Begreppsbildningens komplexitet kan illustreras med 

följande citat: ”I det ögonblick barnet för första gången tillägnat sig ett nytt ord som är förbundet 

med en viss betydelse slutar inte ordets utveckling, den har bara börjat” (Vygotsky, 2001:256). Det 

Vygotsky försöker säga är att barns begreppsbildning inte sker i ett steg, framförallt inte när det 

gäller vetenskapliga begrepp. Barns utveckling av vardagliga begrepp sker genom att barnet i sin 

vardag deltar i sammanhang där begreppen förekommer. När det kommer till utvecklingen av mer 

vetenskapliga begrepp, så sker dock inte någon sådan vardagsnära utveckling. Därmed måste 

eleverna i skolan ges möjlighet att få delta i konstruerade teoretiska verksamheter, där dessa 

vetenskapliga begrepp blir användbara och eleverna känner ett behov av att använda dem. Det är 

också viktigt att eleverna har utvecklat informella vardagliga begrepp först, för att ha en grund att 

stå på. Ett steg i utvecklingen av att behärska begrepp till fullo, går enligt Vygotsky via så kallade 

pseudobegrepp. Långt innan barn själva till fullo behärskar begrepp, så kan de använda dem. De tar 

exempelvis över de begrepp de hör från vuxna, vilket för den sakens skull inte behöver innebära att 

de har full förståelse för dem. Samtidigt som Vygotsky menar att det abstrakta tänkandet och full 

begreppsförståelse inte är möjligt förrän i ungdomsåren, så kan pseudobegreppen bilda en bro till ett 

fortsatt lärande. Därmed kan Vygotsky tolkas som att det är fullt möjligt att arbeta med mer 

abstrakta tankar även i yngre åldrar. 

Tanken om att det abstrakta tänkandet inte utvecklas förrän i en viss ålder, är intressant att även se 

på i relation till Vygotskys (1978) tanke om den proximala utvecklingszonen, zone of proximal 

development, ZPD. Grundtanken innebär att barnet kan klara av mer genom samarbete med en mer 

kunnig person, än vad barnet klarar på egen hand. För att utveckla exempelvis sin 

begreppsförståelse, så kan barn ta hjälp av en mer kunnig kamrat eller en vuxen, som nått längre i 

sitt abstrakta tänkande. Lärandet sker här genom imitation och möjliggör i sin tur utveckling. 

Vygotsky (2001) utgår i ZPD från att barn har olika utvecklingspotential. Två barn som befinner sig 

på samma mentala utvecklingsnivå, kan med hjälp av en mer kunnig person, nå olika långt, vilket 

beror på deras olika potential. Grundtanken i Vygotskys (1978) resonemang kring ZPD, i relation 

till skolans verksamhet, är att den mer kunniga personen ska utgöras av läraren. Han betonar 

därmed vikten av vuxnas närvaro och betydelsen av att elever inte lämnas allt för ensamma i sitt 

lärande, trots deras sällskap av mer kunniga kamrater. Läraren bör finnas till hands och fungera som 

en handledare och vägvisare för eleven. 

Ovanstående resonemang visar på att den sociala kommunikationen betonas starkt inom Vygotskys 

teorier. Som tidigare presenterats i den här studien, så har den muntliga delen av matematiken allt 

mer betonats under senare år. Det kan dock vara relevant att betrakta nyttan med den 

kommunikativa matematiken, även ur ett kritiskt perspektiv. Sfard m.fl. (1998) presenterar 

resultatet från en paneldiskussion där frågan kring huruvida matematik kan och bör läras in genom 

samtal, diskuterades. Sfard m.fl. ifrågasätter det förgivettagande, som de hävdar finns, kring 

fördelarna med att lära sig matematik genom samtal. Genom att reflektera kring detta drar Sfard 

m.fl. slutsatsen att muntlig matematik som inlärningsmetod har stor potential, men att metoden inte 

är så enkelt applicerbar på undervisningen, som det ibland kan framställas som. Att som lärare få till 

stånd en givande matematisk diskussion, är en krävande och invecklad process. De menar även att 
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elever inte har någon medfödd förmåga att på ett givande sätt kommunicera sina tankar till andra. 

Detta är alltså något som läraren måste lära ut, vilket återigen betonar lärarens avgörande roll. Vilka 

förmågor som eleverna behöver lära sig och hur dessa ska läras ut, hävdar Sfard m.fl. är något som 

krävs mer forskning kring inom matematikdidaktik. Synen på läraren som en betydelsefull, mer 

kunnig person, kan kopplas tillbaka till Vygotskys syn på läraren i klassrummet. I den här studien 

blir Sfards m.fl. resonemang betydelsefullt, genom att reflektera över huruvida elevers matematiska 

resonemang inte utvecklas av sig självt, trots deltagandet i en social kontext. 

Valet av detta teoretiska perspektiv innebär att den tilltänkta studien utgår från att elevernas lärande 

och möjligheter till utveckling, möjliggörs genom interaktion. Därmed är utgångspunkten i studien 

att fokusera på aktiviteter där elever ges möjlighet att gemensamt, tillsammans med läraren och 

varandra, utveckla sin resonemangsförmåga inom pre-algebra. 

2.2 Resonemangsförmåga i matematik 
I syftesbeskrivningen för kursplanen i matematik så anges fem långsiktiga förmågor, som eleverna 

genom undervisningen i ämnet matematik sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla. 

En av dessa förmågor utgörs av att ”utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska 

resonemang” (Skolverket, 2011:63). Resonemangsförmågan utgörs därmed av två delar, dels att 

själv kunna föra matematiska resonemang, men också att kunna följa andras matematiska 

resonemang. I Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (2011) så presenteras 

resonemangsförmågan som en del av matematikens kommunikativa karaktär. Delvis så beskrivs 

förmågan som att eleverna ska få förståelse för att matematiska samband är konstruerade och 

därmed kan "återupptäckas", genom resonemang. Genom att låta elever få föra matematiska 

resonemang så kan de ta hjälp av såväl informella, som formella matematiska argument, som gör att 

de enklare kan motivera matematiska beslut utifrån matematiska grunder. Bevis är den mest strikta 

formen av resonemang, vilket dock inte finns med i kursplanen. 

För att försöka reda ut ytterligare vad som menas med resonemangsförmåga i matematik, så har den 

här studien även utgått från det amerikanska ramverket Adding it up (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001), som är framtaget av Mathematics Learning Committe och som syftar till att förklara 

och definiera matematiskt kunnande.  Deras motsvarigheter till den svenska läroplanens långsiktiga 

förmågor, består av fem stycken områden inom matematiskt kunnande, vilka de benämner som 

proficiencies. En av dessa utgörs av “adaptive reasoning-capacity for logical thought, reflection, 

explanation, and justification” (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001:5). Adaptive reasoning 

beskrivs som förmågan att kunna tänka logiskt och att kunna motivera sina slutsatser, detta 

resonemang ska även vara korrekt och giltigt. Området anses ha en framträdande roll inom 

matematiken genom att det beskrivs som kittet som håller de olika delarna i matematiken samman. 

Således menar Kilpatrick m.fl. att denna proficiency också samverkar med andra proficiencies, 

bland annat de som relaterar till problemlösningsförmåga och begreppsförståelse. Forskning visar 

på att elever ges möjlighet till att visa resonemangsförmåga genom att tre villkor är uppfyllda, dels 

att de har tillräckliga kunskaper att stå på, att uppgiften är begriplig och meningsfull samt att 

sammanhanget knyter an till elevernas erfarenhetsvärld (ibid.). Genom denna definition, så breddas 

begreppet matematiska resonemang, till att utgöra något mer än ren bevisföring. Trots att barn anses 

ha en begränsad resonemangsförmåga i yngre åldrar, så hävdar Kilpatrick m.fl. (2001) att barn 

redan i förskoleåldern faktiskt är kapabla att resonera kring och rättfärdiga sin lösning. Att 

förmågan avser mer än ren bevisföring, uttrycks även genom att använda begreppet rättfärdigande. 

Bevis är en sorts rättfärdigande, medan alla sorts rättfärdigande inte behöver vara bevis.  

Ytterligare ett försök till att illustrera hur resonemangsförmåga i 

matematik utgörs av mer än bara bevisföring, har gjorts i Navigating 

through reasoning and proof in grades 9-12 (Burke, 2008).  

Figur 1. The reasoning and  

proof cykle, ur Burke (2008) 
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Boken är utgiven av National Council of Teachers of Mathematics och syftar till att vara ett stöd för 

lärare i att kunna utveckla elevers resonemangsförmåga i matematik. Utifrån deras definition av 

resonemangsförmåga, så innehåller förmågan flera delar, som tillsammans bildar en cykel 

bestående av tre faser. Dessa faser anses vara sammanlänkande och följer ingen bestämd ordning 

(se Figur 1). Faserna utgörs av Exploration, vilket innebär att undersöka och ifrågasätta mönster och 

samband. Conjecture, vilket kan översättas med att ställa, men också att modifiera, hypoteser kring 

det som upptäcks. Den tredje fasen, Justification, kan beskrivas som ett slags rättfärdigande av en 

hypotes, antingen genom att bekräfta den eller genom att avfärda den. Att kunna resonera i 

matematik handlar därmed snarare om att kunna bygga upp sina resonemang utifrån logiska 

grunder, än att endast kunna formulera ett bevis. 

Ett försök till att beskriva och definiera matematiskt kunnande, har även gjorts i det danska KOM-

projektet, som skapades som en del av utvecklingen av det danska skolsystemet. Projektet bygger 

på ett gediget arbete som förenar forskningen med den praktiska undervisningen. Här delas 

matematiskt kunnande upp i åtta avgränsade kompetenser, var av resonemangskompetens utgör en 

av dem (Niss & Højgaard-Jensen, 2002). Kompetensen inom grundskolan beskrivs som att kunna 

föra och förhålla sig till andras resonemang, samt att själv kunna föra resonemang (Jmf. Skolverket, 

2011). Resonemang definieras här som en kedja av argument som stödjer ett påstående. Även Niss 

och Højgaard-Jensen (2002) menar att matematiska bevis endast är en del av 

resonemangskompetensen, genom att uttrycka att elever i slutet av grundskolan bör kunna skilja 

matematiska bevis från andra typer av matematiska resonemang. Förmågan blir aktuell när elever 

ska övertyga sig om att regler är tillförlitliga och när de ska bedöma om uppgifter är korrekta. Niss 

och Højgaard-Jensen förknippar även de, precis som Kilpatrick m.fl. (2001) kompetensen med 

förmågan att lösa problem.  

Sammanfattningsvis kan resonemangsförmåga i matematik definieras som en tudelad förmåga som 

dels handlar om att kunna följa matematiska resonemang, samt att kunna föra matematiska 

resonemang. Bevisföring är en del av förmågan, men är inte den del som ligger i fokus under 

grundskolans tidigare år. Matematiskt resonemang kommer fortsättningsvis i den här studien att 

definieras främst utifrån det danska KOM-projektets definition, som en kedja av argument som 

stödjer ett påstående för att förklara matematiken och för att bedöma om lösningar är korrekta. 

Anledningen till att studien lutar sig mer på KOM-projektet än Lgr 11 (Skolverket, 2011), beror till 

stor del på att Lgr 11:s beskrivning av resonemangsförmåga i matematik är relativt vagt formulerad, 

samt att KOM-projektet har en annan inriktning mot forskning gentemot Lgr 11. Den valda 

definitionen går även att relatera till Toulmins argumentationsmodell som presenteras nedan. 

2.2.1 Toulmins argumentationsmodell 

För att förstå de matematiska resonemang som fokuseras i den här forskningsstudien, så används 

Toulmins argumentationsmodell vid analysen av de elevresonemang som framträder i insamlad 

data. Uppfattningarna om huruvida begreppen resonemang och argumentation ska definieras skiljer 

sig åt. Den här studien utgår från att en argumentation är en del av ett matematiskt resonemang. 

Såväl Brunström (2015), som Yackel (2011), är exempel på studier som fokuserat på matematiska 

resonemang och som delvis utgått från Toulmins modell. Den här studien kommer på liknande sätt 

att ta hjälp av modellen för att förstå de argumentationer som finns i elevers matematiska 

resonemang. 

Toulmins argumentationsmodell presenterades först i boken The uses of argument, vars första 

upplaga gavs ut år 1958 och har senare återfunnits inom flera forskningsinriktningar, däribland 

inom matematikdidaktiken. Syftet med Toulmins argumentationsmodell är att den utgår från att 

vara praktiskt inriktad, för att kunna appliceras på vardagliga argumentationer. Detta till skillnad 

från logiken, som snarare anses vara mer teoretiskt inriktad. I den klassiska logiska 

argumentationen har man utgått från två premisser som i sin tur leder till en slutsats, vilket Toulmin 
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Figur 3. Exempel ur Toulmin (2003:97) 

(2003) menar är en modell med för få komponenter. 

Medan logiken fokuserar på att argumentera kring 

sanningar och fakta, så inriktar sig Toulmins modell 

snarare på det sannolika, eller vad som kan ses som 

ett faktum. Frågan som Toulmin utgår från är att hitta 

de delar som ingår i en argumentation för att kunna nå 

fram till en slutsats. Utifrån detta har han skapat en 

modell som består av sex olika delar och 

nyckelbegrepp, vilka han menar att argument alltid, 

helt eller delvis, följer. Samtliga delar måste alltså inte 

alltid vara en del av argumentationen. Delarna, samt 

hur dessa förhåller sig till varandra, kan illustreras 

genom Figur 2. Då olika svenska översättningar har förekommit, så har jag valt att behålla de 

engelska begreppen för att modellen inte ska förlora sin innebörd. 

De två första delarna som Toulmin (2003) presenterar är Data och Claim. Claim utgörs av det 

påstående som görs eller slutsats som dragits och som ska försvaras. Det man utgår från när man 

gör ett sådant påstående, grundas oftast på någon typ av fakta, detta utgörs av delen data. Att stödja 

sitt claim endast på data, behöver dock enligt Toulmin inte vara tillräckligt i en argumentation. Här 

tillför Toulmin begreppet Warrant, vilket fungerar som en bro som förklarar varför steget från fakta 

till påståendet/slutsatsen är rimlig och på så vis binder samman dessa begrepp. Bron kan utgöras av 

anledningar, regler eller principer som stödjer argumentationen. Denna del kan vara relativt simpel 

och kortfattad, men utgör ändå en viktig del i argumentationen. Exempelvis data X innebär att vi 

kan dra slutsatsen Y. Skillnaden mellan data och warrant, förklaras genom att medan data är 

explicit, så är warrant mer underförstått. Dessa tre nyckelbegrepp utgör grundstommen i 

argumentationen, men är inte alltid tillräckliga enligt Toulmin. I de fall då säkerheten av ett claim 

inte kan benämnas som nödvändigtvis, utan mer antagligen, kan det krävas en Qualifier. 

Qualifier innebär med vilken säkerhet eller sannolikhet vi kan säga att påståendet/slutsatsen är 

korrekt. Det vill säga hur stark vår bro, warrant, mellan data och claim kan anses vara. Inom 

matematiska resonemang får detta ingen betydande funktion då sådana resonemang främst ses som 

absoluta. Ytterligare en nyckelaspekt kopplad till qualifier är Rebutal, vilket innebär de villkor som 

eventuellt gäller för slutsatserna. Exempelvis kan det finnas undantag eller situationer då claim in 

längre gäller, så kallade motbevis (Toulmin, 2003). Slutligen så tar Toulmin upp begreppet 

Backing, vilket har som funktion att stödja warrant om detta skulle vara ifrågasatt. Backing kan ses 

som ytterligare ett argument som stödjer påståendet. Backing utgörs av detaljer kring warrant, 

warrant är därmed legitimt på grund av backing. Skillnaden mellan warrant och backing kan 

uttryckas genom att warrant förklaras som mer hypotetiska uttalanden, medan backing istället 

utgörs av mer kategoriska fakta (ibid.). För att tydliggöra modellen ytterligare så kan den 

exemplifieras med hjälp av Figur 3 ur Toulmin (2003). 

För att förstå Toulmins modell ur ett 

matematikdidaktiskt perspektiv, så kan en 

parallell dras till Krummheuers (2007) studie. 

Toulmins modell används där som ett verktyg 

för att förstå hur strukturen av elevernas 

resonemang skapas genom interaktion, detta 

utifrån två olika sekvenser. I den ena resonerade 

eleverna kring hur tvåsiffriga tal kan delas upp 

och i den andra kring vilket det hemliga talet 

var, som en elev tänkte på. Krummheuer väljer 

att använda sig av delarna, data, conclusion 

Figur 2. Toulmins argumentationsmodell 
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(claim), warrant och backing ur Toulmins modell. Han hävdar dock att delarna data, claim och 

warrant ses som kärnan i ett matematiskt resonemang och att backing sällan förekommer i 

lågstadiets matematikundervisning. Toulmins modell illustreras även med hjälp av ett exempel på 

ett matematiskt resonemang, vilket kan ses i Figur 4.  Genom förklaringen av Toulmins 

grundläggande modell, i kombination med exempel kopplade till matematik, så kan vi förstå hur 

Toulmin kan appliceras inom matematikdidaktisk forskning. Modellen kommer att användas på 

liknande sätt i den här studien, som den gjorts såväl i Krummheuer (2007), som i Brunström (2015) 

och Yackel (2011).  

 

2.3 Teoretiskt ramverk 
De sociokulturella teorier som presenterades först i detta avsnitt kommer i den här studien att 

fungera som teoretisk utgångspunkt. Teorierna utgår från att människans tanke och lärande utgår 

från de möjligheter, som kulturella verktyg ger oss. Människans utvecklande av högre mentala 

processer sker socialt, vilket delvis relaterar till den kommunikativa resonemangsförmåga, som den 

här forskningsstudien fokuserar på. Studien väljer även att fokusera på ämnet pre-algebra, ett ämne 

som delvis motsäger den sociokulturella teorin, genom att Vygotsky menar att ämnet kräver ett högt 

abstrakt tänkande. Ett tänkande som delvis möjliggörs av barns utvecklingsnivå. Valet av ämnet kan 

dock motiveras utifrån Vygotskys teori om att så kallade pseudobegrepp, möjliggör ett senare 

lärande. Även om barn inte helt och fullt har möjlighet att förstå algebrans begrepp, så innebär detta 

alltså inte att sådana begrepp inte bör arbetas med. Detta kan även motiveras utifrån Vygotskys 

tanke om ZPD, det är inte endast barns utvecklingsnivå som avgör vad de kan lära sig, utan även 

den kulturella och sociala miljön spelar in.  

Vygotskys syn på lärande och utveckling, går även att relatera till studiens fokus på 

resonemangsförmåga. Syftet med studien är att förstå hur en aktivitet kan främja utvecklingen av 

elevers resonemangsförmåga inom prealgebra. Syftet antyder därmed att det inte är frågan om att en 

utveckling förväntas ske, utan snarare ett lärande, som enligt Vygotsky senare kan leda till en 

utveckling. Studien utgår även från att elever behöver stöd i att utveckla sin resonemangsförmåga. 

Definitionen av resonemangsförmåga i matematik utgår främst från KOM-projektets definition. 

Deras val av begrepp, kompetens, kan till stor del likställas med det begrepp som används inom Lgr 

11, förmåga, KOM-projektet innehåller dock en utförligare definition. Bägge begreppen kan dock 

kopplas samman med Vygotskys syn på utveckling. Begreppen signalerar att detta är kunskaper 

som utvecklas över tid och som det finns en progression inom, snarare än kunskaper som direkt kan 

inhämtas genom ett lärande. Definitionen av ett resonemang, som en kedja av argument som stödjer 

ett påstående, kan även associeras med de olika komponenterna inom Toulmins 

argumentationsmodell, så som claim, data och warrant. Eftersom den här studien tar sin 

utgångspunkt i grundskolans tidigare år, där eleverna precis börjat utveckla sin 

resonemangsförmåga, så är inte samtliga delar av Toulmins modell aktuella. Studiens resultat 

analyseras främst utifrån de grundläggande komponenterna claim, data och warrant. Definitionen 

vill även framhäva hur resonemangsförmåga i matematik, är en förmåga som består av flera faser 

och handlar därmed om mer än ren bevisföring. 

Figur 4. Exempel på matematiskt 

resonemang utifrån Toulmins 

modell 
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt så presenteras först en bakgrund till ämnet pre-algebra. Detta följs av ett relevant 

urval av tidigare forskning som belyser området pre-algebra samt elevers utveckling av 

resonemangsförmåga i matematik.  

3.1 Pre-algebra 
Begreppet algebra härstammar enligt Thompson (1996) från det arabiska ordet al-jabr, vars 

betydelse kan översättas ungefär med ”återställande” och syftade till en början på ekvationslösning. 

Thompson beskriver även hur algebran utvecklats från grekernas tidigaste matematik till dagens 

moderna. Den tidigaste formen av algebra sågs vara retorisk. Detta innebar att grekerna uttryckte all 

matematik med hjälp av ord, snarare än symboler. Så småningom infördes istället synkoperad 

algebra, vilket kan ses som en övergång mellan den äldre retoriska algebran och dagens moderna 

algebra. I den synkoperade algebran infördes förkortningar för att minska ned antalet ord för att 

beskriva en lösning. Detta blev föregångaren till dagens moderna algebra som sker med hjälp av 

symboler. Med hjälp av den symboliska algebran möjliggjordes användningen av algebran som 

verktyg för att bevisa matematiska regler och kunna uttrycka generella lösningar.  

