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Sammanfattning 

Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka aspekter i undervis-

ningen som skapar förutsättningar för att elever i yngre åldrar (årskurs 

2 och 3) ska engageras i ett algebraiskt arbete. Learning study har an-

vänts som metod (ansats) för att producera data. Ett forskarlag bestå-

ende av två grundskollärare i matematik och en lärarforskare har i  

learning study-processen arbetat i en kolloborativ och intervenerande 

process.  

 I designen och analysen har Davydovs lärandeverksamhets teori, 

variationsteorin och Radfords definition av algebraiska mönstergene-

raliseringar använts som teoretiska utgångspunkter. Det empiriska  

datamaterialet består av (1) videoinspelade intervjuer med åtta elever 

samt transkriptioner av dessa; (2) videoinspelningar av tre forsknings-

lektioner; (3) lektionsplaneringar; (4) synopsis av videoinspelade 

forskningslektioner; (5) transkriptioner av delar av forskningslekt-

ioner.  

 Resultatet består av tre identifierade kritiska aspekter som elever 

kan behöva urskilja för att kunna uttrycka och argumentera för en 

mönstergeneralisering algebraiskt: (a) att urskilja relationen mellan ett 

elements position och antalet komponenter; (b) att urskilja hur man 

kan använda relationen mellan ett elements position och antalet kom-

ponenter för att förutsäga ett godtyckligt element i mönstret; (c) att ur-

skilja konstanten (den komponent som inte ändras utan är densamma i 

samtliga element) i mönstret.  

Resultatet ger även exempel på vilka funktioner de lärandeverksam-

hetsteoretiska principerna (Davydov), problemsituation, lärandemo-

dell och motsättningar, kan ha för att ett algebraiskt arbete ska etable-

ras och upprätthållas. Vidare kan resultatet bidra till att fördjupa för-

ståelsen gällande vad det innebär att kunna uttrycka och argumentera 

för mönstergeneraliseringar algebraiskt i yngre åldrar. Resultatet kan 

även bidra till kunskap som kan användas av lärare för att iscensätta 

och realisera en undervisning inom ramen för early algebra. 

 

 



v 
 

Abstract 

The purpose of this licentiate thesis is to study the aspects of the 

teaching that enable students of younger ages to be engaged in alge-

braic work. Learning study has been used as the method to produce 

data. A research team consisting of two primary school teachers in 

mathematics and a teacher researcher worked collaboratively, design-

ing interventions iteratively during the learning study process.  

In the design as well as analysis, Davydov's learning activity the-

ory, Variation theory and Radford's definition of algebraic pattern 

generalizations have been used as theoretical starting points. The em-

pirical data consists of (1) video-recorded interviews with eight stu-

dents as well as transcriptions thereof; (2) video recordings of three 

research lessons; (3) lesson plans; (4) synopsis of video recordings of 

three research lessons; (5)  transcriptions of parts of video recorded re-

search lessons. 

Results consists of three identified critical aspects that students may 

need to discern in order to express and justify for a pattern generaliza-

tion algebraically: (a) to discern the relationship between the position 

of an element and the number of components; (b) to discern how to 

use the relationship between the position of an element and the num-

ber of components to predict an arbitrary element in the pattern; (c) to 

discern the constant (the component that does not change but is the 

same in all elements) in the pattern. 

Results give examples of what functions the theoretical principles 

of Davydov´s learning activity, problem situation, learning model and 

contradictions, may have for algebraic work to be established and 

maintained. Furthermore, the results may contribute to a deepened un-

derstanding of what it means to be able to express and justify for pat-

tern generalizations algebraically at younger ages. The results may 

also contribute to knowledge that can be used by teachers to stage and 

carry out a teaching within the frame of early algebra. 
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1. Introduktion  

Denna uppsats handlar om att skapa förutsättningar för att elever i års-

kurs 2 och 3 ska engagera sig i ett algebraiskt arbete, i termer av ett ut-

forskande av visuellt växande mönsters algebraiska strukturer. Forsk-

ningsprojektet som ligger till grund för uppsatsen kan ringas in inom 

ramen för forskningsfältet early algebra, med idén att elever redan i de 

lägre årskurserna bör introduceras till ett algebraiskt arbete för att där-

med stödja framväxandet av deras algebraiska tänkande, vilket i sin 

tur kan skapa goda förutsättningar för elevernas fortsatta algebra-

lärande. Uppsatsen bygger på data från en kartläggningsstudie samt en 

interventionsstudie, som båda har genomförts inom ramen för en le-

arning study-process. 