Som nämnts redan i inledningen, så är algebra en del av matematiken som elever ofta har stött på 

stora svårigheter inom. Synen på algebra hos många elever har varit väldigt procedurinriktad och 

inneburit detsamma som aritmetiken, bortsett från att man istället för siffror, räknar med bokstäver 

(Bergsten m.fl., 2001). I skolans matematikundervisning har man först börjat med den 

grundläggande aritmetikens fyra räknesätt och senare introducerat algebran (Persson, 2005). Delvis 

kan denna syn på algebra härledas till Piagets utvecklingsstadie-teori, där algebran kräver ett mer 

abstrakt tänkande, som i sin tur förutsätter en viss utvecklingsnivå. Tanken om att aritmetiken 

föregår algebran, kan dock även kopplas till Vygotsky (2001), som ser algebran som ett område 

som befinner sig på ett högre abstraktionsplan än aritmetiken. Vygotsky jämför även dessa två 

områden med talspråket respektive skriftspråket, där skriftspråket jämförs med algebran och 

talspråket med aritmetiken. Barnet utvecklar först sitt talspråk för att senare utveckla sitt skriftspråk. 

Persson (2005) menar dock vidare att denna syn på algebra i relation till aritmetiken, alltmer har 

ifrågasatts. Han menar att sättet att tänka på algebra som något som måste föregås av grundläggande 

aritmetik och där utveckling krävs för lärande, står i linje med Piagets konstruktivistiska tankar. 

Istället ifrågasätter han, med stöd av bland annat Vygotsky, tanken om att lärandet måste ske enligt 

en bestämd linje. Det kan tolkas som att Persson motsäger sig själv genom att såväl hävda att 

Vygotskys syn på algebra står i linje med skolans traditionella syn, samtidigt som han använder 

Vygotsky som ett argument för en förändrad uppfattning. Utifrån de sociokulturella teorier som 

presenterats i tidigare avsnitt, så väljer jag dock att tolka Persson, som att Vygotskys tanke om att 

lärande föregår utveckling och inte tvärtom, är det centrala. 

Som ett gensvar på den kritik som väckts mot att vänta med algebran till senare delen av 

grundskolan, så har algebra införts även i tidigare årskurser, i form av pre-algebra eller tidig 

algebra. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011), så återfinns området algebra i det centrala 

innehållet för samtliga årskurser. För årskurs 1-3 innefattar detta område följande: Matematiska 

likheter och likhetstecknets betydelse samt Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska 

mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. För årskurs 4-6 återfinns senare även symboler 

för obekanta tal samt ekvationslösning. 

Att området algebra finns med som en del i det centrala innehållet för alla årskurser visar på att 

ämnet ska beröras även i de tidigare årskurserna. Fokus ligger då på aktiviteter som anses skapa 

goda förutsättningar för senare algebrainlärning, så som likhetstecknets betydelse och arbete med 

mönster. Samtidigt finns det mycket som tyder på att även de yngre eleverna kan arbeta vidare med 

fler förberedande aktiviteter, vilket bland annat Dahlin och Eriksson (2008) hävdar. Persson (2005) 
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beskriver även hur insikten om att barn kan göra mycket mer, bara de får möjlighet till det, har vuxit 

sig allt starkare under 2000-talet. Utifrån detta förklaras det allt större intresset för pre-algebra. 

Pre-algebra, vilket även benämns som early algebra, avser de olika typer av aktiviteter som 

genomförs under skolans tidigare år, i syfte att skapa goda förutsättningar för den kommande 

algebraundervisningen (Bergsten m.fl., 2001).  Begreppet early algebra definieras av Carraher och 

Schliemann (2007) på ett liknande sätt. Linchevski (1995) har utarbetat en definition kring vad pre-

algebra kan innefatta tillsammans med lärare. De kom sammanfattningsvis fram till att pre-algebra 

definieras som övergångsfasen från aritmetiken till den formella algebran. I denna fas fokuseras 

aktiviteter inom aritmetiken som kan ge eleverna en god förståelse för matematiska föreställningar 

och tankesätt, exempelvis generaliseringar. Genom sådana aktiviteter kan elevernas förståelse för de 

olika symboliska representationerna gynnas, vilket underlättar förståelsen av senare algebraiska 

uttryck. Carraher och Schliemann (2007) beskriver även hur pre-algebra innefattar aktiviteter som 

att sortera och kategorisera objekt, arbeta med mönster och generaliseringar, förstå likhetstecknet, 

växla mellan olika representationsformer samt enklare funktioner.  

Ormond (2012) hävdar att just förståelsen för likhetstecknet, är en viktig kunskap att behärska för 

att senare kunna lära sig mer avancerad algebra. För att utveckla förståelse för tecknets innebörd, så 

bör eleverna få möta det i olika sammanhang. Ormond betonar även vikten av att arbeta med 

uppgifter där den klassiska ”läsordningen” av ett matematiskt uttryck frångås. Elever tenderar att se 

matematiska uttryck som en läsuppgift, där vi i västvärlden läser från vänster till höger, vilket kan 

ställa till det när elever stöter på uppgifter som 3 + _ = 8. Elever behöver alltså möta uppgifter där 

uttryck ses som likheter, snarare än enbart operationer. Även Warren, Mollinson och Oestrich (2009) 

hävdar att förståelsen för likhetstecknet är betydelsefull inom tidig algebra. De menar att tidig algebra 

snarare bör fokusera på aritmetikens struktur, än att se aritmetiken enbart som ett verktyg för beräkning. 

Genom varierande uppgifter så kan innebörden av en likhet upptäckas, snarare än att uppgiften består av 

en beräkning. Warren m.fl. ger även förslag på övningar som kan genomföras laborativt för att 

undersöka likhetens innebörd, bland annat för att förstå vad som händer om vi lägger till eller tar bort 

något på ena sidan. En förståelse som i sin tur leder till att elever redan i mycket tidig ålder kan lösa 

enkla ekvationer. 

Blanton m.fl. (2015) har i sin studie gjort ett undervisningsexperiment inom tidig algebra i årskurs 

3. Under ett års tid genomfördes en speciellt utformad matematikundervisning som innefattade 

utökad algebra, medan kontrollgruppen följde den vanliga läroplanen. Studien fokuserade bland 

annat på att bredda undervisningen inom algebra till att inte endast fokusera på begrepp och 

generaliserad aritmetik, vilket författarna menar ofta är det som den tidiga algebraundervisningen 

innefattar. Istället hävdar de att elever behöver breda kunskaper inom samtliga fält inom algebra, så 

som exempelvis ekvationer och funktioner. Slutsatsen av studien visar på att elever inte bara är 

kapabla att redan i tidig ålder genomföra algebraiska resonemang, utan att det även inverkar positivt 

på deras matematikinlärning. Exempelvis så var elever som fått den utformade undervisningen, mer 

benägna att senare använda sig av algebraiska resonemang inom exempelvis problemlösning. Detta 

kan jämföras med Vygotskys resonemang kring att teoretisk förståelse för abstrakta vetenskapliga 

begrepp, hjälper eleven att nå högre nivåer i sitt tänkande. Vilket i sig stödjer tanken om att lärandet 

inom pre-algebra även kan utgå från mer abstrakta tänkanden, så som ekvationer, redan i tidig ålder. 

3.2 Utveckla resonemangsförmåga i matematik 
Löwing (2004) argumenterar i sin avhandling för att de kommunikativa delarna av skolmatematiken 

bör ges mer utrymme i undervisningen. Avhandlingen bygger på ett flertal observationer och 

intervjuer av grundskolelärare, för att kunna undersöka hur klassrumskommunikationen och lärares 

planering av undervisningen påverkar elevernas möjligheter att lära. Hon utgår från ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv, vilket innebär att hon studerar olika ramfaktorer och samspelet 

mellan dessa. Hennes resultat visar att de val läraren gör i planeringen av sin undervisning är 
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avgörande för elevernas möjlighet att lära sig matematik. Exempelvis så visade observationer av 

elevsamtal, att elevers kommunikation med varandra inte fokuserade speciellt mycket på 

matematik. Istället bestod de snarare av korta kommentarer till varandras svar samt av en stor del 

privata samtal, utan matematiskt innehåll. Detta menar Löwing kan härledas till hur läraren valt att 

organisera undervisningen. I de fall där eleverna exempelvis placerats i mindre grupper, med tanken 

att detta skulle generera ett matematiskt samtal, så arbetade eleverna ofta med olika 

matematikinnehåll eller hade inte givits några specifika uppgifter att gemensamt samtala kring.  

Således hävdar Löwing (2004) att läraren bör organisera sin undervisning på ett genomtänkt sätt, 

där lärarna bör beakta vad de vill uppnå med exempelvis valda arbetsformer, samt reflektera över 

hur dessa kan genomföras på bästa sätt. Engvall (2013) skriver i sin avhandling bland annat om hur 

undervisningen kan organiseras för att elever ska ha möjlighet att utveckla sin kommunikations- 

och resonemangsförmåga. Hennes studie visar att dessa förmågor ofta ges liten möjlighet att 

utveckla, men genom att använda rätt arbetssätt och arbetsmetoder så kan dessa förmågor istället 

ges goda utvecklingsmöjligheter. Eleverna bör då arbeta i par eller grupper samt på olika sätt få 

redovisa sina lösningar för varandra. Detta i motsats till ett dominerande enskilt arbete eller en 

undervisning där läraren tar alltför stort talutrymme. Några av de arbetsmetoder som även gynnar, 

framförallt resonemangsförmågan, är exempelvis att eleverna får förklara hur de har tänkt. Det 

gäller även de elever som har förstått. Ett annat exempel är att läraren ger vägledning till eleverna 

kring hur de ska kommunicera med varandra. I relation till arbetsmetoder, så menar Löwing (2004) 

att enskilt arbete bidrar till svårigheter att få till matematiska samtal med djup, då alltför lite tid med 

läraren då ges till varje elev.  

Vikten av att arbeta i mindre grupper eller helklass för att utveckla matematiska resonemang, lyfts 

även av Hunter (2014), som i sin studie tillsammans med en lågstadielärare, undersökt hur lärares 

pedagogiska handlingar kan stödja elevernas deltagande i matematiska resonemang. Studien inriktar 

sig, precis som den här forskningsstudien, på algebra och är en del av en större studie bestående av 

ett tremånaders designexperiment som syftade till att utveckla elevers resonemangsförmåga. 

Studien genomfördes med hjälp av ett så kallat ”Collaborative teaching design experiment” på en 

lågstadieskola på New Zeeland. Resultaten av studien visar på att en förändring av klassrumsmiljön 

tar lång tid och kräver konsekvent uppmärksamhet, inledningsvis med fokus på sociala 

klassrumsnormer och senare på sociomatematiska normer, det vill säga vilka normer som gäller 

inom matematikundervisningen. Resultatet från studien visade på att eleverna ofta intog en passiv 

roll i gruppdiskussioner där endast ett fåtal elever gjorde sig hörda. Eleverna tenderade att inte 

heller ifrågasätta varandras resonemang. Här visade sig läraren ha en betydelsefull roll när det kom 

till att aktivera eleverna i sitt eget lärande och att kunna växla från att inte enbart utgöra en passiv 

lyssnare, utan istället delta i diskussioner och förklara sina resonemang. När eleverna började 

resonera mer med varandra så tenderade många att istället vara självförsvarande vid de tillfällen 

någon ifrågasatte deras resonemang, istället för att vara öppna för varandras tankar.  

Hunter (2014) lyfter även fram betydelsen av lärarens olika roller, som en förebild, deltagare och 

guide. Dessa olika roller menar Hunter bidrar till en klassrumsmiljö som motarbetar den 

traditionella bilden av elever som passiva mottagare och istället främjar elevernas aktiva 

deltagande. För att eleverna skulle koppla samman sina aritmetiska slutsatser till algebraiska 

resonemang, så krävdes även specifikt utformade uppgifter, material och olika representationer. 

Även McCrone (2005) lyfter fram viktiga specifika pedagogiska metoder, så som att få eleverna att 

lyssna och reflektera över varandras idéer samt vikten av att betona betydelsen av att aktivt delta i 

diskussioner. McCrone hävdar även att elever för mer utförliga resonemang i helklassdiskussioner, 

jämfört med de resonemang som förs i mindre grupper. Detta genom att eleverna tvingas lyssna 

aktivt för att förstå olika matematiska resonemang. Hunter (2014) visar dock i sin studie på att 

elever inte alltid utvecklar sina resonemang mer i helklass. Genom att eleverna får stanna upp och 
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prata i mindre grupper under diskussionens gång, så ges betydligt större möjlighet för samtliga 

elever att utveckla sina resonemang. 

Betydelsen av det sociala sammanhanget, lyfts även av Cobb, Boufi, McClain och Whitenack 

(1997). De har i sin studie utgått till stor del från Vygotskys teorier om det sociokulturella lärandet. 

Därigenom har de undersökt förhållandet mellan elevers matematikutveckling och rådande 

klassrumsdiskurs. Studien bestod av ett undervisningsexperiment som följde elevers matematiska 

utveckling i årskurs 1 under ett år. De fokuserar i sin analys dels på vad de benämner som en 

reflekterande diskurs samt kollektiv reflektion. De beskriver karaktären av dessa som ett samtal där 

elevers handlingar, genom kollektiv reflektion, blir en tydlig gemensam utgångspunkt för 

diskussion. En kollektiv reflekterande praktik bidrar därmed till utvecklingen av elevers 

matematiska kunskaper. Cobb m.fl. visar på att rådande diskurs kan förändra elevers beteende 

genom övning och uppmuntran. Genom metakognitiv träning kan eleverna utveckla nya normer, 

som i sin tur påverkar deras matematiska kunskaper. I en reflektiv diskurs, skulle exempelvis en 

norm kunna utvecklas kring att underbygga sina matematiska resonemang med argument. 

3.3 Sammanfattning av bakgrund 
Sammanfattningsvis så är ämnet algebra, ett ämne där många elever visat sig stöta på svårigheter. 

Den traditionella bilden i skolans matematikundervisning har länge inneburit att aritmetiken föregår 

algebran, något som på senare år allt mer har ifrågasatts. Algebra finns med i kursplanen för 

samtliga årskurser i den senaste läroplanen och området pre-algebra, har vunnit mycket mark de 

senaste åren. Forskning visar att tidigt arbete med algebra gynnar elevers övriga 

matematikinlärning, men man är inte helt överens om vad den inledande algebraundervisningen ska 

innehålla och på vilket sätt den ska införas. Något som den här studien syftar till att bidra till att 

utforska vidare. 

Forskning med fokus på elevers resonemangsförmåga inom matematik, visar på att undervisningens 

arbetssätt har stor inverkan på elevers möjligheter till att utveckla denna förmåga. Trots att 

forskning tydligt visar att arbetssätt i grupp gynnar utvecklingen av förmågan, så tycks inte detta 

vara allt som krävs. Forskning visar även att elever kan behöva stöd i hur de kan utveckla sina 

resonemang, därmed får lärarens handlingar en betydelsefull roll. Vid pre-algebraiska resonemang, 

har elever även visat sig behöva specifikt utformade uppgifter med olika representationsformer, för 

att kunna koppla algebran till aritmetiken. Frågan är dock vilka verktyg elever kan tänkas behöva 

och vilka effekter det kan ge? Samt hur en sådan specifikt utformad uppgift kan se ut? Detta är 

frågor som den här studiens design förhoppningsvis kan söka svar på.  För att kunna utveckla 

resonemangsförmåga, så tycks klassrumsnormer och rådande diskurs ha en viktig betydelse. Elever 

intar traditionellt en relativt passiv roll i diskussioner, vilket läraren måste försöka motverka. 

Rådande normer och diskurs går att påverka, men det kräver tid och arbete. Forskning visar 

exempelvis att en reflekterande diskurs möjliggör för elever att delta i resonemang utifrån 

gemensamma erfarenheter. Den här studien vill undersöka hur sådana erfarenheter kan skapas, samt 

på vilket sätt sociala normer kan inverka på elevers möjlighet till att utveckla resonemangsförmåga. 

Det faktum att synen på aritmetiken, som en nödvändig grund för algebra, allt mer har ifrågasatts, är 

en intressant utgångspunkt i den här studien. Studien syftar delvis till att vidare ifrågasätta huruvida 

lärandet måste ske enligt en bestämd linje och fyller därmed en viktig funktion, genom att utforska 

huruvida pre-algebra kan förstås utifrån Vygotskys teorier. Detta trots Vygotskys hävdande av att 

aritmetiken föregår algebran. Studiens fokus på den sociala kontexten, leder även till att den 

betydelsefulla roll som läraren visat sig ha, ämnas undersökas vidare i den här studien. Syftet är att 

skapa en förståelse för på vilket sätt lärare i praktiken kan aktivera eleverna till att förklara sina 

resonemang. Vilket kan relateras tillbaka till Sfards m.fl. (1998) resonemang kring att just den 

frågan, är relativt outforskad inom matematikdidaktiken.  
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4 Metod 
I detta avsnitt redogörs för val av forskningsansats och instrument för datainsamling. Studiens 

forskningsmetod, design research, beskrivs övergripande, vilket följs av en mer detaljerad 

beskrivning av studiens design samt hur databearbetningen går till. Slutligen diskuteras studiens 

tillförlitlighet samt de etiska överväganden som görs.  

4.1 Val av forskningsansats 
Den här forskningsstudien utgår från en kvalitativ ansats. Forskning som utgår från en kvalitativ 

ansats kan sägas vara holistisk, eftersom den snarare fokuserar på helheten än summan av delarna. 

Detta kan tolkas som att huvudsyftet med kvalitativ forskning är att tolka, förstå och beskriva 

forskningens resultat, snarare än att generalisera och förklara dem (Stukát, 2011). Kvalitativ 

forskning är även intresserad av att tolka sociala gruppers aktiviteter och beteendemönster och 

använder ofta text och bild som grundläggande data (Denscombe, 2009). Valet av en kvalitativ 

ansats utgår från syftet med studien, som fokuserar just på att skapa förståelse för ett fenomen. Det 

valda fenomenet, hur en aktivitet kan främja elevers utveckling av resonemangsförmåga inom pre-

algebra, har en stark koppling till sociala handlingar och beteenden (ibid.). Studiens valda metod, 

design research, kan utformas såväl kvalitativt som kvantitativt. Enligt Denscombe, är det främst 

typen av data som kan definieras som kvalitativ eller kvantitativ, snarare än forskningsmetoden i 

sig. Den här forskningsstudiens data kan definieras som typisk kvalitativ data, då den består av text 

och rörliga bilder. Slutligen så menar Denscombe även att kvalitativ forskning kännetecknas av att 

kunskap anses vara socialt konstruerat, vilket även går i linje med den här studiens teoretiska 

utgångspunkt. 

4.2 Design research 
För att uppfylla studiens syfte så används metoden design research. Det främsta syftet med att 

använda den valda metoden, är att studien fokuserar på att skapa användbara resultat. Något som är 

eftersträvansvärt inom utbildningsvetenskaplig forskning. Enligt Plomp (2010), så ger metoden 

möjlighet att skapa forskningsresultat som är direkt användbara i undervisningspraktiken, till 

skillnad från vad som är möjligt genom mer traditionella forskningsmetoder. Utgångspunkten i 

forskningsmetoden är att undervisningspraktiken är en komplex verksamhet, som enligt Cobb, 

Confrey, diSessa, Lehrer och Schauble (2003), kan jämföras med ett ekosystem där samtliga delar 

inverkar på varandra. Ett sådant ekosystem innefattar såväl de uppgifter som tilldelas eleverna och 

de verktyg de har att tillgå, som de sociala normer och diskurser som präglar undervisningsmiljön. 

Inom design research vill man poängtera att dessa delar hör samman och samspelar med varandra, 

snarare än att de ses som enskilda faktorer som påverkar inlärning. Tankesättet, för att kunna 

producera förändringar måste det som ska förändras förstås, förklarar hur förståelse för detta 

komplexa samband är tänkt att utvecklas (Gravemeijer & Cobb, 2006). Ovanstående resonemang 

kring metodens användningssyfte relaterar starkt till den här forskningsstudien, som syftar till att 

skapa användbar kunskap inom matematikdidaktik, för att kunna bidra till förändringen mot en mer 

framgångsrik matematikundervisning. 

Cobb m.fl. (2003) menar att det finns många olika typer av designexperiment, men urskiljer ändå 

fem olika egenskaper som kännetecknar samtliga. En sammanfattning av dessa uttrycks i Figur 5. 

Den första egenskapen handlar om att syftet med metoden är att utforma teorier, ett syfte som kan 

ses som tvådelat. Detta kan förstås utifrån Plomps (2010) definition av metodens innebörd, det vill 

säga att dels designa och utveckla en insats, exempelvis en arbetsuppgift, för att förbättra en aspekt 

av undervisningen. Samt dels att utveckla förståelse för vad som sker genom insatsen. Detta 

relaterar till mitt forskningssyfte där tanken är att dels utveckla en väl fungerande pre-algebra 

uppgift, men som även ger teoretisk förståelse för hur elevers resonemangförmåga kan utvecklas. 

Den teori som metoden utmynnar i benämns av Plomp (2010) som en så kallad local instruction 
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theory. Den andra egenskapen utgörs av ett interventionstänk, som innebär att metoden vill utforska 

möjligheter till ett ökat lärande. Detta genom att utveckla nya interventioner, så som i form av 

arbetsmaterial eller arbetsmetoder inom en avgränsad del av ekosystemet (Cobb m.fl., 2003). Cobb 

m.fl. betonar här skillnaden mellan att studera ”vanlig” undervisning och det som studeras inom 

designexperiment, där forskaren medvetet kan utforma undervisningen efter forskningens syfte.  

Den tredje egenskapen som kännetecknar ett designexperiment, bygger på de två första och innebär 

att metoden är såväl prospective, som reflective. Detta kan översättas med att metoden innehåller en 

spekulativ och en reflektiv fas. I den första spekulativa fasen, så fokuseras den lärprocess man har 

valt att studera och en plan för hur denna process kan stödjas utarbetas (Cobb m.fl., 2003). Fasen 

utmynnar i det som Gravemeijer (2004) benämner som conjectured local instruction theory, vilket 

kan förstås som en hypotes kring vilka effekter interventionerna kommer att få. Simon (1995) 

benämner det istället för hypothetical learning trajectory. I den här forskningsstudien så handlar det 

om att förutse hur elevernas resonemangsförmåga inom pre-algebra kommer att främjas, genom den 

utarbetade lektionsdesignen. Under forskningens gång, så bör forskaren vara öppen för att denna 

hypotes kan komma att förändras, vilket så småningom, i den reflektiva fasen, kommer att mynna ut 

i en så kallad local instruction theory. Mellan dessa två faser så befinner sig den fjärde egenskapen 

enligt Cobb m.fl. (2003), vilket innebär att de förändringar som sker i hypotesen upprepar sig i 

cykler. Den här forskningsstudien består, på grund av sitt ringa omfång, endast av två upprepade 

cykler, vilka sker i samband med att den designade aktiviteten genomförs två gånger. Denna 

upprepande process leder enligt Cobb m.fl. till att resultatet kan anses vara empiriskt grundat. 

Slutligen så återknyter den femte och sista egenskapen till Plomps (2010) definition av design 

research som en forskningsmetod som skapar direkt användbara forskningsresultat. Cobb m.fl. 

(2003) menar att designexperiment ska generera teorier som går att applicera direkt i 

undervisningen. Detta innebär dels att forskaren bör vara ödmjuk inför de teorier som genereras, 

eftersom studien är genomförd i ett avgränsat sammanhang. Samtidigt så ger det också möjligheter 

att ge mer specifika svar på verklighetsnära frågor, än vad stora breda teoribildningar kanske har 

möjlighet att göra. 

 

 
   Figur 5. Modell över design research inom utbildningsvetenskaplig forskning 
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4.2.1 Guided reinvention 

Algebrans historiska utveckling, som beskrivits tidigare i studien, är viktig att ta i beaktande i 

utformningen av skolans algebraundervisning (Thompson, 1996). Thompson förklarar detta genom 

tillämpning av rekapitulationstesen. ”Individen upprepar (rekapitulerar) under sitt korta jordeliv det 

mänskliga släktets kognitiva utveckling.” (Thompson, 1996:450). Ett exempel på tillämpning av 

rekapitulationstesen är Jean Piagets idé kring att genom att studera barns tankar, så nås förståelse 

för hur människan tänkte som barn och även hur våra förfäder tänkte. Inom matematiken så blir 

rekapitulationstesen aktuell inom exempelvis sådana områden som tagit lång tid för människan att 

utveckla, var av algebran är ett sådant exempel. Det har tagit lång tid för människan att utveckla den 

moderna symboliska algebra, som elever idag förväntas lära sig och det är därmed inte helt 

obegripligt, snarare motsatsen, att våra elever får problem med detta. Tanken med 

rekapitulationstesen är alltså att elevernas algebrainlärning bör följa samma utveckling som 

människans upptäckande av algebra. Den inledande algebran bör därmed alltså utgå från språket 

och vara främst retorisk (ibid.). 

Vid utformandet av studiens design, utgår forskaren ofta från en vald designprincip (Plomp, 2010). 

I den här forskningsstudien används principen Guided reinvention, vilket motiveras utifrån 

ovanstående resonemang. Principen är utformad inom matematikforskning och innebär att skapa 

aktiviteter som, istället för att överföra färdig kunskap till eleverna, snarare syftar till att genom 

meningsfulla aktiviteter låta dem själva återskapa matematiken. Detta för att skapa en givande 

progression i elevernas matematiska utveckling, vilket underlättar möjliggörandet av mer 

avancerade matematiska kunskaper (Freudenthal, 1991). Freudenthal (1973) hävdar att om yngre 

elever inte lär sig att förstå vad de själva gör i matematiken, så kommer de inte heller senare att 

lyckas med mer avancerade operationer. Freudenthals (1991; 1973) resonemang går hand i hand 

med Thompsons (1996) sätt att se på algebraundervisningen, som en aktivitet som eleverna bör få 

återskapa från grunden och få tid på sig att utveckla. Genom studiens fokus på retorisk algebra samt 

elevers resonemangsförmåga, så inriktar sig studiens design på muntliga aktiviteter. I lektionen är 

inte tanken att ordet algebra ska stå i fokus, utan snarare utgår lektionen från ett lekfullt arbetssätt 

där eleverna får laborera med likhetstecknets betydelse. Tanken är att detta i sin tur ska kunna leda 

till ett skapande av pre-algebraiska förkunskaper kring hur man löser en ekvation.  

Gravemeijer och Cobb (2006) menar att designen måste utvecklas på ett sådant sätt, att eleverna 

sätts att lösa problem som känns personligt meningsfulla för dem. Tanken med att eleverna får lösa 

ett problembaserat spel, snarare än en ren matematisk uppgift, är att uppgiften ska kännas 

meningsfull och relatera till deras erfarenhetsvärld. Gravemeijer och Cobb menar även att forskaren 

bör försöka utforma uppgifter där eleverna tvingas använda sig av de tankegångar, som leder till det 

matematiska innehåll som designen syftar till få förståelse för.  Tanken i spelet är att eleverna 

tvingas in i tänket ”lika på bägge sidor”, vilket i sin tur handlar om att förstå likhetstecknets 

innebörd. Uppgiften är även konstruerad på ett sådant sätt att eleverna tvingas resonera med 

varandra kring en matematisk uppgift, vilket syftar till att deras resonemangsförmåga främjas. 

4.2.2 Studiens kontext 

Designexperimentet genomförs i två olika klasser i årskurs 3 på en F-6 skola i en medelstor stad i 

södra Sverige. Klasserna arbetar parallellt på samma skola och följer ungefär samma 

undervisningsupplägg. Klasserna består av 15 elever vardera. Några enstaka elever från varje klass 

deltar i undervisningen vid sidan av videoinspelningen, då dessa saknar samtycke från 

vårdnadshavarna. Jag som forskare har tidigare varit i kontakt med bägge klasserna, vilket gör att de 

är vana vid min närvaro, såväl i rollen som lärare, som i rollen som forskare. Lektionssekvensen 

genomförs i två cykler och jag agerar själv lärare vid bägge lektionstillfällena. Lektionerna 

dokumenteras med hjälp av videoinspelning. Två kameror används, den ena för att följa 
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undervisningen i helklass och den andra för att möjliggöra en närmare dokumentation av de mindre 

gruppernas arbete. Studiens design presenteras mer utförligt i kommande avsnitt. 

4.2.3 Designen i studien 

Här görs en relativt utförlig beskrivning av det som Gravemeijer (2004) benämner som conjectured 

local instruction theory, eller enligt Simon (1995) hypothetical learning trajectory, HLT. Enligt 

Gravemeijer (2004) så består denna av tre delar. Den första avser lärandemål för eleverna och den 

andra delen de planerade aktiviteter som ska hjälpa eleverna att nå målen. Slutligen består den 

tredje delen av en hypotetisk inlärningsprocess, där elevernas utveckling beskrivs i mindre steg. 

Simon (1995) beskriver denna hypotes på liknande sätt och sammanfattar den med att den utgör ett 

antagande över hur elevernas lärande kommer att ske. Idén bygger främst på konstruktivistiska 

tankar om hur kunskap byggs upp bit för bit inom individen. Det kan tyckas något motsägelsefullt 

att utgå från dessa konstruktivistiska tankar i en studie som valt att utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv, då dessa på vissa punkter skiljer sig åt. Den största skillnaden kan illustreras genom att 

konstruktivismen främst väljer att fokusera på hur lärandet sker inom individen och den omgivande 

kontexten sätts därmed i bakgrunden. De sociokulturella perspektivet väljer istället att sätta den 

omgivande kontexten, den sociala kulturen, i främsta rummet (Simon, 1995). Simon hävdar dock att 

idén kring HLT inte främst fokuserar på huruvida den sociala kontexten eller den kognitiva tanken 

är det primära, utan snarare att bägge perspektiven bidrar till förståelse.  Simon illustrerar detta med 

en metafor hämtad från fysiken. Länge har fysiker diskuterat huruvida ljus bör ses som en våg eller 

en partikel, men genom att förena dessa synsätt så har stora framgångar kunnat göras. På liknande 

sätt menar Simon att förståelse för hur kunskap blir till, kan skapas genom att förena två olika 

perspektiv.  

Lärandemål för eleverna 

HLT i den här studien består dels av elevernas lärandemål. Vilket i det här fallet består av att 

eleverna ska lära sig att föra ett matematiskt resonemang inom prealgebra. Målet är även att 

eleverna ska utveckla sina kunskaper inom pre-algebra, vilket innebär att de ska få en förståelse för 

begreppet jämvikt och därmed även likhetstecknets betydelse samt en förståelse för hur man kan 

isolera en faktor på ena sidan likhetstecknet.  

Planerade aktiviteter och hypotetisk lärandeprocess  
Aktiviteten består av spelet ”Jakten på den försvunna guldskatten”, följt av uppföljande 

diskussionsfrågor i helklass. Spelet har utvecklats av mig som forskare och har hämtat inspiration 

från den digitala appen ”Dragonbox Algebra 5+” (WeWantToKnow AS, 2012). Lektionen inleds 

med en gemensam genomgång av spelet. Spelreglerna gås igenom och vi spelar den första nivån 

tillsammans. Eleverna delas sedan in i mindre grupper om 3-4 elever för att tillsammans spela 

spelet, vilket kan ses som ett samarbetsspel med en spelledare. Eleverna uppmanas att samspela 

med varandra. Spelet är en pre-algebraisk uppgift, som spelas i flera progressiva nivåer där syftet är 

att eleverna på ett lekfullt sätt lär sig att lösa en ekvation. Tanken är dock inte att begreppet algebra 

eller ekvation ska stå i fokus, utan eleverna ska själva få återskapa matematiken genom spelet. För 

en utförlig beskrivning av reglerna, se Bilaga A. Kortfattat går spelet ut på att få guldskatten, vilket 

kan ses som variabeln i en ekvation, isolerad på ena sidan. Resten av figurerna, som kan ses som 

övriga tal i en ekvation, ska försöka elimineras. Detta sker genom att ett motsatskort läggs ut, som 

kan jämföras med bilden/talets negativa motsvarighet. Tanken är alltså att eleverna ska resonera sig 

fram till vilka kort de behöver lägga ut för att kunna vända bort kort och på så sätt få förståelse för 

hur bilder/tal kan elimineras i ett ekvivalent uttryck. Spelet består av olika nivåer/scenarion som 

eleverna ska lösa. Exempelvis så kan guldskatten finns tillsammans med ett färgat piratkort på 

stranden. För att kunna få skatten ensam, så måste de lägga ut ett svartvitt piratkort, ett motsatskort. 

Genom regeln att ett likadant kort alltid måste läggas på motsatt sida av spelplanen, är tanken att 

eleverna får förståelse för begreppet jämvikt. Genom progressionen i spelet så skapas även 
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möjlighet att förenkla de olika scenarierna innan nya kort läggs ut På så sätt får eleverna en 

förförståelse för att kunna förenkla matematiska uttryck. Genom att så småningom introducera tal 

illustrerade som tärningsprickar, så möjliggörs övergången från bild till matematiska symboler. 

Efter att eleverna har spelat spelet, så följs detta upp med en helklassdiskussion (se Bilaga C). 

Helklassdiskussionen tar upp några av de olika nivåerna där grupperna berättar om sina lösningar. I 

denna diskussion, så är tanken att förstärka övertygelsen av att man måste göra lika på bägge sidor 

för att få jämvikt och komma fram till rätt lösning. Eleverna ombeds även sammanfatta 

spelordningen, att förenkla, spela ut kort, förenkla. Diskussionen utgår sedan från några 

fördefinierade ämnen, men beroende på elevernas förståelse för spelet så kan dessa komma att 

justeras. Det faktum att HLT är hypotetisk, poängteras även av Simon (1995). Således ges även 

möjlighet till att diskutera kring eventuella missuppfattningar. Under diskussionen införs även ett 

nytt kort i spelet, likhetstecknet. Vi resonerar kring dess innebörd och placerar tecknet mitt på 

spelplanen. Utifrån detta kan resonemanget leda vidare till att lösa spelet endast med hjälp av 

siffror. Förhoppningen är att se en progression i elevernas pre-algebraiska resonemang utifrån spelet 

i slutet av lektionen.  

4.3 Att använda videoinspelning 
Bjørndal (2005) hävdar, att genom att stödja sin datainsamling på ljudinspelning eller 

videoinspelning, så skapas en fördel för forskaren vid analysarbetet. Inspelad data möjliggör för 

forskaren att gå tillbaka och analysera materialet flertalet gånger, samt att lägga märke till detaljer. 

När det gäller valet av hur data ska samlas in inom designforskning, så menar Gravemeijer och 

Cobb (2006) att det främst handlar om att insamlad data ska kunna uppfylla studiens syfte. De 

hävdar även att när syftet med studien är att utveckla en teori, så är videoinspelning av 

klassrumssituationer ett givet val. Eftersom jag som forskare själv genomför lektionerna, så blir 

användandet av videoinspelning dessutom i det närmaste nödvändigt för att materialet ska kunna 

dokumenteras. Valet av videoinspelning innebär även stora möjligheter. Powell, Francisco och 

Maher (2003) lyfter fram några av dessa, bland annat att metoden möjliggör dokumentation av 

komplexa interaktioner, nyanser i språket och kroppsspråk. Dessutom innebär videoinspelning, till 

skillnad från fältanteckningar, att ingen automatisk redigering sker vid dokumentationen. 

Att använda sig av videoinspelning innebär dock även begränsningar, vilket Powell m.fl. (2003) 

även problematiserar kring. Videoinspelning innebär inte att allt som sker, automatiskt fångas in. 

Var och hur vi placerar kameror påverkar datamaterialet. I den här studien så placeras en kamera 

längst ner i klassrummet och en kamera intill en av elevgrupperna. Detta för att möjliggöra 

inspelning av såväl det som sker i helklass, som det som sker under tiden eleverna spelar spelet. 

Metoden innebär även tekniska begränsningar, vilket innebär att det är betydelsefullt att kontrollera 

utrustningen ordentligt. Vidare diskuterar Powell m.fl. även kring fenomenet att elevers beteende 

kan påverkas, av det faktum att de blir filmade. Johansson och Svedner (2010) lyfter samma 

problematik i relation till ljudinspelning, men hävdar att en sådan påverkan ofta avtar ganska 

snabbt. Det är även den uppfattning jag som forskare skapat mig under studiens datainsamling. För 

att motverka denna eventuella påverkan, så filmas även eleverna redan under lektionen som föregår 

datainsamlingen. Dessutom så leder designforskning till att den ”naturliga undervisningsmiljö”, 

som kan störas genom närvaron av en forskare, redan har tagits avstånd från. Slutligen så innebär 

användandet av videoinspelning att ställning måste tas till särskilda etiska aspekter, vilket redogörs 

för i kommande avsnitt. 
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4.4 Bearbetning av data  
I detta avsnitt så presenteras hur strukturering och bearbetning av insamlad data har gått till. Här 

redogörs även för vald analysmetod. 

Efter avslutad datainsamling så förbereds det insamlade materialet för analys, vilket Denscombe 

(2009) beskriver som det första steget i vid en kvalitativ analys. Förberedelsen består dels av 

säkerhetskopiering av videoinspelning, samt en sammanställning av materialet. För att bli förtrogen 

med materialet, så menar Denscombe att datamaterialet bör gås igenom ett flertal gånger, det 

insamlade materialet bearbetas därmed noggrant. Videoinspelningarna ses igenom upprepade 

gånger. Genom att bearbeta materialet på det här viset, så kan enligt Denscombe den kontext, som 

hör samman med undersökt händelse, återskapas. Insamlad data förbereds för analys på det här 

sättet såväl efter varje enskild cykel, som inför den retrospektiva analysen, då allt material bearbetas 

mer utförligt. 

Själva analysen av data genomförs sedan med hjälp av analysmetoden Grounded theory, vilket även 

kan ses som en av studiens teoretiska utgångspunkter. Även Toulmins argumentationsmodell 

fungerar som en utgångspunkt i studiens analys. Forskningsmetoden grounded theory har blivit 

alltmer populär inom samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning under senare år (Denscombe, 2009; 

Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är metoden relativt svår att definiera, då den utvecklats och 

förgrenats under årens lopp. Tillvägagångssättet utvecklades dock av Barney Glaser och Anselm 

Strauss och presenterades första gången genom deras i arbete i boken The Discovery of Grounded 

Theory. Enligt Denscombe (2009) bygger grounded theory ändå på några grundläggande idéer. 

Först och främst så bygger tillvägagångssättet på, det som även namnet vittnar om, nämligen att 

skapa grundade teorier utifrån empiri, istället för att utgå alltför mycket från färdiga teorier. 

Empirins betydelse inom grounded theory, kan jämställas med hur Cobb m.fl. (2003) hävdar att 

design research är empiriskt grundat. Även fokus på att skapa teorier kan jämföras med design 

research. Denscombe (2009) lyfter även fram vikten av att insamlad data inte ska tala för sig själv, 

utan att själva analysen och genereringen av teorier är grundläggande.  

Förutom att grounded theory går väl ihop med studiens inriktning på designforskning, så är 

tillvägagångssättet även lämpligt inom främst kvalitativ, småskalig forskning (Denscombe, 2009). 

Denscombe poängterar dock att det inom den tolkande, beskrivande, kvalitativa forskningen finns 

flera olika vetenskapliga inriktningar. Frågan forskaren bör ställa sig är dock vilken kunskap som är 

mest intressant för studien. Syftet med den här studien är att studera mänsklig interaktion på ett 

explorativt sätt, vilket Denscombe knyter samman med grounded theory. Om studien istället varit 

intresserad av individernas inre livsvärld och individens egna upplevelser, snarare än deras 

interaktion med andra, så hade istället ett fenomenologiskt perspektiv varit mera lämpligt. Ett 

sådant perspektiv fokuserar mer på individens upplevelse av ett valt fenomen, än själva förståelsen 

för fenomenet. 

Analysen inom grounded theory bör ta sin utgångspunkt i tidigare forskning för att avgränsa 

relevant ämne för studien, vilket även görs i denna forskningsstudie. Dock menar såväl Denscombe 

(2009), som Bryman (2011), att det inom grounded theory är viktigt att forskaren går in med ett 

öppet sinne och så få förutfattade meningar som möjligt. Här finns givetvis en påtalad svårighet, då 

människan alltid utgår från tidigare erfarenhet. Dessutom hävdar Denscombe (2009) att forskaren, 

utan att delvis ta stöd i tidigare teorier, riskerar att uppfinna hjulet på nytt, om och om igen. 

För att sammanställa grounded theory, så har Bryman (2011) förklarat tillvägagångssättet dels 

genom redskap och dels genom resultat. Redskap för grounded theory innebär ett teoretiskt urval, 

urvalet väljs ut för att passa studien. Kodning, vilket är en av de viktigaste processerna. Denscombe 

(2009) beskriver kodningsanalysen såhär. Först och främst så handlar det om att kategorisera sitt 
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datamaterial. Detta sker först genom en öppen kodning, där etiketter sätts på delar av innehållet. 

Sedan följer en axiell kodning, då syftet är att jämföra olika etiketter för att hitta så kallade 

nyckelkomponenter. Slutligen så sker en selektiv kodning där nyckelbegreppen fokuseras och 

kategoriseras. I den här processen är syftet att begrepp ska urskiljas som kan förklara den teori som 

resultatet utmynnar i. En viktig del i den här kategoriseringsprocessen, är enligt Bryman (2011) att 

hela tiden göra jämförelser av datamaterialet och de kategorier som skapats och genomföra 

förändringar allteftersom.  Denna något cykliska tanke kan även den jämföras med tankarna inom 

design research.  Redskap, består enligt Bryman även av teoretisk mättnad, vilket innebär att målet 

är nått när ytterligare insamlad data inte längre bidrar till något nytt i teorin. På grund av den här 

studiens ringa omfattning, så måste tyvärr datainsamlingen vara begränsad från början. Resultatet 

av grounded theory definierar Bryman, dels som de begrepp som tidigare förklarats, men också de 

kategorier som urskiljs i analysen. Resultatet innefattar sedan även hypoteser, vilket ses som 

föraningar om hur begreppen hör samman, samt slutligen en teori som förklarar den undersökta 

företeelsen. Den här forskningsstudiens datamaterial bearbetas enligt den kategorisering som 

presenteras ovan. Resultatet är därmed uppbyggt av de begrepp och kategorier som urskilts i 

dataanalysen.  

4.5 Tillförlitlighet 
Här redovisas och argumenteras för hur studiens resultat har kvalitetssäkrats. Studien har värderats 

främst utifrån Lincoln och Gubas (1985) begrepp tillförlitlighet, som skapats för att kunna 

kvalitetssäkra främst kvalitativ forskning.  

De kvalitetskriterier som generellt används vid främst kvantitativ forskning, exempelvis reliabilitet 

och validitet, menar Bryman (2011) avser främst att kvalitetssäkra en forskningsstudies mätresultat. 