Följande fyra huvudmotiv har identifierats som grund för genomfö-

randet av forskningsprojektet: (1) Elever bör tidigt engageras i ett al-

gebraiskt arbete; (2) Mönster och generaliseringar som innehåll i ett 

algebraiskt arbete: (3) Undervisningens centrala roll i skapandet av 

förutsättningar för ett algebraiskt arbete; (4) Behovet av lärandeteore-

tiska redskap för design och realisering av ett algebraiskt arbete. Un-

der nedanstående rubriker belyses de olika motiven med utgångspunkt 

i tidigare forskning samt deras relation till föreliggande projekt. 

1.1 Elever bör tidigt engageras i ett algebraiskt arbete 

Det första motivet handlar om att elever redan i de lägre årskurserna 

behöver engageras i ett algebraiskt arbete. Den tidiga algebraundervis-

ningen har en central roll, då den kan påverka elevers fortsatta lärande 

i matematik (Carraher, Schliemann, & Schwartz, 2008; Kieran, 2006; 

Stacey & Chick, 2004). Det matematikdidaktiska fältet belyser några 

av de problem som kan uppstå i elevers senare algebralärande, vilka 

kan härledas till vad som utgör fokus i den tidiga undervisningen (se 

t.ex. Greer, 2008; Kaput, 1999; Naalsund, 2012; Usiskin, 1988). En 

undervisning som i alltför stor utsträckning består av ett mekaniskt gö-

rande samt fokuserar på att lära ut ett antal procedurer lyfts exempel-
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vis fram som problematisk (Greer, 2008; Usiskin, 1988). Det proble-

matiska är att denna typ av undervisning i förlängningen kan hindra 

elever från att utveckla förmågan att använda algebra som ett kraftfullt 

redskap. Med andra ord skapas då inte förutsättningar för att använda 

algebra som redskap för att lösa matematiska problem, beskriva och 

analysera relationer, samt karaktärisera och förstå matematiska struk-

turer och idéer (Greer, 2008; Usiskin, 1988). Undervisningen bör istäl-

let möjiggöra för elever att utveckla förmågor som att resonera alge-

braiskt, att göra algebraiska generaliseringar och att använda algebra-

iska representationer. Ytterligare en problematik som lyfts fram är när 

undervisningen har ett alltför stort fokus på numeriska lösningar, då 

det finns en risk att elever fastnar i procedurer istället för att utveckla 

förmågor som att föra generella resonemang och dra generella slutsat-

ser (se t.ex. Kaput, 2008; Kieran, 2006; Lins & Kaput, 2004; Radford, 

2010a, 2014; Stacy & Chick, 2004). Problematiken kan till exempel 

komma till uttryck genom att elever när de ska lösa algebrauppgifter 

prövar att ”sätta in” konkreta tal istället för att föra generella resone-

mang (Kieran, 2006). Inom det matematikdidaktiska fältet early alge-

bra (se t.ex. Cai & Knuth, 2011; Davydov, 2008; Kaput, 2008; Lins & 

Kaput, 2004; Radford, 2006, 2010a, 2010b, 2014) betonas att elever 

istället redan från start ska introduceras i ett algebraiskt arbete. Före-

satsen är att undervisningen därigenom ska stödja framväxten av ett 

algebraiskt tänkande, vilket i sin tur kan skapa goda förutsättningar för 

elevers fortsatta algebralärande. Närmare bestämt kan ett algebraiskt 

arbete beskrivas som ett arbete som går utöver bemästrandet av mate-

matiska operationer och istället fokuserar på ett utforskande av under-

liggande matematiska strukturer (Davydov, 2008). Med bakgrund av 

ovanstående väcks frågor som har relevans för föreliggande uppsats: 

Vad innebär ett algebraiskt arbete i de lägre årskurserna? Hur kan 

undervisningen designas så att elever i yngre åldrar engageras i ett al-

gebraiskt arbete? 