Dessa tappar därmed sin relevans vid kvalitativ forskning, där frågan om mätning inte är forskarens 

främsta fokus. Begreppet validitet står även delvis i motsats till den här studiens metodologiska 

utgångspunkt. Gravemeijer och Cobb (2006) menar att begreppet fokuserar på kontroll och 

bekräftelse, något som inte stämmer överens med metoden design researchs mer utforskande 

karaktär. Till skillnad från mer traditionell experimentforskning, så strävar inte designexperiment 

inom utbildningsvetenskap efter att upprepa studiens exakta insats, i olika undervisningspraktiker. 

Inom undervisningens komplexa ekosystem, så är en sådan upprepning varken önskvärd eller 

möjlig, då samtliga klassrum kräver sina individuella anpassningar av insatsen.  

Somliga forskare hävdar att innebörden av begreppen validitet och reliabilitet bör tolkas annorlunda 

vid användning inom kvalitativ forskning. Andra har hävdat att kvalitativ forskning bör värderas 

utifrån helt andra kriterier. Lincoln och Guba (1985) har utvecklat två grundläggande kriterier som 

alternativ till exempelvis reliabilitet och validitet vid kvalitativ forskning. Det ena kriteriet utgörs av 

tillförlitlighet, ”thrustworthiness”. Tillförlitligheten kan enligt Lincoln och Guba bedömas utifrån 

fyra delkriterier, som anses ha varsin motsvarighet inom kvantitativ forskning. Trovärdighet, 

”credibility”, överförbarhet, ”transferability”, pålitlighet, ”dependability” och möjlighet att styrka, 

”confirmability”. Denna forskningsstudie kommer att kvalitetssäkras främst utifrån dessa fyra 

kriterier.  

Det första kriteriet, trovärdighet, handlar om att, trots de olika tolkningar som kan finnas inom 

kvalitativ forskning, kunna beskriva resultatet på ett trovärdigt sätt. Främst handlar det om att 

försäkra att data har insamlats enligt gällande regler (Lincoln & Guba, 1985). Ett exempel på hur 

detta kriterium kan säkerhetsställas, är enligt Lincoln och Guba, att lära känna sitt studieobjekt 

genom att spendera tillräckligt med tid på fältet, ett kriterium som kan anses vara väl uppfyllt i den 

här studien. Genom att spendera tid på fältet, så menar Lincoln och Guba även att resultatet kan 

anses vara grundat på empiriskt material, snarare än enbart på forskarens egna tolkningar. Ett 

empiriskt grundat resultat är ett kännetecken såväl för metoden designen research, samt för 
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perspektivet grounded theory. Sammanfattningsvis så anses studiens trovärdighet därmed vara 

mycket god.   

Enligt Lincoln och Guba, så innebär det andra kriteriet, överförbarhet, något helt annat inom 

kvalitativ forskning än vad motsvarande kriterium, generaliserbarhet, står för inom kvantitativ 

forskning. Syftet inom kvalitativ forskning är inte att skapa en bredd i resultatet, det vill säga att 

generalisera, utan ett djup. För att kunna uppfylla överförbarhet, så menar Lincoln och Guba att 

forskaren bör ge en utförlig och detaljerad beskrivning av det empiriska materialet, för att 

möjliggöra för andra att kunna avgöra huruvida resultatet skulle kunna vara överförbart till en annan 

kontext. När det handlar om designade fallstudier, så hävdar Yin (2007) att dessa bör bedömas 

utifrån vad han benämner som, analytisk generaliserbarhet, snarare än statistisk generaliserbarhet. 

Detta innebär att resultatet inte är direkt överförbart till en annan kontext, men att resultaten kan 

generaliseras analytiskt till en mer generell teori. Detta kan jämföras med det begrepp som 

Gravemeijer och Cobb (2006) lyfter i relation till just utbildningsvetenskaplig designforskning, 

ecological validity. De hävdar att ecological validity snarare strävar efter att beskrivningen av 

studiens resultat, ska kunna fungera som utgångspunkt för lärare att ta del av och justera för 

anpassning i sin egen verksamhet. Dessa resultat, bestående av en fungerande insats och en teori 

kring det som studerats, ska därmed vara utförligt beskrivna, så att lärare får så goda förutsättningar 

som möjligt att utnyttja resultaten. För att möjliggöra den överförbarhet som presenterats ovan, så 

presenteras i den här studien relativt utförliga beskrivningar av studiens resultat. 

Resultatets utförliga beskrivning relaterar även till Lincoln och Gubas (1985) tredje kriterium, 

pålitlighet. De menar att studiens pålitlighet säkerställs enligt, vad de benämner som, ett granskande 

synsätt. En metod för att använda ett sådant synsätt är exempelvis att forskningskollegor arbetar 

simultant för att kunna granska huruvida varandras metoder varit riktiga. En sådan metod är dock 

oftast inte genomförbar i praktiken. Istället har de olika forskningsstegen, på samma sätt som 

resultaten, beskrivits relativt noggrant i den här studien. Detta möjliggör enligt Denscombe (2009), 

att andra kritiskt kan granska, huruvida procedurerna har varit riktiga. Inom kvalitativ forskning, så 

hävdar Denscombe att en sådan metod är mer relevant, än att diskutera huruvida samma resultat 

skulle genererats om studien skulle ha upprepats. Detta eftersom den sociala miljö som 

datainsamlingen skett i, är i det närmaste omöjlig att återskapa. 

Slutligen så innebär det fjärde kriteriet, möjlighet att styrka, att forskaren genom olika steg försöker 

säkerställa att slutsatserna av studien är grundade i resultatet och inte i forskarens personliga 

värderingar (Lincoln & Guba, 1985). De menar dock att fullständig objektivitet inte är uppnåbart 

inom kvalitativ forskning och således inte heller i den här studien. Eftersom den här studien utgått 

från grounded theory, som kännetecknas av betydelsen av forskarens öppna sinne, så anses studiens 

resultat möjliga att styrka. Dessutom så fokuserar såväl grounded theory samt metoden design 

research på att inte begränsa sitt tänkta resultat i studiens början, utan snarare låta resultatet växa 

fram ur empirin, vilket i sin tur anses ha ökat objektiviteten och minskat forskarens personliga 

inverkan på studien.  

4.6 Etiska ställningstaganden 
I följande avsnitt redogörs för hur relevant forskningsetik beaktas under genomförandet av denna 

forskningsstudie. Enligt Hermerén (2011) rör forskningsetiken främst sådana överväganden som är 

relaterade till hur de personer som är involverade i forskningsstudien ska behandlas. Detta stöds 

även av Vetenskapsrådet (2002), som betonar att det är individskyddskravet som står i fokus inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det grundläggande individskyddskravet består i sin 

tur av fyra allmänna grundprinciper, utifrån vilka denna studies etiska överväganden tar sin 

utgångspunkt.  
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Det första kravet utgörs av Informationskravet, vilket innebär att forskaren är skyldig att informera 

studiens deltagare om studiens syfte samt vem som står bakom den. Deltagarna måste även 

informeras om vilken roll de har i forskningsstudien samt att deras deltagande är helt frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002; Hermerén, 2011). Genom det missivbrev (se Bilaga B) som skickas ut till 

vårdnadshavarna, så informeras dessa om studien, dess syfte, elevernas deltagande samt de 

forskningsetiska krav som beaktas. Även lärare samt elever ges denna information muntligt. 

Informationen framställs på ett sätt som är begripligt för barn, i enlighet med Hermeréns (2011) 

rekommendationer. Därmed återges för eleverna inte studiens syfte lika detaljerat som i brevet, utan 

framställs främst som en experimenterande lektion. Genom denna information, är studiens samtliga 

deltagare även informerade om frivilligheten att delta i forskningsstudien, vilket innebär att hänsyn 

tas även till det andra kravet, Samtyckeskravet. Det här kravet innebär att deltagarna i studien ska ha 

lämnat sitt samtycke på att delta i forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2002). Såväl Denscombe 

(2009), som Vetenskapsrådet (2002), hävdar att särskild hänsyn måste tas när forskningen 

involverar barn och ungdomar. Vetenskapsrådet definierar deltagarna som barn när de är under 15 

år gamla. Vid forskningsstudier som involverar barn, så hävdar de bägge att forskaren i dessa fall 

generellt sett behöver tillstånd från deltagarnas vårdnadshavare. Utifrån dessa regler så samlas ett 

samtyckesformulär in från elevernas vårdnadshavare i samband med det missivbrev som skickas ut.  

Det tredje kravet som beaktas, utgörs av Konfidentialitetskravet. Ett krav som är till för att skydda 

deltagarnas integritet och innebär därför att data som samlas in, ska förvaras så att inte utomstående 

kan ta del av den (Hermerén, 2011). De data som samlas in i denna studie, i form av anteckningar 

och videoinspelningar, förvaras på en lösenordskyddad dator. Att data skyddas på ett säkert sätt är 

enligt Hermerén, än mer viktigt när data innefattar videoinspelningar. Deltagarnas integritet och 

anonymitet skyddas även genom att skolan är avidentifierad i studien och fingerade namn används 

genomgående. Detta i linje med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. Slutligen tas även 

hänsyn till Nyttjandekravet, vilket innebär att studiens insamlade data inte ska nyttjas i något annat 

ändamål än i forskningssyfte (Hermerén, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I den här forskningsstudien 

beaktas kravet genom att insamlad data endast används för att färdigställa studien, för att sedan 

raderas. Information kring deltagarnas anonymitet och nyttjandet av insamlad data går ut till 

samtliga av studiens deltagare. 

Avslutningsvis följer något kort om beslutet att använda videoinspelning vid studiens 

datainsamling. Hermerén (2011) lyfter problematiken med att använda datainspelning ur etisk 

synpunkt. Detta då det innebär att elever kan identifieras och individens integritet kan därmed hotas. 

Med bakgrund mot detta, så hävdar Hermerén att datainsamlingsmetoden endast ska användas då 

man inte hade kunnat uppnå samma resultat med hjälp av en annan metod. I den här 

forskningsstudien övervägs valet av metod noggrant, men då studien syftar till att undersöka 

kommunikation och interaktion, så anses videoinspelning vara det bästa alternativet. För att 

säkerställa deltagarnas integritet, utöver de åtgärder som redan uttryckts ovan, så motiveras även 

valet av metod för deltagarna. Hermerén (2011) menar att deltagarna har rätt att få veta vad som ska 

analyseras i materialet och varför metoden därmed är lämplig. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från designexperimentet, vilket även besvarar studiens 

frågeställningar. Resultatet innebär en sammanställning av såväl den analys som gjorts mellan 

studiens cykler, samt den retrospektiva analys som gjorts i slutet av studien. Resultatet är 

strukturerat utifrån de kategorier och begrepp som framkommit genom analysmetoden och inte 

utifrån studiens frågeställningar. Detta då svaren på studiens frågeställningar går att återfinna i flera 

delar av resultatet. Analysen har genomförts utifrån de videoinspelningar som experimentet har 

dokumenterats med hjälp av. Observera att fingerade namn används i de transkriberade utdragen.  

5.1 Erfarenheter att bygga lärande utifrån 
En av grundtankarna med studiens design är att på ett lekfullt sätt få eleverna att återskapa 

matematik. Aktiviteten syftar även till att genom en gemensam aktivitet, skapa utgångspunkter för 

att kunna delta i matematiska resonemang. Genom att på ett lekfullt sätt återskapa matematik, ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla pre-algebraiska kunskaper. 

5.1.1 Betydelsen av en väl fungerande och lustfylld uppgift 

Under studiens datainsamling, så gick samtliga elever in med en otroligt stor entusiasm. Många 

elever uttryckte spontant sin glädje över uppgiften och fann den såväl rolig som spännande. Faktum 

var att inte en enda elev i någon av klasserna uttryckte motvilja till att delta i aktiviteten. Detta trots 

att jag, utifrån förkunskaper, är medveten om att det i bägge klasserna finns elever med såväl 

misstycke gentemot matematik, samt elever med matematiksvårigheter. Att eleverna känner 

motivation till uppgiften är inget som den här studien valt att fokusera på, men är givetvis en viktig 

förutsättning i lärprocessen. Detta kan förstås utifrån Kilpatricks m.fl. (2001) kriterier för att elever 

ska ges möjlighet att visa resonemangsförmåga i matematik. En av dessa utgörs av det faktum att 

eleverna kan relatera till uppgiften, vilket kan förstås som en viktig byggsten för att känna 

motivation. Dessutom visade sig samtliga elever gå in i uppgiften med relativt gott självförtroende, 

även de svagaste eleverna i matematik. Dels kan detta förstås utifrån Vygotskys (1978) tanke om 

den proximala utvecklingszonen, genom att uppgiften inte bestod av enskilt arbete, så kunde 

samtliga elever känna att de hade stöd av någon mer kunnig kamrat. Det går också att relatera till 

studiens designprincip, där eleverna själva förväntades återskapa matematiken. Trots att det är 

viktigt att peka ut målet med matematikundervisningen, så hade kanske flera elever gått in med ett 

försämrat självförtroende, om uppgiften presenterats som ”ekvationslösning”.  Istället presenterades 

övningen som ett spel, vilket relaterar till elevernas vardag, något som återigen kan kopplas till 

Kilpatricks m.fl. (2001) kriterier. Att samtliga elever även kände en tilltro till sin egen förmåga att 

delta i aktiviteten, skapade en viktig förutsättning för att kunna våga delge sina matematiska 

resonemang. Eftersom resonemangsförmåga i matematik definieras som en tvådelad förmåga, som 

dels består av att kunna följa andras resonemang, men också att själv kunna föra sådana (Niss & 

Højgaard-Jensen, 2002), så blir elevens aktiva deltagande betydelsefullt. 

Enligt Kilpatricks m.fl. (2001) kriterier för att elever ska ges möjlighet att visa och utveckla 

resonemangsförmåga i matematik, så är en viktig aspekt även att uppgiften är begriplig och att 

eleverna har kunskaper om ämnet. Trots att eleverna förväntades lära sig ett helt nytt spel, endast på 

en lektion, så visade sig samtliga elever ändå förstå och komma igång med spelet. Dock så var 

syftet till studiens andra cykel, att försöka få eleverna att snabbare förstå och komma igång med 

spelet, detta för att senare kunna hinna med mer av den gemensamma slutdiskussionen. 

Genomgången av reglerna justerades därmed till cykel två, vilket fungerade betydligt bättre. Detta 

gjorde även att elevernas resonemang hann bli mer utförliga under lektionens gång, vilket kommer 

presenteras längre fram. Några missuppfattningar som uppstod under den första cykeln, undveks 

även under den andra cykeln genom mindre justeringar. Exempelvis så tolkade några elever 

införandet av likhetstecknet, som att det skulle finnas lika många antal kort på varje sida. Genom att 

under den andra cykeln, endast använda spelkort med prickar, istället för figurer, så förstod samtliga 
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elever istället hur likhetstecknet relaterade till talen som korten representerade. En annan 

missuppfattning som förekom hos några elever under den första cykeln, innebar att de inte förstod 

hur motsatsen mellan kort fungerade åt bägge håll. Det vill säga, det svartvita kortet kan paras ihop 

med och därmed eliminera ett färgat och även tvärtom. En del av studiens design syftade till att 

eleverna utifrån spelet, skulle få en inledande förståelse för negativa tal. För att förstå negativa tal, 

så krävs att eleverna förstår att principen om hur tal kan ”ta ut varandra”, fungerar åt bägge håll. 

Därmed så betonades denna spelregel tydligare under den andra cykeln, vilket gav eleverna större 

möjligheter att utifrån spelet, återskapa denna matematiska princip. Genom att eleverna även 

arbetade i mindre grupper, så kunde de ta hjälp av varandra vid eventuella missförstånd. Något som 

kan förstås utifrån Vygotskys (1978) teori om att människans tanke förändras när hon befinner sig i 

en social kontext med andra.  

5.1.2  Gemensamma erfarenheter som grund för lärande  

Genom analysen av elevernas resonemang under aktiviteten, så framkom att spelet blev en naturlig 

utgångspunkt för eleverna att ta stöd från i sin kommunikation med varandra. Spelets konkreta 

utformning, gjorde att eleverna använde spelets delar såväl för att föra ett matematiskt resonemang 

för sig själva, men också för att genom ett matematiskt resonemang förklara för andra. Genom att 

visa med hjälp av materialet, så kunde eleverna även enklare förstå varandras resonemang. I 

följande sekvens från en av grupperna, så tydliggörs hur Agnes inte helt förstår det något abstrakta 

begreppet ”att göra likadant på bägge sidor”, men med hjälp av att Layla fysiskt visar hur hon 

menar, så förstår Agnes. 

Layla: Fast glöm inte att vi måste göra likadant på bägge sidorna [claim] 

Agnes: Hurdå? 

Layla: Ja men alltså vi ska ju lägga en sjöjungfru här [visar och placerar kortet på stranden] och 

så en här i havet [lägger ett likadant kort i havet][data], för då gör vi lika på båda sidorna [claim] 

Agnes: Ahaa 

Utifrån Vygotskys (1978) resonemang kring människans förståelse av sin omvärld, så kan spelet i 

det här fallet ses som ett kulturellt verktyg som knyter samman Agnes förståelse med den 

matematiska principen. Spelet utgör därmed en del av Agnes internaliseringsprocess, där spelet, det 

externa verktyget, möjliggör den interna tanken (Strandberg, 2006). Spelet kan ses som kulturellt 

skapat enligt Vygotsky (1978), det vill säga det måste förstås utifrån människan. Spelet får en 

kulturell betydelse genom den interaktion som finns mellan spelet och eleverna. Utan relationen till 

människan, så hade spelet inte fått den betydelse det nu får. En förklaring till att Laylas resonemang 

inte är lika utvecklat vid det första uttalandet, skulle delvis kunna förstås utifrån Vygotskys (2001) 

syn på relationen mellan tanken och språket. Medan Laylas resonemang först finns som en tanke, en 

helhet, så ska den i språket förändras och delas upp i delar. Denna omvandling behöver inte vara 

helt enkel, men genom interaktionen med Agnes så måste Layla fullända sin tanke i ordet genom 

flera försök. På så sätt får Layla inte bara träna sin resonemangsförmåga, utan enligt Vygotsky även 

befästa sitt lärande genom att förändra sin tanke till språk. Dessutom så tvingas Layla att utveckla 

sitt matematiska resonemang. Utifrån Toulmins (2003) argumentationsmodell, så innehåller Laylas 

första uttalande endast ett påstående, ett claim. Medan hennes andra uttalande innehåller såväl ett 

claim, som data. Data i det här resonemanget utgörs av att förklara vad det innebär att göra likadant 

på bägge sidor, det vill säga vilken fakta hon stödjer sitt påstående på.  

Även i helklassdiskussionerna, så utgjorde spelet en naturlig, gemensam och medierande 

utgångspunkt som alla kunde referera till i sina resonemang. Detta kan återigen kopplas till 

Kilpatricks m.fl. (2001) resonemang kring att för att elever ska kunna visa resonemangsförmåga i 

matematik, så måste sammanhanget knyta an till elevernas erfarenhetsvärld. Detta säkerställs 

genom att aktiviteten ger samtliga elever en gemensam erfarenhet att relatera till i slutet av 

aktiviteten. Således blir aktiviteten också en möjlighet för eleverna att delta i den fas av 
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resonemangsförmåga, som Burke (2008) benämner som Exploration. Aktiviteten blir även en 

utgångspunkt för att senare kunna förstå enklare ekvationslösning. Utvecklandet av pre-algebraiska 

kunskaper, kan jämföras med Vygotskys (2001) syn på barns utveckling av begrepp. Medan de 

vardagliga begreppen naturligt utvecklas hos barnet, så sker inte samma vardagsnära utveckling av 

vetenskapliga begrepp. Algebrans vetenskapliga abstrakta begrepp ligger inte lika nära elevernas 

erfarenhetsvärld, som delar av den grundläggande aritmetiken gör. Studiens aktivitet kan därmed 

förstås som en sådan konstruerad verksamhet, som Vygotsky hävdar krävs för elever ska få 

möjlighet att utveckla sådana vetenskapliga abstrakta begrepp. Resultatet visar på att eleverna, 

utifrån spelets olika komponenter, återskapar algebraiska begrepp, så som, ”tar ut varandra”, ”få 

ensam på ena sidan”, ”göra lika”, innan aritmetiken knyts an i designen. Detta kan anses motsäga 

Vygotskys tanke om att aritmetiken bör föregå algebran. 

Vid de gemensamma helklassdiskussionerna där matematiken synliggjordes allt mer, så visar 

analysen även på hur eleverna relaterar tillbaka till spelet. Följande sekvens vid en gemensam 

diskussion kring likhetstecknet, utgör ett exempel på detta. 

Läraren: Om jag gör såhär [skriver till +2 på ena sidan om en likhet], vad händer då? 

Noel: Då är det ingen likhet längre 

Alva: Du ska sätta till två på andra sidan också [claim], för då väger det lika igen [data] 

Läraren: Jaa, så kan jag göra. Om jag förändrar något på den ena sidan, så måste jag göra 

likadant även på den andra sidan för att behålla min likhet 

Alva: Precis som i spelet! 

Läraren: Jaa precis 

Den gemensamma erfarenheten av spelets regler blir en naturlig återkoppling för eleverna. Från att 

elevernas resonemang från början främst har utgått från spelets regler, så kan man under lektionens 

senare del urskilja hur resonemangen får ett tydligare matematiskt innehåll. Ovanstående sekvens 

kan tolkas som ett exempel på hur studiens design har fått eleverna att återskapa matematiken, 

genom att knyta an en komponent i spelet till förståelsen för likhetstecknet. Utifrån Toulmins 

(2003) argumentationsmodell, så innehåller Alvas resonemang såväl claim som data. Hennes claim 

består av att hävda att man ska lägga en tvåa även på andra sidan, vilket hon stödjer på det faktum 

att likheten då kommer att återställas. Liknande resonemang och claims återfinns tidigare under 

lektionen, men data kunde då istället bestå av fakta i stil med att ”så sa reglerna att man skulle 

göra”. 