1.2 Mönster och generaliseringar som innehåll i ett 
algebraiskt arbete 

Det andra motivet handlar om att mönster och generaliseringar kan ut-

göra utgångspunkt i ett algebraiskt arbete för de yngre eleverna. I 

forskningsfältet early algebra föreslås mönster och generaliseringar 

som en introduktion till algebra i de lägre årskurserna (se t.ex. Mason, 

1996; Radford, 2006; Warren & Cooper, 2008). Under de senaste åren 
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har det dock skett en viss förskjutning inom fältet early algebra gäl-

lande vad i relation till mönster och generaliseringar som bör fokuse-

ras i undervisningen. Förskjutningen innebär ett ändrat fokus, från att 

främst ha varit inriktat mot den uttryckta mönstergeneraliseringen till 

att riktas mot de processer som sker i samband med att elever ut-

trycker mönstergeneraliseringar (Kieran, 2018; Mason, 2018). Denna 

förskjutning innebär inte att elevers förmåga att uttrycka och argu-

mentera för mönstergeneraliseringar är oviktigt utan att det mer expli-

cit är utforskande av mönsters matematiska strukturer som bör fokuse-

ras i undervisningen (Kieran, 2018). Det handlar med andra ord om att 

det är själva resonerandet i samband med generaliseringar som bör 

vara objektet för undervisningen istället för uttrycket av den n:te 

(Blanton m.fl., 2018). De processer som sker i samband med att elever 

möjligen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka och argu-

mentera för mönstergeneraliseringar algebraiskt, skulle kunna sättas i 

samband med idéerna kring att elever engageras i ett algebraiskt ar-

bete. Det uppstår dock frågor om vad ett algebraiskt arbete med ut-

gångspunkt i processer kring mönstergeneraliseringar kan innebära 

samt vilka aspekter av mönstergeneraliseringar som undervisningen 

bör rikta elevers uppmärksamhet mot. 

1.3 Undervisningens centrala roll i skapandet av 
förutsättningar för ett algebraiskt arbete 

Det tredje motivet som ligger till grund för forskningsprojektet tar sin 

utgångspunkt i undervisningens centrala roll gällande att skapa förut-

sättningar för ett algebraiskt arbete. En undervisning som tar sin ut-

gångspunkt i mönster och generaliseringar skapar inte i sig förutsätt-

ningar för att elever engageras i ett algebraiskt arbete. En undervisning 

utgörs av ett komplext samspel mellan uppgifter, instruktioner, red-

skap, orkestrering av elevers arbete i klassrumssituationer, det mate-

matiska innehållet samt eleverna och läraren (Lindberg, 2010; New-

man, Griffin & Cole, 1989). 

I forskningsfältet early algebra har frågor om vad i undervisningen 

som skapar förutsättningar och hinder för elevers framväxande alge-

braiska tänkande undersöks. I relation till detta betonas till exempel 

betydelsen av frågeställningarna i uppgifter och vad de riktar elevers 

uppmärksamhet mot (Strømskag, 2015). Om intentionen är att elevers 

uppmärksamhet ska riktas mot mönsters algebraiska strukturer behö-
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ver frågeställningarna i uppgifter också fokusera detta. Även uppgif-

ters realisering i undervisningen är centrala, då de påverkar vilket ar-

bete som blir möjligt och därmed även vilket lärande som möjliggörs 

(Linberg, 2010; Newman, Griffin och Cole, 1989). Ytterligare en fak-

tor som framställs som betydelsefull är lärarens handlingar. Det hand-

lar framför allt om lärarens förmåga att identifiera, agera och utnyttja 

matematiska situationer som uppstår i undervisningen (Blanton & Ka-

put, 2011; Larsson, 2015; Warren, 2005). Även medierande redskap 

skrivs fram som en central faktor i undervisningen, detta gällande så-

väl hanterandet av helklassdiskussioner som att de kan fungera som 

stöd för elevers tänkande och kommunicerande (Eriksson, Wettergren, 

Fred, Nordin, Nyman & Tambour, in press; Larsson, 2015; Ryve, Lar-

sson & Nilsson, 2011).  

Ovan lyfts ett flertal faktorer fram som har betydelse gällande att 

designa och realisera ett algebraiskt arbete i undervisningen. Det 

handlar om faktorer där såväl iscensättandet som upprätthållandet av 

det algebraiska arbetet behöver beaktas. Det uppstår dock frågor gäl-

lande hur försättningar för såväl en iscensättning som upprätthållandet 

av ett algebraiskt arbete kan designas för och realiseras i undervis-

ningen.  