Ytterligare komponenter i spelet, som fungerade som en utgångspunkt för senare kunskaper, var de 

svartvita talen. Studiens HLT syftade till att få eleverna att introduceras till de negativa talen genom 

en förförståelse av de så kallade ”motsatskorten”. Vid bägge cyklerna, så kunde eleverna vid den 

gemensamma diskussionen resonera sig fram till att de svartvita korten representerade ett 

”minustal”, ett negativt tal. Detta kan ses som att eleverna utifrån studiens design har lyckats 

återskapa delar av förståelsen för de negativa talens konstruktion. Under den andra cykeln, så 

bestod aktiviteten av två delade lektioner. Eftersom eleverna här fick mer tid på sig att bearbeta 

spelet och resonera kring det, så visade de även en snabbare och mer enhetligt förståelse av denna 

komponent. Vid den andra cykeln, så betonade jag som lärare även begreppen motsats och tar ut 

varandra, i relation till de olika korten, mer än vid den första cykeln. Även detta kan förstås utifrån 

Vygotskys (2001) resonemang kring konstruerade aktiviteter, där eleverna får användning av dessa 

abstrakta och vetenskapliga begrepp. 

Studiens design möjliggör inte bara för eleverna att få en förståelse för negativa tal, utan 

komponenterna i spelet visade sig även möjliggöra för eleverna att lära sig att retoriskt resonera sig 
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fram till en lösning av en enkel ekvation. Ett sådant lärande möjliggjordes främst under den andra 

cykeln, då eleverna gavs mer tid åt att diskutera och resonera kring tillämpningen av tal i spelet. 

Zaid: Fyra är lika med skatten plus ett. Så vi lägger till två grå minusettor [refererar tillbaka till 

spelet][claim] så tar den ut ettan, så då är den borta [data] 

Sigrid: Aa och då blir skatten själv [warrant] 

Elliot: Okej så fyra minus ett på den sidan, de är tre. Och andra sidan det blir noll 

Zaid: Nee, det blir skatt plus noll. Skatten är värd typ noll 

Sigrid: Nee för där är fyra minus ett... skatten är lika med tre då 

Elliot: Aa tre är lika mycket som skatten så skatten är tre 

En analys av ovanstående resonemang, kan utifrån Toulmins (2003) argumentationsmodell visa på 

att eleverna tillsammans skapar ett resonemang som grundar sig på deras gemensamma erfarenheter 

av spelet. Zaids claim att de ska lägga ut två gråa minusettor, grundar han på data att då försvinner 

ettan. Sigrids konstaterande kan tolkas som ett mer underförstått warrant, att när ettan försvinner så 

blir skatten ensam. Utifrån Toulmin är detta exempel på en argumentation som därmed innehåller 

flera delar, även om dessa kombineras tillsammans i gruppen. Utifrån spelet så utvecklade några 

elever under den andra cykeln även sin egen ekvationslösning, där de inte använde sig av negativa 

tal, utan istället utnyttjade sin förståelse för likhetstecknet. Eleverna använde sig därmed av en 

annan lösningsmetod än vad studiens HLT hade förutsett, vilket illustreras i följande konversation. 

Stella: Aa men skatten är värd tre [claim], för tre plus ett blir ju fyra. Och det är fyra på den andra 

sidan [data] 

Ibrahim: Aa och på denna sidan där är en etta, så då måste skatten vara tre [warrant] 

Denna lösningsmetod är helt korrekt och diskuterades kort i helklass. Dock är en sådan 

lösningsmetod givetvis svårare vid ekvationer med högre tal. Även här utvecklas elevernas 

resonemang tillsammans. Utifrån Toulmins (2003) begrepp, så kan Stellas resonemang anses 

innehålla ett claim, skatten är värd tre, samt data, för det är fyra på andra sidan och tre plus ett blir 

fyra. Detta resonemang underbyggs sedan av Ibrahims uttalande, vilket kan ses som ett warrant. Tre 

plus ett blir fyra eftersom det finns en etta och ett okänt tal som då måste vara tre. 

Enligt Vygotsky (1978), så kan detta sociala samspel ses som ett exempel på hur lärande skapas i en 

social kontext. Samspelet visar även på hur elever utifrån Vygotskys tanke om zpd, kan nå längre 

med hjälp av andra än på egen hand. Genom att hjälpas åt att föra ett matematiskt resonemang, så 

blir resonemanget mer utförligt än när eleven för det på egen hand. Utifrån definitionen av 

resonemangförmåga som en tvådelad förmåga (Niss och Højgaard-Jensen, 2002), så ges eleverna 

härmed även möjlighet att samtidigt som de för ett eget resonemang, träna sig på att följa andras 

resonemang. För att ytterligare fördjupa analysen av det lärande som tydligt sker genom spelet, så 

kan det vara intressant att se detta ur Vygotskys perspektiv. Vygotsky (2001) hävdar, till skillnad 

från Piaget, att utveckling och därmed lärande, inte sker enligt en bestämd linje. Han hävdar även 

att lärandet föregår utvecklingen. Samtidigt så ser Vygotsky aritmetiken som något som föregår 

algebran, vilket i sin tur delvis talar emot studiens HLT. I aktiviteten, vilket också illustreras i 

ovanstående exempel, så föregår algebran egentligen aritmetiken. Eleverna får först lära sig de 

teoretiska principerna för ekvationslösning genom spelets komponenter, för att senare koppla dessa 

kunskaper till aritmetikens symboler och uträkningar. Utifrån Vygotsky, så kan resultatet av studien 

förstås som ett stöd för motsägandet av tanken om att lärande måste ske enligt en bestämd linje. 

Resultaten kan dock även ses som ett ifrågasättande av Vygotskys syn på att aritmetiken alltid 

måste föregå algebran. Även om det av resultatet inte går att utläsa huruvida eleverna förstått 

innehållet vid en omvänd arbetsgång, så är min hypotes att eleverna inte hade förstått negativa tal 

lika enkelt som de genom den här studiens HLT visade sig göra. 
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5.2 Verktyg som främjar utvecklandet av resonemangsförmåga 
Eftersom studien syftar till att skapa förståelse för hur en aktivitet kan främja elevers utveckling av 

resonemangsförmåga, så har en stor del av analysen fokuserat på huruvida aktiviteten och 

deltagarnas roll kan justeras, för att eleverna ska ges så goda möjligheter som möjligt att utveckla 

denna förmåga. En viktig aspekt i den här analysen visade sig vara betydelsen av att läraren ger 

eleverna verktyg i sitt lärande. 

5.2.1 Betydelsen av att ge eleverna verktyg 

Tidigt i forskningsstudien så framkom det att eleverna tenderade att oftast använda sig av endast 

claims i sina resonemang, vilket Toulmin (2003) hävdar inte är ett fullgott resonemang. Genom 

justeringar i studiens design, så framkom att detta inte nödvändigtvis berodde på att eleverna inte 

hade kunskaper om vad de grundade sina claims på, utan snarare att de saknade kunskaper om att 

uttrycka dessa grunder. Detta framkom genom att jag som lärare ofta ställde frågan varför? eller 

liknande frågor som tvingade eleverna att utveckla sitt resonemang och underbygga sina claims. De 

flesta elever hade då inga större svårigheter att vidareutveckla sina resonemang. Följande utdrag ur 

den första cykeln är ett exempel på detta. Vi löser här gemensamt en nivå där det från början på 

stranden finns en svartvit krabba och en färgad krabba tillsammans med skatten och en färgad pirat. 

Det finns alltså redan ett motsatspar som vi kan para ihop. 

Läraren: Vad är det första jag kan göra här och varför? 

Alvin: Para ihop dom två krabborna på stranden 

Läraren: Aa, och varför kan jag para ihop dom? 

Alvin: För att dom är motsatt så då kan man plocka bort båda dom 

Resultatet visade dock att detta även ledde till att jag som lärare ibland tenderade att utveckla 

resonemangen åt eleverna, istället för att be eleverna själva utveckla dem, eller ta hjälp av sina 

klasskamrater. Detta var en justering som gjordes inför cykel två, då eleverna istället utmanades 

mer i att själva utveckla sina resonemang och eleverna gavs även större möjlighet till att korrigera 

varandra. Resultatet visar att eleverna inte tycks ha de verktyg som krävs för att presentera sina 

resonemang, de vet helt enkelt inte hur de ska göra och vad som förväntas av dem. Vid cykel 

nummer två, så försökte jag som lärare att modellera ett matematiskt resonemang, genom att själv 

förklara lösningen till en av spelets nivåer. Jag poängterade då vikten av att förklara hur och varför 

jag tänkte som jag gjorde. Jag var även mer noggrann med att framhäva betydelsen av att förklara 

sina tankar för sina gruppkamrater. Eleverna fick även under den avslutande helklassdiskussionen 

delta i mindre gruppdiskussioner, där de ombads diskutera fram en lösning, som de dels skulle vara 

överens om i gruppen, samt som de även skulle underbygga med varför de gjort som de gjort. Som 

exempel i föregående avsnitt visar på, så ledde resonemang i grupper till att de gemensamt kunde 

bygga upp ett mer utförligt resonemang. Under cykel två, så visade även resultatet av studien på att 

elevernas resonemang mer frekvent blev utförligare, utan att jag som lärare behövde be om en 

utveckling. Med utförligare, så syftas utifrån Toulmin (2003) på att eleverna i högre utsträckning 

använde data och ibland även warrant, till sina claims. Vi återkommer till detta längre fram.  

Att eleverna inte helt på egen hand lyckades lära sig att föra ett pre-algebraiskt resonemang, är 

intressant att se utifrån Vygotskys (1978) syn på utvecklandet av högre mentala processer. Att föra 

ett resonemang, kan ses som ett exempel på utvecklandet av en sådan process som Vygotsky menar 

inte kan förklaras utan kulturella faktorer. Människans högre processer, möjliggörs genom den 

mänskliga kultur hon befinner sig. Det kan alltså ses som naturligt, att eleverna får enklare att föra 

ett resonemang genom att interagera i en social praktik. Detta kan även förstås utifrån Sfard m.fl. 

(1998), som menar att elever inte har en medfödd förmåga att förmedla sina tankar till någon annan, 

utan behöver hjälp att utveckla den förmågan. I relation till det faktum att eleverna inte vet exakt 

hur de förväntas agera, så betonades i bägge cyklerna vikten av delaktighet, såväl i gruppen som i 
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helklassdiskussionen. Jag som lärare försökte därmed även inta rollen som den som fördelade ordet 

mellan eleverna. 

Om den här studien hade varit mer omfattande och fler cykler hade kunnat planeras, så hade fler 

verktyg kunnat planeras för. Vid en längre lektionssekvens hade eleverna kunnat gå över mer till att 

uttrycka sina tankar skriftligt, vilket skedde lite kort i den nuvarande designen. Resultatet visar dock 

tydligt på att eleverna behöver fler verktyg för att kunna kommunicera sina resonemang skriftligt.  

5.2.2 Verktygens främjande av utveckling 

Även i föregående avsnitt, så framgår det hur verktygen hjälpte eleverna i sitt lärande. Här 

redovisas ytterligare resultat som visar på möjliga positiva effekter utifrån detta. Först och främst så 

fanns under samtliga lektionstillfällen ett ständigt pågående samtal i klassrummet. Detta kan delvis 

ses som en effekt av att jag som lärare betonat vikten av att samtala. Att ett samtal pågår, kan ses 

som en god förutsättning för att elevers resonemangsförmåga ska främjas, även om det utifrån Sfard 

m.fl. (1998), inte är det enda som krävs. Som tidigare nämnts, så förändrades även elevernas 

resonemang såväl från början av lektionen till slutet, samt även mellan de bägge cyklerna. Detta kan 

delvis förklaras utifrån de verktyg som presenterats för eleverna. Nedan följer en rad exempel på 

elevers resonemang som endast utgörs av claims (Toulmin, 2003). Sådana resonemang förekom 

såväl i grupp som i helklass. Observera att nedanstående utdrag är fristående. 

- Elliot: Du ska ta en svart sån och så en till där 

 

- Alvin: Dom kan man ta bort 

 

- Tuva: Vi ska ta en sån och en sån då 

Senare under lektionen och framförallt under den andra cykeln, så blev resonemang som även 

innehöll data, utan att detta efterfrågades, allt mer frekventa, såväl i grupp som helklass. Exempel 

på några sådana resonemang följer, samtliga av dessa är även dem fristående. 

- Stella: Vi ska lägga en svartvit där och en där [claim], för då får vi par och kan plocka bort dom 

två [data] 

 

- Axel: Vi kan para ihop dom först [claim], för de är motsats….så dom tar ju liksom ut varandra 

[data] 

 

- Aron: Du måste lägga en etta däruppe med [claim] för du måste göra likadant på båda sidorna 

[data] 

 

- Agnes: [lägger ut kort för att kunna eliminera ett kort i havet på spelplanen] 

Layla: Sådär ska man ju inte göra [claim] 

Agnes: Varför inte? 

Layla: För den [syftar på guldskatten] ska ju va ensam så de är denna sidan vi ska få bort korten 

[data] 

Att elevernas resonemang blir utförligare under lektionens gång, kan också bero på att eleverna till 

en början främst följer spelreglerna. Utifrån Niss och Højgaard-Jensens (2002) definition av 

resonemangsförmåga, så består ett resonemang av en kedja av argument, som stödjer ett påstående 

för att förklara matematiken. Eftersom argumenten i det här fallet, till en början främst består av 

spelreglerna, då matematiken ännu inte blivit helt synliggjord, så blir resonemangen heller inte så 

utförliga. När eleverna senare börjar förstå spelet och skapa matematiken, så intar de en mer aktiv 

roll och deras resonemang innehåller även fler delar ur Toulmins argumentationsmodell (2003). I 
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stora delar av spelets design, så får Toulmins begrepp warrant, inte så stor betydelse. Detta eftersom 

de underförstådda principer som deras data grundas på, till stor del består av spelreglerna. När 

matematiken blev allt synligare, genom introduktion av likhetstecknet och siffror, så utökades 

resonemangen till att även kunna innehålla warrants. Detta skedde främst i den andra cykeln, där 

eleverna gavs mer tid till att få öva på sin resonemangsförmåga. Nedanstående två resonemang kan 

ses som exempel på sådana mer utökade resonemang. Observera att bägge eleverna tidigare under 

lektionen, främst använt resonemang som endast innehöll claims. 

- Elliot: Det ska vara en färgad etta [claim] för den är motsatt till den på stranden [data] och då 

kommer dom ta ut varandra [warrant] 

 

- Tuva: Du ska lägga till sju på andra sidan likhetstecknet [claim] för då blir det lika mycket igen 

[data], annars är de ingen likhet längre [warrant]  

 

Ovanstående resonemang innehåller såväl data, fakta som de grundar sina påståenden på, men även 

warrant, vilket enligt Toulmin (2003) är de mer underförstådda regler eller principer som 

argumentationen bygger på. I Elliots resonemang t.ex. så grundas hans claim, att det ska vara en 

färgad etta, på principen att de två korten på stranden därmed kommer ta ut varandra. I Tuvas fall, 

så grundas resonemanget på regeln om likhetstecknets innebörd och hur en likhet bibehålls. Trots 

att Toulmins begrepp backing, inte fokuseras i den här studien, så hade Tuvas resonemang kunnat 

utvecklas med hjälp av backing. Hon underbygger sitt claim med uttalandet att det inte blir någon 

likhet annars. Ytterligare argument som hade kunnat göra detta warrant mer legitimt, utgörs av det 

kategoriska fakta att en likhet innebär en utsaga, som med hjälp av den matematiska symbolen =, 

visar på att två matematiska storheter är lika stora. Här hade jag som lärare kunnat inleda en 

diskussion kring varför vi kan hävda att det inte längre är en likhet, om vi inte lägger till sju även på 

andra sidan likhetstecknet. Lärandet som sker genom att eleverna ges rätt verktyg, kan utifrån 

Burkes modell (2008) tolkas som att eleverna lyckas röra sig inom fler faser av 

resonemangsförmågan. De utforskar, ställer hypoteser samt lyckas även rättfärdiga dessa. 

Det lärande som går att urskilja i resultatet, kan förstås utifrån Vygotskys (1978) 

internaliseringsprocess. Eleverna har återskapat matematiken genom spelet och gjort kunskaperna 

till sina egna. I den här processen går tydligt att urskilja den roll som de inre och yttre processerna 

spelar. Genom yttre processer tillsammans med andra och med hjälp av kulturella verktyg, så 

möjliggörs inre processer hos eleverna. Processer som i sin tur gör att de kan föra mer utvecklade 

resonemang och visa pre-algebraiska kunskaper. De kulturella verktyg som eleverna tar hjälp av i 

de yttre processerna, kan i det här fallet ses som såväl spelet och dess konkreta material, men också 

språket, som Vygotsky även hävdar är de allra viktigaste kulturella verktyget. Genom att jag som 

lärare visar och förklarar hur de ska möjliggöra en utveckling av sina resonemang, så utgör även 

lärarens handlingar, socialt skapade, kulturella verktyg som hjälper eleverna i sin 

internaliseringsprocess. Utifrån ett sådant resonemang, så synliggörs även lärarens viktiga roll, som 

den mest kunniga personen i klassrummet. En betydelsefull roll som utifrån Vygotsky (1978), inte 

bör glömmas bort. 

5.3 Att kunna resonera tillsammans 
Som presenterats tidigare, så gavs eleverna under den andra cykeln mer tid till gruppresonemang i 

samband med helklassdiskussionen. Detta ledde inte bara till att eleverna mer självmant 

presenterade ett resonemang som kunde stöttas av såväl data, som ibland även warrant. Det ledde 

också till att fler elever blev aktiverade till att delta i resonemangen, till skillnad från när 

resonemangen endast skedde i helklass. En av anledningarna till att jag valde att omstrukturera 

arbetssättet på det här sättet mellan cyklerna, var även att jag märkte att flera elever behövde få tid 

på sig att formulera sina tankar. Något som enklare ges möjlighet till i mindre grupp, än vid 
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helklassdiskussion. Genom en diskussion först i grupp, följt av diskussion i helklass, så ges eleverna 

utifrån Vygotsky (1978; 2001) även stor möjlighet till att ta del av flera av klasskamraternas tankar. 

Genom att spela en roll i en varierande social kontext, så skapas möjlighet till lärande. Arbetssättet 

innebär ett ständigt växelspel mellan elevers inre tankar och yttre språk, vilket enligt Vygotsky 

(2001) är ett betydelsefullt samspel för att befästa lärande och därmed möjliggöra utveckling.  

Eleverna ges även goda möjligheter till att ta hjälp av varandras kunskaper och på så sätt kunna nå 

längre tillsammans än på egen hand, enligt Vygotskys (1978) teori om den proximala 

utvecklingszonen. Resultatet visar på att eleverna dels bygger upp ett resonemang tillsammans, 

vilket tidigare givits exempel på, men också att elever rättar varandra. Följande utdrag är ett 

exempel på en sådan korrigering. I nivån eleverna spelar, så finns det från början på stranden, bland 

annat både ett svartvitt och ett färgat kort med en papegoja på, det vill säga ett motsatspar. Enligt 

reglerna så kan dessa alltså paras ihop och plockas bort på en gång. Eleverna blir dock oense om 

hur de ska hantera detta. 

Zaid: Aa då får vi ta motsatt till någon av dom, så dom försvinner [syftar på papegojkorten på 

stranden] 

Elliot: Okej... [lägger ut två svartvita papegojkort på varje sida, för att på så sätt få bort den 

färgade papegojan] 

Sigrid: Men vänta nu, så behöver vi ju inte göra [claim] 

Elliot: Ne, just de, för om de redan finns ett par så kan vi ta bort det [data] 

Sigrid: Aa, för de är en grå och en färgad, så dom tar ju ut varandra på en gång [warrant] 

Zaid: Just de ja, de såg jag inte 

Först och främst så bygger eleverna, utifrån Toulmins modell (2003), ett resonemang där Sigrid 

kommer med ett claim, som Elliot backar upp med data. Sigrids sista kommentar kan dessutom 

tolkas som ett warrant, som förklarar den underliggande principen till varför ett befintligt par kan 

tas bort. Elevernas korrigeringar av varandras resonemang, är intressant att tolka utifrån Vygotskys 

syn på läraren. Vygotsky (1978) betonar vikten av lärarens närvaro bland eleverna, trots att de kan 

ta hjälp av sina kamrater.  Genom att jag som lärare cirkulerade runt bland de olika grupperna, så 

insåg jag vid flera tillfällen, då jag var på väg att korrigera en elevs handling, att gruppens övriga 

deltagare istället upptäckte misstaget. Eftersom Vygotsky hävdar att läraren bör vara en handledare 

och en vägvisare, så bör därmed lärarens roll i den här situationen, inte nödvändigtvis innebära att 

hen ska korrigera samtliga elevmisstag. Snarare är lärarens roll att vara närvarande och övervaka att 

misstag inte leder till felaktig inlärning. I en vardaglig klassrumssituation, så ges läraren sällan 

möjlighet till att tidsmässigt ständigt kunna handleda varje elev individuellt. När eleverna lyckas 

sammanstråla sina tankar på det här sättet, så kan detta även tolkas som att eleverna utifrån Burke 

(2008) deltar i fasen Conjecture, genom att de såväl ställer, som omformulerar, hypoteser. 