1.4 Behovet av lärandeteoretiska redskap för design och 
realisering av ett algebraiskt arbete  

Det fjärde motivet handlar om att det finns ett behov av lärandeteore-

tiska redskap för design och realisering av ett algebraiskt arbete (se 

t.ex. Kieran m.fl. 2016; Kieran, 2018). En lärandeteori har även en be-

tydande roll i prövandet av att möjliggöra för ett visst slags lärande 

(Marton, 2005). Mer specifikt kan en teori ge en riktning för vad man 

skall leta efter, det vill säga vilka problem kan vi uppfatta samt hur 

kan vi uppfatta dem med teorin som vägledning (Carlgren, 2005; jfr. 

även Schön, 1983).  

I relation till att främja elevers teoretiska tänkande har under senare 

år flera forskare arbetat med att utgående från de didaktiska principer 

som Davydovs (2008) lärandeverksamhetsteori erbjuder pröva att de-

signa en undervisning där elever erbjuds delta i ett teoretiskt arbete 

(Dougherty, 2008; Eriksson, 2015; Eriksson, mfl., 2019; Fermsjö, 

2014; Mellone & Tortora, 2017; Polotskaia, 2017; Venenciano, 2017; 

Veneciano, Slovin & Zenigami, 2015). Det finns andra didaktiska teo-

rier som fokuserar undervisnings- och lärandesituationer, till exempel 
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Brousseaus (1997) Theory of didactical situations (TDS) (se 

Strømskag, 2017) och Chevallards (1989) Anthropological theory of 

didactics (ATD) (se Pansell, 2018), men då Davydovs Learning ac-

tivty theory erbjuder en lovande ingång till att utveckla elevers teore-

tiska tänkande redan i grundskolans tidiga år har jag i detta forsk-

ningsprojekt valt lärandeverksamhetsteori (Learning activity theory).  

Centralt i en lärandeverksamhet i Davydovs mening är att elever in-

ledningsvis introduceras till en problemsituation1 som utmanar elever 

till ett teoretiskt2 (läs här algebraiskt) arbete, i vilket de kollektivt och 

aktivt konstruerar och utvecklar systematiska vetenskapliga begrepp 

inom specifikt kunskapsinnehåll (Davydov, 2008; Repkin, 2003). I det 

trejde motivet betonas att ett algenbraiskt arbete inte endast ska iscen-

sättas utan att det även handlar om upprätthållandet av det. Det upp-

står således frågor i relation till de didaktiska principer som Davydovs 

lärandeverksamhetsteori tillhandahåller gällande på vilka sätt de kan 

stödja design, realisering och upprätthållande av ett algebraiskt arbete. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

I den tidigare forskningen betonas att elever tidigt bör engageras i ett 

algebraiskt arbete för att därmed stödja framväxten av deras förmåga 

till ett algebraiskt tänkande som i sin tur skapar goda förutsättningar 

för elevers fortsatta algebralärande. Utifrån ovanstående kan frågor 

ställas som handlar om såväl vilka aspekter av ett kunskapsinnehåll 

som ett algebraiskt arbete bör rikta elevers uppmärksamhet mot samt 

hur det algebraiska arbetet kan skapa förutsättningar för detta. Med 

bakgrund av ovanstående specificerades forskningsprojektets syfte till: 

att undersöka aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar 

för att elever i yngre åldrar engageras i ett algebraiskt arbete. Pro-

jektets syfte specificeras ytterligare genom forskningsfrågorna:  

  

1. Vilka aspekter behöver elever ges möjlighet att urskilja för 

att kunna uttrycka och argumentera för en mönstergenerali-

sering algebraiskt? 

 
1 Denna typ av problemsituationer är inte unik för lärandeverksamhetsteorin utan återfinns i 

andra didaktiska traditioner, t.ex.: Theory of didactical situations (TDS) (se Strømskag, 2017). 
2  I tidigare forskning (jfr Eriksson & Jansson, 2017; Schmittau, 2011) används algebraiskt ar-

bete och teoretiskt arbete till viss del parallellt. Med utgångspunkt i det används i föreliggande 

uppsats begreppen ibland parallellt och ibland var för sig.  
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2. Vilka funktioner kan de lärandeverksamhetsteoretiska prin-

ciperna ha för att ett algebraiskt arbete ska etableras och 

upprätthållas?  