Viktigt att poängtera i resultatet av studien, är det faktum att ett sådant socialt lärande som 

illustreras ovan, inte nödvändigtvis måste ske i alla grupper. Resultatet visade tydligt på 

gruppsammansättningens betydelse för främjandet av utveckling av resonemang. I en av grupperna, 

så tenderade en elev att självmant ta över spelet. Eleven flyttade kort under tystnad och ingen av de 

andra gruppmedlemmarna kunde eller vågade bryta in. Ett lärande kan här mycket väl ha skett inuti 

eleven, men lärandet ges inte samma möjlighet att befästas, när eleven inte tvingas sätta ord på sina 

tankar (Vygotsky, 2001). Grupperna kräver alltså delvis en kunskapsmässigt homogen 

sammansättning, så att ingen elev riskerar att ta över spelet och på så sätt omintetgöra det tilltänkta 

resonemanget. Samtidigt visar resultatet även på att det kan finnas fördelar med, kunskapsmässigt, 

relativt heterogena grupper. I en av grupperna, som bestod av endast relativt starka elever, så 

tenderade deras spelande att gå på automatik efter ett tag. Eftersom alla var överens om vad och hur 

de skulle göra, så arbetade de på under tystnad. Genom att låta den här gruppen hoppa framåt till 
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svårare nivåer i spelet, så väcktes deras resonemang till liv på nytt. Det här kan förstås utifrån 

Vygotskys proximala utvecklingszon (1978). För att elever ska kunna utvecklas, så krävs att de 

helst arbetar med något som ligger lite över den nivå de själva befinner sig på. För att kunna nå dit, 

så krävs dock att de får hjälp av en mer kunnig person, vilket i det här fallet kan utgöras av övriga 

gruppkamrater. Den progression som finns inlagd i designens HLT, visade sig härmed vara 

värdefull. Sammanfattningsvis, så kan alltså en kunskapsmässig heterogenitet i grupperna främja 

gruppens resonemang, då eleverna på så sätt hamnar i en roll där de måste ifrågasätta och förklara 

för varandra inom gruppen. 

En heterogen gruppsammansättning får inte bara betydelse genom att ett muntligt resonemang 

gynnas. Resonemangen tvingas även att blir mer underbyggda enligt Toulmins modell (2003), när 

eleverna tvingas förklara för varandra. Det faktum att elevernas resonemang ofta bestod av endast 

claims, motverkades i de grupper där eleverna tvingades redogöra för varandra. Genom att förklara 

sina tankar för någon annan, så tvingades eleverna att presentera de data, den grund, som de stödde 

sina claims på. Ibland underbyggdes denna data även av warrants, som även presenterade de 

underliggande principerna för deras påståenden. Eftersom elever, enligt Sfards m.fl. (1998), inte 

nödvändigtvis vet hur man förklarar sina tankar för någon annan och därmed kanske inte heller gör 

så, om det inte efterfrågas, så kan de heterogena grupperna tvinga eleverna att faktiskt underbygga 

sina påståenden.  

5.4 Tid till förändring 
Begreppet tid har betonats genomgående i den här rapporten. Tiden får inte bara betydelse i relation 

till möjligheten att genomföra fler cykler i studien, utan utgör även en viktig faktor i studiens 

resultat. Resultatet visar på att förändringar, såväl i klassrumsmiljön, som i elevers utveckling, 

kräver tid. En förändring i klassrumsmiljön kan även gynna elevers utveckling. 

5.4.1 Normernas betydelse 

En viktig ramfaktor i den här studien, visade sig vara de klassrumsnormer som råder i klassrummet. 

Trots studiens mindre omfattning, så visade sig studiens olika kontexter ha en inverkan på elevernas 

möjlighet till utveckling av resonemangsförmåga. En sociomatematisk norm, som visade sig gälla i 

bägge klasserna, utgjordes av att eleverna inte tycktes vana vid att underbygga sina matematiska 

resonemang. Detta trots att bägge klasser är vana vid muntlig matematikundervisning. Normen för 

vad som ansågs vara en fullgod matematisk lösning på en fråga eller ett problem, visade sig bestå 

endast av ett kort svar eller ett påstående. Utifrån Toulmins modell (2003) i ett matematikdidaktiskt 

perspektiv, så anses ett sådant påstående, claim, inte kunna definieras som ett fullgott matematiskt 

resonemang. Ett svar i form av ett claim, bör enligt Krummheuer (2007) backas upp av data och 

warrant, för att kunna utgöra ett matematiskt resonemang. Som presenterats tidigare, så var detta en 

sociomatematisk norm som i studien försökte bemötas genom att uppmuntra eleverna att förklara 

sina tankegångar och på så sätt använda sig av framförallt data. Även om det gick att skymta en viss 

förändring i de här sociomatematiska normerna genom studiens gång, så hade ett längre arbete 

krävts för att förändra normerna i grunden.   

Ytterligare klassrumsnormer, mer allmänna sådana, som visade sig ha betydelse, var huruvida 

eleverna lyssnade på varandra, samarbetade och deltog aktivt i helklassdiskussioner. Sociala normer 

som också går att förändra över tid. Ett tydligt exempel på en sådan allmän klassrumsnorm, som 

visade sig skilja sig åt betydligt mellan de olika klasserna och som därmed också bevisades ha stor 

inverkan på möjligheten till matematiska resonemang, var hur eleverna ifrågasatte varandra. Genom 

att elever ifrågasatte varandras tankar och resonemang, så skapades en möjlighet för eleverna att 

tvingas utveckla sina matematiska resonemang, utifrån Toulmins modell (2003). Skillnaden mellan 

klasserna utgjordes av att eleverna i den ena gruppen ofta tenderade att bli defensiva när de blev 

ifrågasatta. De reagerade kritiskt på ifrågasättande och var därmed inte heller lika öppna för att 
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förklara sina tankar och på så sätt få ett rikare resonemang. Ett exempel på en sådan sekvens syns i 

följande utdrag ur en av grupperna i denna klass. 

Hilda: Ne, för där ska de ju va en svartvit! 

Agnes: Nee, de ska de väl inte, eller varför då? 

Hilda: Joo, men de ska de faktiskt visst va! [lägger ut ett svartvitt kort med en irriterad rörelse] 

[Agnes säger inget mer och sjunker ihop] 

Utifrån Toulmin (2003), så innehåller Hildas resonemang endast ett claim och hon är heller inte 

öppen för att bygga ut sitt resonemang ytterligare, trots Agnes ifrågasättande. Enligt definitionen av 

resonemangförmåga i matematik (Niss & Højgaard-Jensen, 2002), så innebär ett sådant gruppklimat 

att bägge delarna av resonemangsförmågan blir svåra att utveckla, dels att kunna föra ett 

matematiskt resonemang, men också att kunna följa ett. För att kunna visa förmåga att följa ett 

matematiskt resonemang, så krävs att eleverna för matematiska resonemang inför varandra. I 

sekvensen ovan så uteblir möjligheten till resonemang helt, samtidigt som Agnes delaktighet 

minskar drastiskt. Anledningen till Hildas reaktion, kan dels bero på en osäkerhet kring sitt eget 

claim, men kan också bero på ett otryggt klimat i gruppen, som i sin tur leder till att Hilda uppfattar 

Agnes fråga som kritik. För att visa på kontrasten gentemot den andra klassens sociala normer, så 

följer ett exempel från ett av resonemangen därifrån. I nivån eleverna ska spela så finns det en 

färgad sjöjungfru såväl i havet som på stranden. 

Elliot: Vi behöver en ofärgad sån [syftar på den färgade sjöjungfrun i havet] 

Sigrid: Fast behöver vi försöka få bort den… de gör vi väl inte? [syftar på samma kort] 

Elliot: Nee kanske inte… [ser fundersam ut] 

Zaid: Fast den går ju också bort nu ändå [syftar på kortet i havet] [claim] 

Elliot: Varför? 

Zaid: Fast när vi lägger ut två ofärgade… för att få bort den där [pekar på den färgade 

sjöjungfrun på stranden], då kommer ju båda att gå bort [syftar på både sjöjungfrun på stranden 

och den i havet][data]. Dom där [pekar på paret som då bildas i havet] tar ju också ut varandra… 

automatiskt [warrant] 

Elliot: Jaa de kan vi ju faktiskt, det blir ju ännu bättre! 

Elliot blir inte defensiv när Sigrid ifrågasätter hans resonemang, till skillnad från Hildas reaktion i 

det förra exemplet. På samma sätt blir inte heller Zaid defensiv när Elliot i sin tur ifrågasätter hans 

resonemang. Istället så utvecklar han sitt resonemang, så att dels de andra förstår hur han menar, 

men också så att hans resonemang, utifrån Toulmin (2003), innehåller såväl claim, data som 

warrant. Zaids claim, att kortet i havet kommer försvinna, grundas på data att när två ofärgade kort 

läggs ut, så bildas ett par även i havet. Det vill säga kortet i havet försvinner. Dessutom stödjer Zaid 

sitt data på den mer underliggande principen, warrant, att när det bildas ett par, så tar de motsatta 

korten ut varandra. Ytterligare ett exempel på hur resonemanget kan utvecklas, genom att eleverna 

är öppna för varandras ifrågasättande, illustreras genom följande sekvens. I den här sekvensen 

synliggörs även hur detta leder till att de gemensamt lyckas reda ut ett problem som ingen har 

lösningen på till en början. 

[Eleverna plockar kontinuerligt med korten fram och tillbaka under den här sekvensen] 

Zaid: Men om vi lägger en svartvit där och en färgad här, då får vi ju bort bägge ju [syftar på att 

lägga ett svartvitt kort på den ena sidan och ett färgat på den andra sidan][claim] 

Elliot: Men kan vi göra så? 

Zaid: Aa, för om vi lägger en svartvit där, då måste vi ju lägga den svartvita på den sidan med 

[data] 

Elliot: Aa, just det 
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Sigrid: Men det gjorde vi ju inte, vi la ju en färgad på den sidan? 

Zaid: Aa just det, de gjorde vi ju 

Elliot: Då borde [qualifier] vi kanske ha en färgad på den sidan med, så det blir samma 

Zaid: Aa, färgad ska [qualifier] det vara… [claim] för då blir det likadant på båda sidorna [data] 

Sigrid: Mm precis 

Zaid väljer att bemöta Elliots ifrågasättande med att stödja upp sitt claim med data (Toulmin, 2003). 

I det här fallet är hans data visserligen felaktigt, men det är inte det exemplet vill belysa. Zaid 

bemöter även Sigrids ifrågasättande med eftertänksamhet snarare än kritik. I det här exemplet är det 

även intressant att se hur säkerheten i resonemanget ökar i takt med elevernas diskussion. Trots att 

Toulmins begrepp qualifier, inte får så stor betydelse inom matematiska resonemang, som ofta ses 

som absoluta, så får de i elevernas lösning en viss betydelse. Elliot hävdar i sitt sista resonemang att 

”då borde vi kanske ha en…”, uppenbarligen är Elliot inte helt säker på sin sak, det vill säga 

sannolikheten för att påståenden är korrekt är inte hundra procent. Zaid fortsätter dock Elliots 

resonemang genom att använda samma claim, men använder istället en annan qualifier, ”Aa färgad 

ska det vara”, vilket tyder på en större säkerhet. Tillsammans lyckas de alltså skapa ett mer absolut 

resonemang som de alla känner sig säkrare på.  

Sammanfattningsvis så visar ovanstående exempel på, att med rätt sociala och sociomatematiska 

normer, så kan goda möjligheter ges till elever att utveckla sin förmåga att föra och följa 

matematiska resonemang. Möjligheter ges även till att, utifrån Vygotskys (1978) tankar, skapa ett 

socialt lärande, där högre mentala processer kan utvecklas tillsammans med andra och där elever 

med hjälp av mer kunniga kamrater kan nå längre än på egen hand. Genom att elever utifrån normer 

också ges möjlighet att utveckla sina resonemang, så ges möjlighet att befästa lärandet, genom att 

eleven sätter ord på sina tankar (Vygotsky, 2001). Utöver redan rådande sociala normer, så kan 

elevernas beteenden också delvis ha påverkats av att jag som lärare än mer betonade vikten av att 

förklara sina tankar för varandra, vid den andra cykeln. Den andra cykeln genomfördes även i den 

klass där jag fann de sociala normerna som mest gynnsamma. Slutligen så visar resultatet även på 

ytterligare en sociomatematisk norm som visade sig ha betydelse, nämligen den om huruvida 

matematik i skolan handlar om rätt svar. Trots att jag som lärare betonade att aktiviteten var 

utforskande och laborerande, så tycktes somliga elever i bägge klasserna vara begränsade av 

normen att skolans matematik alltid handlar om att komma fram till rätt svar. Dels, så gjorde detta 

att vissa elever inte riktigt vågade ta för sig i helklassdiskussioner, men det tycks även hänga 

samman med den sociomatematiska normen om att det rätta svaret är vad som värdesätts, snarare än 

själva förklaringen till sin lösning. Resultatet visar att sociala normer inte är helt lätta att upptäcka, 

att de har en komplex inverkan på varandra samt inte fullt ut går att förändra under kort tid. 

5.4.2 Lärande som initierar utveckling 

Resultatet visar inte bara på sociala normers betydelse och den tid sådana tar att utveckla, utan visar 

även på den tid som krävs för såväl lärande, som inte minst utveckling. Som presenterades i början 

av studien, så var inte det förväntade resultatet att en utveckling skulle ha skett hos eleverna. Utifrån 

studiens teoretiska ramverk, så ses resonemangsförmåga som en förmåga som utvecklas över tid, 

utveckling är därmed också något som föregås av lärande. Enligt Vygotskys (1978) teori om det 

sociala samspelet som oerhört betydelsefullt för barns utveckling, så skapas i den här studien goda 

förutsättningar för utveckling. Resultatet visar på att eleverna, genom att arbeta tillsammans, ges 

möjlighet att lära av varandra och förstärka lärandet genom att förbinda sina tankar med språket. 

Eleverna ges också möjlighet att internalisera ny kunskap genom att ta stöd av det laborativa spelet, 

en kulturell artefakt. Resultatet av studien visar på att samtliga elever lärt sig pre-algebraiska 

kunskaper, i form av ekvationslösningens struktur, likhetstecknets innebörd samt den inledande 

principen om negativa tal. Resultatet visar även på att eleverna, med hjälp av varandra och med 

hjälp av uppmuntran, lärt sig att föra ett matematiskt resonemang bestående av claim, data och 
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ibland även warrant. En faktor för att möjliggöra detta lärande var bland annat att eleverna gavs tid 

på sig. Som ovanstående resultat visat på, så ledde inte de inledande spelsekvenserna till några 

utvecklade resonemang. När eleverna kommit in i spelet och när matematiken alltmer återskapades, 

så blev också resonemangen utförligare. I den andra cykeln utökades lektionstiden som eleverna 

fick på sig. Tiden fördelades även på två lektioner, vilket gav eleverna möjlighet att knyta an den 

andra lektionen till sina tidigare erfarenheter, något som också visade sig resultera i ett större 

lärande. Trots lite tid, så lyckades flera elever även få ner sitt resonemang skriftligt med hjälp av 

symboler och mindre texter, exempelvis i stil med 3 + skatten.  

Resultatet av studien kan tolkas som att ett lärande skett, som förhoppningsvis, enligt Vygotskys 

tanke, kan initiera en framtida utveckling. För att försöka förklara elevernas lärande i förhållande 

till utveckling, så tas stöd utifrån Vygotskys definition av utveckling i kombination med Toulmins 

modell (2003). Tidigare i resultatet presenterades hur Tuva vid två tillfällen förväntas förklara sin 

lösning av en nivå i spelet. Tuva upplever och tolkar då problemen hon ställs inför med hjälp av 

sina sinnen och sin tidigare kunskap, vilket tillsammans utgör hennes perception. Till en början 

hävdar Tuva sin lösning endast med hjälp av ett påstående, ett claim: ”Vi ska ta en sån och en sån 

då”. Under lektionens gång så lär sig Tuva att lösningen ska bestå av såväl en lösning, som en 

förklaring till varför man tänkt på det sättet. Detta leder till att Tuva senare förklarar sin lösning på 

följande sätt: ”Du ska lägga till sju på andra sidan likhetstecknet [claim] för då blir det lika mycket 

igen [data], annars är det ingen likhet längre [warrant]”. Hennes resonemang är nu underbyggt med 

fakta som stödjer hennes påstående, data och en underliggande regel till denna fakta, warrant. Det 

lärande som här kan urskiljas skulle dock kunna vara avgränsat till spelets kontext. Att elever har 

lärt sig något, behöver utifrån Vygotsky inte innebära att en utveckling skett eftersom utveckling 

ofta sker över tid. När Tuva ställs inför ett framtida matematiskt problem, så är det inte säkert att 

hennes uppfattning av problemet, som sker genom perceptionen, leder till ett underbyggt 

resonemang bestående av claim, data och warrant. I studiens aktivitet, så var målet att hon skulle 

tillägna sig ny kunskap, kunskap som i sin tur kan förändra hennes perception av matematiska 

problem. Detta kan i sin tur så småningom leda till en utveckling, då perceptionen förändrar sättet 

hon även väljer att resonera på. En förändring kan då ske mellan de högre mentala processerna, 

vilket enligt Vygotsky kännetecknar utveckling. I det här fallet utgörs de högre mentala processerna 

av perceptionen, som uppfattar och tolkat ett matematiskt problem, samt förmågan att resonera. När 

perceptionen automatiskt genererar ett utvecklat matematiskt resonemang, så har en utveckling 

skett.  

På samma sätt kan eleven ha lärt sig pre-algebraiska kunskaper, exempelvis att man måste göra 

likadant på varje sida om ett likhetstecken om man vill behålla likheten, utan att det skett en 

förändring mellan elevens perception av matematiska likheter och inre tanke. Det vill säga när 

eleven senare stöter på likheter, är det inte säkert att eleven använder likhetstecknet korrekt, en 

utveckling har ännu inte skett. Ett intressant lärande som går att urskilja i datamaterialet, som 

förhoppningsvis kan initiera en utveckling, är att eleverna i början av spelet pratar om att kort kan 

plockas bort (om de paras ihop med ett motsatskort), senare under lektionen övergår de flesta elever 

till att benämna detta som att korten istället tar ut varandra. Förhoppningsvis kan eleverna bära med 

sig detta lärande, till att senare kunna utveckla en förståelse för hur ett negativt tal kan ta ut ett 

positivt tal i en ekvation. I den här studien visar resultatet på att eleverna lärt sig föra ett pre-

algebraiskt resonemang samt utvecklat pre-algebraiska kunskaper. Detta sker dock främst i en 

kontext där eleverna blivit uppmuntrade och genom sociala gruppdiskussioner tvingade, till att 

utöka sina resonemang utifrån en avgränsad kontext, med hjälp av spelets principer. Om eleverna 

lyckas ta med sig dessa kunskaper in i den fortsatta matematikundervisningen, så finns goda 

möjligheter för att eleverna, när deras perception stöter på ett annat matematiskt innehåll, för ett 

likartat resonemang. Först då, så kan en möjlig utveckling ha skett. 
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5.5 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att en viktig del i undervisningen, för att eleverna ska ges möjlighet att få utveckla 

resonemangsförmåga i matematik, är det faktum att aktiviteten är tilltalande och begriplig för 

eleverna. Genom att genomföra en aktivitet som samtliga elever visar lust och motivation inför, så 

skapas självförtroende hos varje elev att aktivt våga delta i gemensamma resonemang. Detta kan 

förklaras utifrån Kilpatricks m.fl. (2001) kriterier för att elever ska ges möjlighet att visa 

resonemangsförmåga. Genom att eleverna arbetade tillsammans, så skapades, utifrån Vygotsky 

(1978), goda möjligheter för eleverna att ta hjälp av varandra för att nå längre inom sin proximala 

utvecklingszon. I analysen av elevernas gemensamma arbete, så urskiljs, med hjälp av Toulmin 

(2003) hur eleverna tillsammans skapar mer utförliga resonemang, dels genom att de tvingas 

argumentera för sina resonemang inför varandra, samt dels genom att ta stöd i varandras tankar. 

Resultatet visade även på att genom att eleverna fick arbeta tillsammans, med ett konkret och 

laborativt material, så skapades gemensamma erfarenheter som blev ett naturligt samtalsunderlag 

under lektionen. Det utgjorde även ett stöd för eleverna i deras resonemang, genom att spelet 

fungerade som ett kulturellt medierande verktyg, som utifrån Toulmin (2003) återigen skapade mer 

underbyggda resonemang. Resultatet visar på att designen möjliggör för eleverna att återskapa 

matematiken utifrån spelet och därigenom kunna utveckla ett lärande. Eleverna visar förståelse för 

likhetstecknets innebörd, negativa tal samt strukturen vid ekvationslösning, allt utifrån olika 

komponenter av spelet. Därmed så visar resultatet även på att algebran kan föregå aritmetiken, trots 

Vygotskys, motsatta åsikt. Eleverna lär sig först att föra ett pre-algebraiskt resonemang utifrån 

spelet, för att sedan återskapa matematiken och arbeta tillsammans med aritmetiken. 

Även om resultatet visar på lärande, som kan förstås utifrån Vygotskys (1978; 2001) betoning på 

den sociala kontextens betydelse för lärande och utveckling, så visar det även på att lektionens 

sociala arbetssätt inte automatiskt genererar resonemang mellan eleverna. I alltför kunskapsmässigt 

heterogena grupper, riskerade någon elev att ta över, vilket generar tystnad, samtidigt som en viss 

heterogenitet visade sig leda till ifrågasättande av varandras tankar. Något som i sin tur, utifrån 

Toulmin (2003), möjliggör mer utförliga resonemang. I alltför homogena grupper med starka 

elever, riskerade resonemangen att utebli om uppgiften upplevs för enkel. Eleverna visar sig även 

behöva vissa verktyg för att kunna utveckla sina resonemang, exempelvis behöver de få veta vad 

som förväntas av dem. Genom att läraren modellerar ett resonemang och uppmuntrar till mer 

utförliga resonemang, så lär sig eleverna att utifrån Toulmin (2003) underbygga sina resonemang. 