 

Forskningsfråga 1 riktar sig mot själva kunnandet att uttrycka och ar-

gumentera för en mönstergeneralisering algebraiskt och besvaras 

framför allt i Artikel 1 genom två frågor. Forskningsfråga 2 besvaras i 

Artikel 2 genom en fråga och riktar sig mot själva undervisningsdesig-

nen och vilka funktioner de lärandeverksamhetsteoretiska principerna 

kan ha för att ett algebraiskt arbete ska etableras och upprätthållas.  

1.6 Uppsatsens struktur och språk 

Uppsatsen är en sammanläggning som består av två artiklar och en 

kappa. Artikel 1 är skriven på engelska och ingår i proceedings från 

konferensen CIEAEM i Berlin 2017. Denna artikel är jag huvudförfat-

tare till. Kappan och Artikel 2 är skrivna på svenska och till dessa är 

jag ensamförfattare. 

Kappan inleds med att belysa de olika motiven för arbetet med ut-

gångspunkt i tidigare forskning samt deras relation till föreliggande 

uppsats. I nästkommande kapitel ges en kort beskrivning om algebrans 

centrala roll i matematikundervisningen samt en bakgrund gällande 

forskningsfältet early algebra för att skapa en förståelse för den under-

visningstradition som uppsatsen rör sig inom. Därefter följer bakgrund 

gällande områden som visuellt växande mönster, algebraiska mönster-

generaliseringar, att möjliggöra för elevers lärande, undervisning som 

skapar goda förutsättningar för elevers fortsatta algebralärande samt 

skapandet av förutsättningar för algebraiskt arbete. Idén är att skapa en 

kort bakgrund till hur uppsatsens innehåll kan förstås och uppfattas i 

relation till tidigare forskning. På det följer kapitlet som behandlar de 

teoretiska perspektiv som använts för att undersöka dels vilka aspekter 

elever behöver ges möjlighet att urskilja för att kunna uttrycka och ar-

gumentera för en mönstergeneralisering algebraiskt samt aspekter i 

undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i årskurs 2 

och 3 engageras i ett algebraiskt arbete. I kapitlet metod och genomfö-

rande beskrivs de metodologiska övervägande som ligger till grund 

för dataproduktion, bearbetning av data samt analys av data. I följande 

kapitel sammanfattas de två artiklarna och därefter följer ett diskuss-

ionskapitel. Avslutningsvis återfinns Artikel 1 och Artikel 2 i sin hel-

het. 
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Under forskningslektionernas genomförande använde läraren ordet 

figur när hon talade om olika element (se figur 1) i mönster. I kappan 

och i Artikel 2 har ordet figur ersatts med ordet element, detta för att 

ordet figur som gäller för datautdrag (bilder på uppgifter, mönster etc.) 

inte ska sammanblandas med benämningen figur som gäller för ele-

ment i mönstren. 
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2. Bakgrund  

Uppsatsen tar sin utgångspunkt inom ramen för det matematikdidak-

tiska fältet early algebra med ett fokus på att undersöka aspekter i 

undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i de lägre års-

kurserna ska engageras i ett algebraiskt arbete. För att skapa en förstå-

else för den undervisningstradition som uppsatsen rör sig inom ges, 

som tidigare nämnts, inledningsvis en kort beskrivning om algebrans 

centrala roll i matematikundervisningen samt en kort redogörelse för 

forskningsfältet early algebra. Därefter belyses mer innehållsliga fak-

torer som visuellt växande mönster och algebraiska mönstergenerali-

seringar. Slutligen belyses faktorer som att möjliggöra för elevers lä-

rande i undervisnigen samt att skapa förutsättningar för ett algebraiskt 

arbete.  

Under forskningsprojektet har sökningar genomförts i olika om-

gånger och i olika databaser. Sökningarna har bland annat genomförts 

i olika databaser via Stockholms universitetsbibliotek (SUB), framför 

allt ERIC/Ebesco och SpringerLink samt från exempelvis Google 

Scholar: http://scholar.google.se/ och Libris: http://libris.kb.se/. Sök-

ningar som har genomförts har till övervägande del begränsats till 

early algebra. Med andra ord har så kallade söksträngar använts som 

innefattar early algebra och där sedan olika sökord tillsammans med 

early algebra har använts som tillägg, exempelvis: algebraic thinking, 

algebraic work, algebraic activity, pattern generalization, generalizat-

ion, mönstergeneraliseringar, teaching, students learning, task design, 

theoretical thinking. Sökningarna gällande tidigare forskning har för- 

utom sökningar i ovan nämnda databaser även utgått från referenslis-

tor i litteratur och forskningssammanställningar med anknytning till 

forskningsfältet early algebra.  