Betydelsen av den sociala interaktionen med såväl lärare som klasskamrater, kan förstås utifrån 

Vygotskys betoning på samspelet mellan människor som grunden för utvecklandet av högre 

mentala processer. Genom att läraren tar ett steg tillbaka och intar den lärarroll som Vygotsky 

(1978) förespråkar, som övervakande handledare, så skapades även större utrymme för eleverna att 

föra resonemang. Resultatet visar även att läraren utgör en viktig del i att skapa och förändra de 

normer som påverkar elevers möjlighet till att utveckla resonemangsförmåga. Allmänna 

klassrumsnormer, som att kunna lyssna in varandras tankar och vilja förklara för varandra, får en 

avgörande roll, men även sociomatematiska normer, som vilken kunskap som värdesätts, spelar stor 

roll. För att elever inte bara ska svara med påståenden, claims (Toulmin, 2003), måste normen 

innebära att hur man tänkt, snarare än vad man tänkt, också värdesätts. 

Slutligen så tyder resultatet på att såväl förändringen av sociala normer, samt utveckling av 

resonemangsförmåga, kräver tid. Eleverna behöver tid att bearbeta sina erfarenheter för att knyta 

dem till ny kunskap. De behöver även få föra och följa resonemang kontinuerligt i 

matematikundervisningen, för att de ska veta vad som förväntas av dem, samt för att de 

sociomatematiska normerna ska kunna förändras. Genom att utgå från Vygotskys (1978) syn på 

lärande och utveckling, som två kurvor som följs åt och interagerar med varandra, så kan resultatet 

tolkas som att studiens design leder till att goda förutsättningar skapas, för att eleverna med hjälp av 

sina nyvunna kunskaper ska kunna utveckla sin matematiska resonemangsförmåga. 
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6 Diskussion 
Detta avsnitt kommer att inledas med en metoddiskussion, därefter diskuteras undersökningens 

viktigaste resultat, vilka även ställs i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis så diskuteras 

några av studiens implikationer. 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka ett fenomen. Då denna undersökning fokuserar på att 

vilja förstå fenomenet, snarare än att vilja förklara det för att kunna generalisera, så var en kvalitativ 

forskningsansats lämplig (Stukát, 2011). Studiens valda metod, design research, hade kunnat 

användas för att samla in såväl kvalitativ som kvantitativ data. För att stärka resultatet ytterligare, 

hade även kvantitativ data kunnat användas, exempelvis i form av testresultat av elevernas 

kunskaper före och efter genomförd studie. Inom tidsramen för den här studien, hade en sådan 

datainsamling dessvärre varit för tidskrävande samt antagligen inte bidragit till att uppfylla syftet. 

Detta eftersom studiens design innehåller för få lektioner för att någon större utveckling skulle 

kunna förväntas. Metodens undersökande karaktär har gjort att förståelse har kunnat skapas, för hur 

en aktivitet kan utformas för att främja utveckling av resonemangsförmåga. Genom metodens 

cykliska process, så har studien möjliggjort förändringar i designen under studiens gång. Vilket i sin 

tur har gjort att det i resultatet går att urskilja, vad som påverkar elevers lärande. Utöver att metoden 

lett till att studiens syfte kunnat uppfyllas, så har metoden även genererat en väl fungerande pre-

algebraisk uppgift, något som kännetecknar metoden och som därmed inte hade varit möjligt vid en 

annan datainsamlingsmetod (Plomp, 2010). 

Syftet med studien hade delvis gått att uppfylla med hjälp av någon annan forskningsmetod, 

exempelvis observation. Förståelsen för hur elevers utveckling av resonemangsförmåga kan 

främjas, hade dock inte blivit lika precis. Detta eftersom studiens omfattning lett till att relativt få 

lektioner hade kunnat observeras, där jag som forskare inte heller hade kunnat styra 

lektionsinnehållet på samma sätt som nu möjliggjordes. En ännu bättre förståelse hade kunnat 

möjliggöras om studien sträckt sig över en större tidsperiod, då fler cykler hade kunnat planeras in 

och fler intressanta korrigeringar hade kunnat göras. Dessutom hade aktiviteten kunnat justeras till 

att innehålla fler lektioner, vilket förhoppningsvis hade inneburit att ett större lärande och en 

potentiell utveckling hade varit möjligt att följa. Utifrån Toulmins (2003) modell, så hade en 

vidareutveckling av aktiviteten även kunnat leda till att backing fick en mer framträdande roll i 

elevernas resonemang. I den inledande delen av aktiviteten, får backing kanske inte någon egentlig 

betydelse, då de regler och principer som elevernas resonemang stöds på, i grunden bygger på de 

spelregler som är konstruerade. När aktiviteten övergår till att arbeta med tal, så hade dock backing 

eventuellt gått att föra in. Detta genom att gemensamt försöka vidareutveckla vilka regler elevernas 

warrant egentligen grundar sig på. Vilka är de matematiska principer och regler som matematiken 

bygger på? Den roll som sociala normer tycktes spela i resultaten, hade även gått att säkerställa 

tydligare om studien genomförts i fler kontexter, vilket också hade varit möjligt i en mer omfattande 

studie.  

Urvalet i den här studien motiverades delvis utifrån årskurs. För att eleverna skulle ha lämpliga 

förkunskaper för aktiviteten, så antogs årskurs 3 vara lämplig. Resultatet hade givetvis sett 

annorlunda ut om en lägre årskurs valts, varpå designen hade varit tvungen att se något annorlunda 

ut. Framförallt den matematiska diskussion som avslutar aktiviteten. Jag som forskare var bekant 

med bägge klasserna i studien sedan innan. Det faktum att jag kände till eleverna sedan tidigare, kan 

ha påverkat den förutsättningslösa analys, som forskaren förväntas göra inom grounded theory 

(Bryman, 2011). Eftersom studien dock inte fokuserar på enskilda individer, så tros detta inte ha 

haft någon större påverkan på studiens resultat. Snarare så ses den förkunskap jag som forskare bar 

med mig, som värdefull för studien. Eleverna var vana vid mig såväl i rollen som lärare, samt som 

forskare, vilket innebar att eleverna kunde känna sig trygga i situationen. Tanken med studien är 
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dessutom att lärare ska kunna få praktisk användning av resultatet, genom att kunna ta del av 

resultatet och utifrån eventuella korrigeringar, applicera det på sin egen undervisning. I detta, så 

ingår en naturlig anpassning till den tilltänkta elevgruppen, det vill säga förkunskaper om klassen är 

en viktig del i arbetet med planering av undervisning. I relation till studiens kontext, så bör även 

elevantalet kommenteras. Studiens klasser har bestått av relativt få elever, i relation till många 

klasser i den svenska skolan. Hypotetiskt sett, så borde inte fler elever göra någon större skillnad i 

studiens resultat, då eleverna till stor del nyttjar varandra som läranderesurser. Möjligen skulle fler 

elever kunna innebära en svårighet i att kunna aktivera samtliga elever i helklassdiskussion, på det 

sätt som möjliggjordes i studien. Utifrån Gravemeijer och Cobbs (2006) begrepp ecological 

validity, så är det dock upp till enskilda lärare att tolka resultatet för att kunna överföra det till sin 

egen praktik. 

Utifrån Cobb m.fl. (2003), så kan designstudier inom utbildningsvetenskap konstrueras på flera 

olika sätt. Att läraren är en del av forskningsteamet utgör ett alternativ. Valet att själv inträda i 

rollen som både lärare och forskare i den här studien, istället för att samarbeta med en lärare på 

fältet, grundas på att jag som forskare ville ha större kontroll över studien. Att jag i analysen 

granskar mig själv i lärarrollen, skulle kunna påverka studiens resultat, genom att inte kunna vara 

självkritisk. Jag gick dock in i studien med inställningen att videodokumenteringen skulle ge mig en 

möjlighet att även få utveckla min lärarroll, vilket jag i efterhand upplever att den också gjorde. 

Bjørndal (2005) stödjer denna uppfattning, genom att beskriva att användningen av videoinspelning 

är en bra metod för att få lärare att utveckla sin självkännedom.  Min personliga inverkan i studien, 

skulle ändå kunna ha inverkat på möjligheten att styrka studiens resultat, utifrån Lincoln och Gubas 

(1985) ena kriterium för att säkerställa studiens tillförlitlighet. Min involvering skulle kunna ha 

bidragit till att mina personliga värderingar inverkat på resultatet. Genom att studien hela tiden 

utgått från ett explorativt förhållningssätt, så har dock detta motverkat min egen inverkan på 

studien, då resultatet istället växt fram ur det insamlade datamaterialet. På så sätt anser jag att jag 

lyckats förhålla mig relativt objektiv till studien.  

Ytterligare en fördel som motiverade valet av att jag själv intog lärarrollen, är att jag på så sätt fick 

ett tydligt inifrånperspektiv av själva aktiviteten. Detta samtidigt som jag kunde genomföra 

ändringar i designen exakt på det sätt som jag själv ville, utan att dessa tankar skulle överföras till 

någon annan. Om jag låtit verksamma lärare genomföra aktiviteterna istället så hade dessa 

troligtvis, till viss del, genomförts annorlunda. Något som i sin tur hade påverkat utfallet av studien. 

Jag hade då intagit rollen som observatör, vilket hade gjort att jag endast hade kunnat utgå från 

videoinspelningarna i min analys. Detta hade kunnat leda till att jag som forskare lagt märke till 

andra saker, än de som nu framträdde i relation till att jag personligen även hade upplevt 

situationen. På så sätt hade resultatet även kunnat se annorlunda ut. 

Då jag själv intog lärarrollen, så minskade såklart möjligheterna till att samtidigt dokumentera 

observationerna. I en sådan situation menar Bjørndal (2005) att en loggbok kan användas, för att 

direkt efter avslutad lektion dokumentera viktiga händelser. En sådan metod hade dock inneburit 

starka begränsningar i den här studien, då jag som lärare inte hade kunnat registrera det som pågick 

på olika ställen i klassrummet under aktivitetens gång. Istället användes videoinspelning, vilket 

Bjørndal (2005) hävdar har stora fördelar, dels så kunde olika skeenden av lektionen sparas i sin 

helhet, vilket inte är möjligt med hjälp av endast det mänskliga minnet. Dels så gav den inspelade 

lektionen möjligheten till att kunna se om sekvenser, för att upptäcka nya detaljer i analysprocessen. 

Den andra cykelns aktiviteter kunde jämföras med den första cykelns, genom att gå tillbaka för att 

upptäcka eventuella skillnader och förändringar. Bjørndal (2005) diskuterar även kring nackdelarna 

med att använda videoinspelning. Om tillgång finns till utrustning, så innebär den största nackdelen 

kanske den inverkan kamerorna kan ha på den situation som ska dokumenteras. Eftersom den här 

studien innebär att den dokumenterade situationen ändå utgör en avvikelse från den dagliga 

undervisningen, genom att bestå av en designad experimentell aktivitet, så får detta mindre 
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betydelse. Bjørndal hävdar dessutom att hur stor denna inverkan blir, till stor del avgörs av hur pass 

känslig situationen är. Om de observerade deltagarna är fullt sysselsatta med något, vilket eleverna i 

den här studien är, så blir kamerornas inverkan allt mindre. Överlag fick videoinspelningen ingen 

påverkan på studiens resultat. 

Valet av videoinspelning som datainsamlingsinstrument, motiverades och förklarades i studiens 

missivbrev, utifrån att Hermerén (2011) hävdar att deltagarna har rätt att få veta varför den valda 

forskningsmetoden är lämplig för ändamålet. För att alla elever skulle känna sig bekväma med 

videokamerorna, så förklarade jag som forskare tydligt för eleverna varför jag skulle filma 

lektionen. Genom att förklara att filmen skulle hjälpa mig att minnas allt som skett under lektionen, 

så framställdes motivet även på ett sätt som var begripligt för barn, i enlighet med Hermerén (2011).  

Beslutet att inte delge eleverna studiens exakta syfte, skulle kunna tolkas som att informationskravet 

inte tagits full hänsyn till. Dock så motiveras beslutet dels utifrån att syftet med studien var att 

eleverna skulle få återskapa matematiken själva. Att då uttrycka att studien fokuserade på 

resonemangsförmåga inom pre-algebra, hade då kunnat störa detta syfte. Beslutet grundar sig också 

på det faktum att elevernas kännedom om fokus på resonemangsförmåga, hade kunnat påverka 

deras beteende i studien. Beslutet stöds av Vetenskapsrådet (2002), som menar att den information 

som ges kan vara mer eller mindre detaljerad, samt att det viktigaste är att informationen omfattar 

allt som kan tänkas påverka deltagarnas vilja att delta. I det här fallet anses inte den uteblivna 

informationen spela någon avgörande roll angående elevernas beslut att delta.  

6.2 Resultatdiskussion 
Det resultat som presenterats i föregående avsnitt, har utformats utifrån studiens syfte. Resultatet 

har utförligt besvarat forskningsstudiens frågeställningar och skapat en förståelse för hur en aktivitet 

kan främja utveckling av elevers resonemangsförmåga inom pre-algebra. Studiens syfte anses 

därmed vara uppfyllt. En sammanfattande bild av resultatet kommer här att diskuteras, dels utifrån 

studiens syfte, samt i relation till tidigare forskning. 

Studiens design visade sig leda till att eleverna utvecklade ett lärande kring såväl 

resonemangsförmåga som inom pre-algebra. Elevernas lärande följde designprincipens tanke om att 

återskapa matematiken från början, således fokuserades främst den retoriska algebran. Det var dock 

intressant att även se hur eleverna kunde ta steg mot den symboliska algebran. I elevernas 

lärandeprocess kunde även urskiljas, det som Thompson (1996) beskriver som, ett mellansteg 

mellan den retoriska algebran och den klassiskt symboliska, den synkoperade algebran. Från att 

först uttrycka sina resonemang retoriskt, så övergår flera elever till att kunna skriva ner dem med 

hjälp av symboler och kortare ord, vilket kan ses som exempel på sådana förkortningar som 

användes inom den synkoperade algebran. En fortsatt undervisning hade så småningom kunnat leda 

till att resonemangen endast uttrycktes med hjälp av matematiska symboler. Eleverna hade då gått 

från att använda en konkret bild av en skatt, till att retoriskt referera till ”skatten”, senare skriftligt 

skriva ”skatten” i ett uttryck eller rita en bild av den, för att slutligen kunna använda en symbolisk 

variabel, exempelvis x. 

Studiens pre-algebraiska design, relaterar till stor del till förståelsen av likhetstecknet. Den del av 

pre-algebra som tas upp såväl i Lgr 11 (Skolverket, 2011), samt som betonas som en viktig del 

inom tidigare forskning (Ormond, 2012; Warren m.fl. 2009). Resultatet i den här studien visar dels 

på vilken avgörande faktor, förståelsen för likhetstecknet är när det kommer till att lösa en ekvation. 

Resultatet visar även på hur förståelsen för likhetstecknet kan läras in på ett lekfullt sätt, i 

varierande kontexter. Eleverna får i studiens design möta likhetstecknet, på ett sätt som utmanar 

elevers eventuella svårigheter med att endast kunna tolka likhetstecknet i västerländsk läsordning. 

Eleverna får även laborera kring vad som händer när vi lägger till och tar bort något på vardera 

sidan, samtidigt som de möter likheter i form av figurer, såväl som i form av siffror. Detta leder i 

aktiviteten till att eleverna klarar av att lösa en enkel ekvation med god förståelse för likhetstecknet. 
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Studiens resultat, som uppnås genom detta arbetssätt, står i linje med såväl Ormond (2012) samt 

Warren m.fl. (2009). Studien stödjer även Warrens m.fl. (2009) ståndpunkt kring att fokusera på 

strukturen inom aritmetiken, snarare än aritmetiken som verktyg för beräkning. Studiens design 

fokuserar väldigt lite på matematiska uträkningar, utan syftar snarare till att eleverna främst ska få 

förståelse för hur strukturen är uppbyggd i matematiska ekvationer och uttryck. Detta leder till, 

precis som Warren m.fl. hävdar, att yngre elever klarar av att lösa enkla ekvationer. 

Utöver arbetet med likhetstecknet, så innefattar studien även andra delar inom pre-algebra, utifrån 

Carraher och Schliemanns (2007) definition. Exempelvis så fokuserar studien på att växla mellan 

olika representationsformer, så som bild, språk, symboler och konkret material, samt enklare 

ekvationer. Detta är delar som inte omnämns i det centrala innehållet, förrän i årskurs 4-6 

(Skolverket, 2011). Då den här studien tydligt visar, att eleverna inte har några större svårigheter 

med att genomföra sådana moment. I kombination med det faktum att elever ofta stöter på 

svårigheter inom algebra (Bergsten m.fl., 2001), så ser jag inga argument för att arbetet med pre-

algebra i de lägre årskurserna, inte bör utvecklas utanför vad det centrala innehållet omfattar. 

Dessutom visar den här studien på att arbete med retorisk algebra, är ett utmärkt sätt att träna sin 

resonemangsförmåga på. En förmåga som forskning tydligt visar, ges för lite utrymme i 

undervisningen till att utveckla (Engvall, 2013; Löwing, 2004). Lärare bör därmed inte vara 

avskräckta inför att tidigt undervisa yngre elever i algebra.  

Det faktum att eleverna i den här studien gavs möjlighet att utveckla relativt breda kunskaper inom 

pre-algebra, är något som även förespråkas i Blantons (2015) forskning. Blanton hävdar att det leder 

till att elevers generella matematikinlärning gynnas. Detta är intressant att koppla samman med 

Vygotskys (2001) teorier om pseudobegrepp. Vygotskys grundtanke, bygger här på att abstrakta 

fenomen, som barn inte har full förståelse för, ändå kan användas för att gynna ett senare lärande. 

På samma sätt kan den här studien och Blantons (2015) forsknings förstås. Genom att integrera mer 

abstrakta delar av pre-algebran i undervisningen, trots att samtliga elever kanske inte förstår allt, så 

gynnas elevernas framtida matematikinlärning. Eftersom den här studiens tidsrymd innebär att 

lärande, snarare än utveckling, kan observeras, så kan den inte uttala sig om huruvida aktiviteten 

leder till utveckling, vilket dock är förhoppningen.  

Elevernas lärande skedde dock inte utan stöd av läraren och korrigeringar i designen, framförallt 

inte det lärande som relateras till att kunna föra ett matematiskt resonemang. I resultatet 

framkommer tydligt att eleverna inte är vana vid att resonera matematiskt. De är vana vid att prata 

matematik och att ange en lösning, men är inte helt bekväma i situationen att argumentera för sin 

lösning och sitt tankesätt. Alla elever intar inte heller självmant en aktiv roll i helklassdiskussioner. 

Det faktum att eleverna inte vet vad som förväntas av dem, kan tolkas som ett tydligt tecken på 

avsaknad av verktyg, som eleverna behöver för att kunna föra utförliga matematiska resonemang. 

Detta är dels knutet till normer, vilket vi återkommer till senare, men kan även kopplas till den 

viktiga roll som läraren utgör enligt Hunter (2004). Resultatet i studien innebär att läraren måste 

inta flera roller, dels att vara en förebild, genom att visa hur ett resonemang kan se ut, men också en 

guide, genom att vägleda och utmana eleverna att utveckla sina resonemang. Enligt Hunters 

forskning, så innebär dessa olika roller att elever kan aktiveras som deltagare i matematiska 

resonemang, vilket resultatet även visar på i den här studien. Samtidigt som resultatet också tyder 

på att en aktivering av elever, från passiva till aktiva deltagare, kräver tid. Resultatet kan även 

jämföras med Engvall (2003), som hävdar att en givande metod kan vara att visa eleverna hur man 

kan kommunicera med varandra. En viktig roll för läraren, visade sig i den här studien även vara att 

kunna ta ett steg tillbaka, att kunna ge eleverna verktyg att arbeta med, för att sedan låta dem ta 

hjälp av varandra. Detta för att undvika att läraren upptar för mycket talutrymme. Genom att 

eleverna tvingas hjälpa varandra, så blir de på så sätt även aktiva deltagare. Detta är även intressant 

att jämföra med Engvalls (2013) forskning, där hon hävdar att enskilt arbete ger eleverna för lite 
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talutrymme i förhållande till läraren. Den här studiens resultat tyder även på att läraren kan ta för 

stort talutrymme trots arbete i helklass om inte eleverna aktiveras i tillräckligt stor utsträckning.  

Ytterligare en handling från lärarens sida, som möjliggjorde elevernas resonemang, var betonandet 

av vikten av att delta. Genom att betona vikten av detta, så vet eleverna även vad som förväntas av 

dem. Detta resultat stöds även av McCrones (2005) forskning kring hur man lyckas aktivera elever i 

den muntliga matematiken. För att lyckas aktivera eleverna, så visade resultatet även att hur 

eleverna placerades fick betydelse. Till skillnad från i McCrones (2005) forskning, där eleverna 

förde mer utförliga resonemang i helklass, så visade sig mindre grupper få en viktigare roll i den här 

studien. Detta i likhet med de resultat som Hunter (2014) visar i sin studie, där tid i mindre grupp 

ger eleverna möjlighet att tänka efter och tillsammans utveckla sina resonemang. Den här studien 

visar tydligt att elever måste ges tid till att få formulera sina resonemang. Resultatet stödjer också 

Löwings (2004) slutsats, om att elever måste ha ett underlag att resonera kring för att samtalen ska 

få ett matematiskt innehåll. I den här studien förekom i princip inga privata samtal, vilket tyder på 

att aktiviteten lyckas skapa ett innehåll för eleverna att resonera kring. 