2.1 Algebra  

Algebra innehar en särställning inom matematiken, genom dess till-

lämpbarhet inom andra matematiska områden samt för dess möjlig-

heter till generella resonemang, slutsatser och bevis (jfr. Cai & Knuth, 
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2005). Vidare beskrivs algebra vara en inkörsport till den senare mate-

matiken (Cai & Knuth, 2005; Stacey & Chick, 2004). Goda kunskaper 

i algebra möjliggör således för elever att utvecklas även inom andra 

områden inom matematik. 

Forskningsfältet early algebra (Cai & Knuth, 2011; Kaput, 2008; 

Kieran, Pang, Schifter & Ng, 2016; Kieran, 2018; Lins & Kaput, 

2004; Radford, 2006, 2010a, 2010b, 2014.) är, sammanfattningsvis, 

ett forskningsfält som internationellt vuxit sig allt starkare under se-

nare decennier och som fokuserar just den tidiga algebraundervis-

ningen. En central uppfattning inom forskningsfältet är att elever inte 

först behöver undervisas i aritmetik för att sedan gå över till algebra, 

utan att det snarare bör ske parallellt och tillsammans (jfr. Lins & Ka-

put, 2004; Stacey & Chik, 2004).  

2.2 Early Algebra  

Inom forskningsfältet early algebra råder det en stor samstämmighet 

gällande att algebra redan från början bör fokusera på elevers fram-

växande algebraiska tänkande. Vidare betonas att fokus bör riktas mot 

matematiska strukturer och inte endast på bemästrandet av operationer 

(se t.ex. Radford, 2012). Mason, Stephens och Watson (2009), beskri-

ver att ett utforskande av matematiska strukturer handlar om att kunna 

identifiera generella förhållanden som exemplifieras i speciella situat-

ioner: 

We take mathematical structure to mean the identification of general proper-
ties which are instantiated in particular situations as relationships between ele-
ments. These elements can be mathematical objects like numbers and trian-
gles, sets with functions between them, relations on sets, even relations be-
tween relations in an ongoing hierarchy. Usually it is helpful to think of struc-
ture in terms of an agreed list of properties which are taken as axioms and 
from which other properties can be deduced. (Mason m.fl., 2009, s.10.) 

 

Det innebär till exempel att även då aritmetiska uppgifter behandlas så 

bör elevers uppmärksamhet riktas mot de underliggande matematiska 

strukturerna. Det anses med andra ord inte vara tillräckligt att elever 

lär sig att använda de operationer som förknippas med att lösa aritme-

tiska uppgifter utan att operationerna i sig behöver ses som matema-

tiska objekt (Schifter, 2018). Det är således inte tillräckligt att elever i 

yngre åldrar enbart ägnar sig åt att utveckla en procedurell förståelse 

gällande operationer (Cai & Knuth, 2011; Kieran, 2018; Lins & Ka-

put, 2004).  
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Det råder även en stor samstämmighet i forskningsfältet att genera-

liseringsprocessen, såsom med matematiska strukturer, är en grund-

läggande del i elevers framväxande algebraiska tänkande. Det finns 

dock olika idéer om hur algebra ska introduceras i undervisningen för 

att främja framväxandet av elevers algebraiska tänkande (Kieran, 

2018). De olika angreppssätts som lyfts fram är till exempel: 

 

• generaliserad aritmetik med fokus på matematiska struk-

turer och egenskaper hos talsystem (jfr Carpenter, Franke & 

Levi, 2003) 

• undervisning med fokus på relationer mellan kvantiteter, 

kollektiva reflektioner samt undervisning med lärandemo-

deller som en nödvändig länk för utveckling av teoretiskt 

tänkande (jfr Davydov 2008; Dougherty, 2008; Schmittau, 

2004, 2005)  

• funktioner som fokuserar funktionella förhållanden (jfr 

Blanton 2008; Carraher & Schliemann, 2014)  

 

Det som är gemensamt för dessa angreppsätt är att processer i relation 

till att kunna se strukturer och strukturella komponeter anses vara cen-

trala. Det handlar med andra ord om att kunna dekompostera struk-

turer och sedan utifrån dem kunna skapa nya strukturer (Kieran, 2018; 