Genom att den här studiens resultat visar på den hjälp elever kan ta av varandra, i att utveckla sina 

resonemang, så står detta även i linje med Engvall (2013), som hävdar att elever bör arbeta i par 

eller mindre grupper för att utveckla sina resonemang. Engvalls slutsats kring att 

matematikundervisningen ofta ger liten möjlighet för elever att utveckla denna förmåga, är 

intressant att diskutera utifrån det faktum att eleverna i den här studien, till en början tycktes relativt 

obekväma med att föra matematiska resonemang. De tycktes ibland även oförstående över att de var 

tvungna att argumentera för sina påståenden. Detta kan tolkas som ett tecken på att eleverna helt 

enkelt inte är vana vid att föra underbyggda matematiska resonemang. Att aktiviteten lyckas 

aktivera eleverna som läranderesurser för varandra, står delvis i linje med Vygotskys tanke om att 

människor lär och utvecklas i en social kontext. Samtidigt som det delvis motsäger Vygotskys tanke 

om att läraren i första hand bör utgöra den mer kunniga personen i denna kontext. I relation till 

dagens skolsystem, där läraren ges små möjligheter till att spendera tid med varje enskild elev, så är 

tanken om en mästare och en lärjunge, relativt svårgenomförd. Denna problematik lyfter även 

Löwing (2004), genom att hävda att enskilt arbete leder till för lite enskild tid med läraren, vilket i 

sin tur leder till att utvecklade resonemang uteblir. Den här studien är ett exempel på hur situationen 

kan lösas utifrån rådande förutsättningar. Genom arbete i mindre grupp, så kan dels eleverna 

fungera som läranderesurser för varandra, samt läraren ges större möjlighet att interagera med 

samtliga elever. 

Det visade sig inte bara vara hur läraren organiserade aktiviteten, som fick betydelse för att eleverna 

skulle utveckla sina resonemang. Själva materialet i aktiviteten blev också en viktig utgångspunkt i 

elevernas resonemang. Dels som gemensam erfarenhet, men också som ett laborativt material som 

eleverna kunde använda som medierande verktyg i sin lärprocess. Designen i den här studien kan 

kopplas till Hunters (2014) slutsats kring att, för att elever ska koppla samman aritmetiken och 

algebran, så krävs specifikt utformade uppgifter. Resultatet i den här studien styrker inte bara denna 

slutsats, utan visar även på hur en sådan fungerande uppgift kan se ut. Det specialutformade spelet 

blir ett viktigt redskap i övergången mellan algebran och aritmetiken. Spelet skapar även en 

gemensam erfarenhet av algebra, något som studiens analys fastslår inte är en naturlig del av barns 

erfarenhetsvärld. En erfarenhet som eleverna kan utgå från för att föra matematiska resonemang och 

som blir ett underlag för sådana kollektiva reflektioner, som beskrivs i Cobbs m.fl. (1997) forskning 

kring en reflekterande diskurs.  

Förutom att resultatet visar på att spelet i studien, möjliggör för eleverna att binda samman algebra 

och aritmetik, så visar det även på att det är möjligt för eleverna att lära sig algebra före aritmetik. 

Även om eleverna givetvis har grundläggande kunskaper inom aritmetik, så innebär aktivitetens 

design att elevernas lärande sker från algebran, vidare till aritmetiken. Dels så innebär resultatet att 
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lärandet kan ske i den här ordningen, vilket även kan förstås ur Vygotskys teori om att lärandet 

föregår utvecklingen och inte tvärtom. Detta stödjer Perssons (2005) ifrågasättande av att 

aritmetiken måste föregå algebran. Även om inte studien undersökt resultatet av en omvänd 

inlärningsordning, så visar resultatet på flera positiva tendenser av att faktiskt låta algebran komma 

före aritmetiken. En av dessa positiva effekter, som troligtvis hade sett annorlunda ut vid en 

omvänd ordning, var den lust som eleverna visade. Genom att starta i den algebraiska strukturen, 

som är helt ny för samtliga elever, så har alla elever samma utgångsläge. De elever som har ett 

dåligt självförtroende inom matematik och därmed inom aritmetiken, känner ändå lust inför 

uppgiften och går in med full motivation. Uppgiftens lekfullhet och den till en början dolda 

matematiken, bidrar till att eleverna tror på sig själva, vilket i sin tur bidrar till deras lärande. 

Genom att lekfullt lära sig det abstrakta, så kan den redan bekanta och konkreta aritmetiken, sedan 

kopplas på. Elevernas utvecklingsnivå behöver inte få någon större betydelse i den här aktiviteten, 

istället fokuserar den på att alla kan lära sig spelet, vilket i sin tur kan generera en utveckling av 

elevens kunskaper inom pre-algebra och resonemangsförmåga. Det lärande som föregår 

utvecklingen, sker i samband med omgivande kultur, enligt Vygotsky. Därmed så borde 

utvecklingen av den högre mentala process, som resonemangsförmåga innebär, framgångsrikt ske i 

sociala sammanhang, vilket även den här studien tyder på. 

Förutom att elever kan lära sig algebran före aritmetiken i en aktivitet, så visar resultatet även på att 

elever kan lära sig betydligt bredare kunskaper inom pre-algebra, än vad som anges i kursplanen för 

de lägre åldrarna (Skolverket, 2011). Detta står även i linje med den forskning som Dahlin och 

Eriksson (2008) presenterat. Genom den här studien så visas att samtliga elever, även de med 

svårigheter inom matematik, kan lära sig att lösa en enkel ekvation, om de bara ges möjlighet till 

det. De kan även, med rätt verktyg, lära sig föra underbyggda matematiska resonemang, vilket kan 

jämföras med Perssons (2005) diskussion kring tron på barnets förmåga. Den här studien visar på 

att såväl pre-algebra, som matematiska resonemang, kan införas tidigt i matematikundervisningen 

genom att det sker genom gemenskap och lekfullhet. 

Vilka förväntningar som finns på eleverna, kan även ses som en del av de sociala normer, som 

resultatet visar på, påverkar undervisningen. Det faktum att eleverna i den ena klassen tenderade att 

bli väldigt defensiva när de blev ifrågasatta, kan dels ses som en sociomatematisk norm, att 

matematik innebär att komma fram till ett rätt svar, vilket inte behöver motiveras. Det kan delvis 

också ses som en allmän klassrumsnorm, där eleverna är osäkra på varandra, vilket skapar ett 

otryggt, kritiserande klimat. Det klimat som framkom i den ena kontexten, liknar det som Hunter 

(2014) beskriver i sin forskning, där elever ofta blev självförsvarande när någon ifrågasatte deras 

resonemang. Dessa sociala normer visade sig vara svåra att lyckas förändra under den här studiens 

korta tidsomfattning, vilket tyder på att normer tar tid att förändra. Det kan vara intressant att 

diskutera kring hur den dagliga matematikundervisningen, kan relateras till klassrummets 

sociomatematiska normer. Utifrån exempelvis Engvalls (2013) forskning, där problematiken kring 

dominerande enskilt arbete i matematik lyfts, så väcks frågan vilken inverkan det här arbetssättet får 

på sociomatematiska normer. Är det möjligt att enskilt räknande, skapar en norm kring att sällan 

behöva motivera sina matematiska svar och påståenden? Det skulle också kunna skapa en 

sociomatematisk norm kring att det ofta bara finns ett rätt svar, något som den här studien visade 

tendenser på. Sådana normer, skapar i sin tur dåliga förutsättningar för att elever ska kunna utveckla 

resonemangsförmåga i matematik, vilket den här studiens resultat visar på. Detta eftersom eleverna 

då sällan tvingas föra mer utförliga resonemang och tenderar att känna sig osäkra på att resonera 

kring matematik, om de inte vet det korrekta svaret. Att eleverna är aktiva och vågar delta i 

gemensamma resonemang, visade sig i den här studien vara en viktig förutsättningar för att 

resonemangen skulle utvecklas, genom att argument ställdes mot varandra och gavs möjlighet att 

omvärderas och utvecklas.  
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Trots att eleverna genom aktiviteten lyckas föra mer utförliga resonemang, som till viss del stöds av 

warrant, så backas de inte upp av några mer underliggande backings. Även det här skulle kunna 

relateras till den sociomatematiska normen, kring att eleverna sällan behövt underbygga sina 

matematiska resonemang på ett så utförligt vis. Här väcks ytterligare en fråga, i vilket utsträckning 

fokuserar skolans matematikundervisning på de grundläggande kategoriska regler och principer, 

som matematiken är uppbyggd av? Undervisningens stora fokus på procedurkunskaper, som 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) visar på, tyder på att elever inte ges en tillräcklig 

grundläggande förståelse för varför matematiken fungerar som den gör. Genom att föra utförliga 

matematiska resonemang, så kanske en sådan förståelse kan gynnas.  

Betydelsen av sociala normer, kan jämföras med Cobbs m.fl. (1997) forskning kring rådande 

klassrumsdiskurs inverkan på elevers utveckling av matematiska kunskaper. Den reflekterande 

diskurs som de förespråkar, kan ses i relation till målet med den här studiens aktivitet. Cobb m.fl. 

beskriver hur elevernas handlingar blir en gemensam utgångspunkt för ett reflekterande samtal, 

vilket kan jämföras med hur spelet i den här studien visade sig bli en gemensam erfarenhet att 

bygga resonemang utifrån. För att en önskvärd diskurs skulle råda, så visar dock resultatet på att 

vissa saker behöver förändras, vilket Cobb m.fl. beskriver är möjligt genom övning och 

uppmuntran. Resultatet visar på att sådana förändringar kan handla om att exempelvis få eleverna 

att förstå vad som förväntas av dem och att lära dem att tänka metakognitivt kring sina egna 

lösningar. Att arbeta med sociala normer, att skapa gemensamma erfarenheter och att resonera 

tillsammans kan därmed ses som betydelsefulla delar i den jakt på förståelse, som Sfard m.fl. (1998) 

skriver om. Förståelse för på vilket sätt lärare kan aktivera elever i att föra utförliga matematiska 

resonemang.  

6.3 Implikationer 
Genom att relatera resultatet av den här studien till tidigare forskning, så tydliggörs studiens 

betydelse. Tidigare forskning belyser tydligt hur den svenska matematikundervisningen inte ger 

eleverna tillräckliga möjligheter att få utveckla sin resonemangsförmåga i matematik. Vilket i sin 

tur tyder på att verksamma lärare behöver få mer kunskap kring hur elever kan få utveckla denna 

förmåga. Dessutom visar tidigare forskning inte bara på möjligheten med att arbeta med algebra 

tidigt, utan också betydelsen av det. Trots detta så arbetar verksamma lärare relativt lite med pre-

algebra. Detta kan tänkas bero på det faktum att algebra generellt betraktats som något komplicerat 

och abstrakt, men också att lärare kan behöva mer konkreta tips på hur de kan arbeta med pre-

algebra i de yngre åldrarna. Den här studien visar inte bara på en sådan möjlig aktivitet, utan bevisar 

även att aktiviteten fungerar väl att använda i yngre åldrar. Genom en aktivitet som kan tolkas som 

en vidareutveckling av det centrala innehållet för årskurs 1-3, så bevisar studien inte bara att yngre 

barn klarar av mer än vad vi tror, utan också att faktiskt alla barn kan!  

I en aktivitet där algebran föregår aritmetiken, är det lätt att dra förhastade slutsatser om att man 

som lärare kommer tappa sina svagare elever genom att börja i det som anses svårast. Tvärtom så 

visar den här studien på att genom ett lekfullt arbetssätt där matematiken inte synliggörs från början, 

så får alla elever ett gott självförtroende som i sin tur leder till ett gott lärande. Därmed kan den här 

studien även tolkas som att algebran inte bara kan föregå aritmetiken, utan att det också kan 

innebära stora fördelar, så länge det abstrakta lärs in på ett konkret sätt. Genom att ge eleverna ett 

konkret material att utgå från och att stödja sig på, i kombination med rätt verktyg, så kan ett 

lärande utvecklas såväl inom pre-algebra, som inom resonemangsförmåga. 

Enligt tidigare forskning, så kan gemensamma erfarenheter utgöra en grund att stå på, när elever ska 

få möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga. Den här studien visar på hur en sådan gemensam 

erfarenhet dels kan skapas, men också hur den kan byggas vidare utifrån. Studien vidareutvecklar 

även det relativt outforskade området, kring på vilket sätt lärare kan aktivera sina elever till att 
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förklara sina resonemang. Studien styrker tidigare forskning, som visar på den betydelsefulla roll 

läraren har i klassrummet. Samtidigt som studien tyder på att läraren inte bör ta för stor plats i 

klassrummet, om elevernas resonemang ska kunna bli utförliga, så visar den även på det viktiga 

övergripande ansvar som läraren har. Exempelvis utgör läraren kanske den allra viktigaste rollen i 

arbetet för att kunna skapa gynnsamma sociala normer i klassrummet. Resultatet bör signalera till 

alla lärare att normer är något som tar tid att utveckla och som får stor inverkan på utfallet av 

undervisningen. Om elever ska få möjlighet att utveckla resonemangsförmåga i matematik, så måste 

kanske normen kring att kunna argumentera för sina tankar därmed genomsyra, dels hela 

matematikundervisningen, men också utgöra en del av undervisningen i alla ämnen. 

Som tack för att några verksamma lärare öppnat upp sina klassrum för min forskning, så har jag, 

efter förfrågan, delgivit studiens designade spel till dem. Genom min studie så tycktes de se stora 

möjligheter med spelet. Dels genom att de kunde se hur spelet lockade fram ett pre-algebraiskt 

lärande hos eleverna, men också hur de fick träna sin resonemangsförmåga. Förhoppningen är att 

framtida och verksamma lärare som tar del av den här studiens resultat, kan se samma möjligheter 

som dessa lärare gjorde. På så sätt kan också bilden av resonemangsförmåga i matematik, som en 

förmåga bestående av flera faser, inom vilka eleverna ständigt bör få röra sig, stärkas. För att 

avslutningsvis knyta an till den här forskningsrapportens inledande del, så anser jag att den här 

verklighetsanknutna studien kan ses som en del av den bro, som kan lyckas binda samman det 

pedagogiska forskningsfältet med användbar kunskap i praktiken (Plomp, 2010). 

Om mer tid hade givits till den här forskningsstudien så hade det varit otroligt spännande att bygga 

vidare på designen genom fler cykler. På så sätt hade elevernas lärande kanske kunnat utvecklas 

ytterligare och fler lektioner som bygger vidare på spelet, hade kunnat planeras. Möjligheten hade 

även getts till att kunna studera aktiviteten i fler kontexter, vilket hade gett vidare möjligheter till att 

undersöka betydelsen av sociala normer. Utifrån resultatet i den här forskningsstudien, så hade det 

varit intressant att genom fortsatt forskning, undersöka möjligheterna som ges till att träna på 

resonemangsförmåga just genom pre-algebra. Detta genom att genomföra liknande studier där 

elever arbetar inom pre-algebra och i analysen fokusera på deras möjligheter till att utveckla 

resonemangsförmåga. På samma sätt hade även relationen mellan algebran och aritmetiken kunnat 

undersökas vidare, för att stärka argumentationen kring att algebran kan föregå aritmetiken. 

Slutligen så hade vidare forskning, genom en fortlöpande studie, kunnat undersöka viktiga faktorer 

för att på lång sikt kunna bygga upp gynnsamma sociala normer och på så sätt kunna förändra 

diskursen i ett klassrum. En sådan forskning hade varit värdefull för samtliga lärare att ta del av, för 

att närhelst de ställs inför en ny grupp, på bästa sätt ska kunna skapa ett gynnsamt klimat för lärande 

och därmed utveckling. 
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Bilagor 

Bilaga A Spel – ”Jakten på den försvunna guldskatten” 

 

Spelets utformning 

 

 

 

Spelboken 

 

 

  



  
 

II 

Spelregler 

Spelregler 
Legenden säger att för flera hundra år sedan så härskade den ökända piraten Svartskägg 
över de sju haven. Efter mycket letande så har ni äntligen funnit en av de omtalade öar, 
där Svartskägg ska ha begravt en av sina största guldskatter. Det är dock inte bara ni som 
vill åt skatten, utan en även en massa onda filurer! Följ spelreglerna för att bli ensamma 
med guldskatten och skatten blir er! 
 
Innehåll:  
1 spelplan 
1 Guldskatt 
58 spelkort: Hälften färgade och hälften svartvita 
1 Facit 
 
På spelplanen finns två halvor, ett hav och en ö. Guldskatten finns 
såklart på ön. För att vinna spelet och skatten, så gäller det att få 
kortet med guldskatten ensamt på ön. Ni måste alltså lyckas få bort de 
övriga korten.  

För att få lov att plocka bort kort så måste kortet paras 
ihop med sitt ”motsatskort”.  
Kort får inte flyttas över den röda linjen! Det får 
finnas kort kvar i havet, men plocka bort så många ni kan. Spelet spelas i 

olika nivåer och för att spela nästa nivå måste ni lösa den första. Börja med nivå 1. 
 

1. Lägg ut korten som bilden visar på nivå 1 
2. Finns det några ”motsatskort” som ni kan para ihop och få ta bort på någon av 

planhalvorna?  
3. Vilka kort från leken behöver ni lägga ut på spelplanen?  

OBS! Varje gång ni lägger ut ett kort måste ni lägga ett likadant kort på 
varje sida av spelplanen! 

4. Vilka kort kan ni nu para ihop och plocka bort? 
5. När ni lyckats få Guldskatten ensam på ön, kontrollera om det finns kort kvar i 

havet ni kan plocka bort? 
6. Spelledaren kollar i Facit om spelplanen ser korrekt ut. Gör den det har ni 

vunnit och kan gå vidare till nästa nivå. Om inte? Spela om nivån och tänk till 
en extra gång! 

Lycka till! 



  
 

III 

Bilaga B Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej alla vårdnadshavare i klass 3C! 

Kristin Schyberg heter jag och är student vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser min sista 

termin på Grundlärarprogrammet för åk. F-3 och genomför nu under våren mitt sista 

examensarbete, vilket är inriktat på matematikundervisning. Jag har tidigare haft praktik 

samt genomfört forskning i ert barns klass, så eleverna är bekanta med mig sedan tidigare. 

Jag kommer i klassen att genomföra en matematiklektion som jag även kommer att 

dokumentera. Min forskningsstudie handlar om hur undervisningen kan utveckla elevers 

resonemangsförmåga inom tidig algebra. Vid observationerna så kommer jag att använda 

mig av videoinspelning för att kunna dokumentera elevernas interaktion och 

kommunikation. Denna inspelning kommer att förvaras skyddat, endast att nyttjas av mig 

samt att raderas efter det att min studie är avslutad. 

 

Studien tar hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 

deltagandet i studien är frivilligt. Du/ni kan alltså välja att ditt/ert barn inte ska delta i 

studien, det är även möjligt för barnet att när som helst avbryta deltagandet. Det material 

som samlas in kommer att hanteras fullständigt konfidentiellt och kommer endast att 

användas i mitt forskningssyfte. Varken ert barns skola eller enskilda elevers namn 

kommer att förekomma i studien och ingetdera kommer att gå att identifiera i studien. I 

resultatet förekommer heller inga bilder på elever. 

 

För att jag ska kunna genomföra dessa observationer så behöver jag vårdnadshavarnas 

medgivande. Därför vore jag oerhört tacksam om du/ni fyller i den blankett som medföljer 

denna information så snart som möjligt men senast den: OBS! Det är viktigt att du/ni 

fyller i blanketten oavsett om ni godkänner eller inte godkänner ert barns deltagande i 

studien. 

 

Tack på förhand för ert samarbete! 

 

Om du/ni har några som helst frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta mig 

på email: kristin.schyberg@hotmail.com eller via telefon: 0701-45 25 38  

 

Vänliga hälsningar 

Kristin Schyberg, lärarstudent vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtyckesformulär 

 

  JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

  NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Vårdnadshavarens namn) 

 

………………………………………  Datum:……………… 

(underskrift) 

mailto:kristin.schyberg@hotmail.com


  
 

IV 

Bilaga C Diskussionsfrågor 
 

Efter spelet: 

- Gå igenom några nivåer tillsammans, grupperna får förklara sina lösningar 

- Resonera kring ev. missuppfattningar. 

- Betona vikten av att göra lika på bägge sidor, jämvikt. 

- Införa = tecknet på spelplanen. Diskutera kring vad tecknet betyder och 

illustrera vad som händer när man förändrar något i en likhet.  Diskutera och 

resonera gemensamt kring dess innebörd i spelet. 

- Spela en gemensam omgång med likhetstecknet på spelplanen, vad får det för 

betydelse? Jämför med en matematisk uträkning där man alltid måste göra 

likadant på bägge sidor för att behålla likheten. 

- Spela en gemensam omgång med ett scenario som består endast av 

tärningssiffror, resonera kring vad de grå korten kan betyda, försöka översätta 

denna spelomgång till ett matematiskt uttryck. 

- Ev. införa endast siffror istället för bilder och på så sätt få fram en kod för att 

öppna skattkistan. 

- Ev. resonera kring hur man kan redovisa sitt resonemang skriftligt. 

 

Hela tiden så uppmuntras eleverna att resonera kring sina påståenden. 

 

 