Schifter, 2018; Steinwag et al, 2018). I relation till undervisningen in-

nebär det att elever behöver ges möjlighet att utveckla förmågan att ut-

trycka det generella. Det innebär dock inte att det generella behöver 

uttryckas med matematiskt symbolspråk. Det hävdas snarare att an-

vändandet av matematiskt symbolspråk varken är nödvändigt eller till-

räckligt för att eleverna ska utveckla sitt algebraiska tänkande (Mason, 

2018; Radford, 2018). Det som betonas är att kunna argumentera och 

resonera om matematiska strukturer och relationer samt att kunna han-

tera obestämda kvantiteter analytiskt (Davydov 2008; Dougherty, 

2008; Schmittau 2005). Emellanåt beskrivs det matematiska symbol-

språket dock som en resurs i argumentationen, resonemangen och ana-

lyserna (jfr Radford, 2018). 

Sammantaget förefaller elevers generaliseringsprocesser med fokus 

på mönsters algebraiska strukturer som en bra utgångpunkt för att 

skapa förutsättningar för att elever engageras i ett algebraiskt arbete, 

då de genom det kan utmanas i ett utforskande av mönsters algebra-

iska strukturer. Vidare framstår idén om funktionella förhållanden 

mellan elementets position och antalet komponenter (Blanton, 2008; 

Carraher & Schliemann, 2014) samt idén om kollektiva reflektioner 
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och lärandemodeller (Davydov, 2008; Dougherty, 2008; Schmittau, 

2005) som viktiga faktorer.  

2.3 Visuellt växande mönster 

Inom forskningsfältet early algebra, speciellt när det gäller att introdu-

cera yngre elever till ett algebraiskt tänkande, ligger ett särskilt fokus 

på matematiska mönster (se t.ex. Moss & Beatty, 2010; Radford, 

2010b; Rivera, 2010). I argumentationen kring mönsters potential lyfts 

bland annat deras inneboende struktur fram, detta gällande hur möns-

ters olika delar är organiserade (Mulligan & Mitchelmore, 2009).  

I forskning inom det matematikdidaktiska fältet särskiljs olika typer 

av matematiska mönster, som till exempel linjära och kvadratiska tal-

följder (jfr Hargreaves, Shorrocks-Taylor & Threlfall, 1998), rekur-

siva talföjder (Måsøval, 2015) samt upprepande och växande mönster 

(jfr Warren & Cooper, 2008). Det som skiljer mönstren åt är deras in-

neboende struktur och det som är gemensamt är att strukturen kan ab-

straheras och därmed också uttryckas i form av ett generellt uttryck 

(jfr Mulligan & Mitchelmore, 2009). 

I tidigare studier har bland annat visuellt växande mönster använts 

som utgångspunkt för att skapa förutsättningar för elever att utveckla 

förmågor som att uttrycka och argumentera för mönstergenerali-

seringar algebraiskt (jfr Radford, 2006). Mot bakgrund av detta gjor-

des en innehållslig avgränsning i forskningsprojeket till visuellt väx-

ande mönster. Ett visuellt mönster innebär att komponenterna i ele-

menten representeras genom exempelvis kvadrater (som i figur 1). Yt-

terligare exempel på hur komponenter kan representeras är i form av 

stickor, prickar och kryss. Mönster som i matematiken definieras som 

växande mönster utvecklas enligt den bestämda proceduren att det 

ökar eller minskar systematiskt (Måsøval, 2011; Papic & Mulligan, 

2007). I projektet gjordes även en avgränsning till aritmetiska möns-

ter, vilka är uppbyggda enligt principen att differensen mellan antalet 

komponenter i på varandra följande element är konstant (Kiselman & 

Mouwitz, 2008). Figur 1 är ett exempel på ett aritmetiskt mönster där 

den konstanta ökningen är två.  

 I uppsatsen benämns ett mönsters olika delar enligt figur 1. Benäm-

ningen tar i sin utgångspunkt i Måsøval (2011, s. 140):  
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Figur 1: Benämning av ett visuellt aritmetiskt mönsters olika delar (Fred, 2019). 

2.4 Algebraiska mönstergeneraliseringar  

En av forskningsfrågorna handlar om vilka aspekter elever behöver 

ges möjlighet att urskilja för att kunna uttrycka och argumentera för 

en mönstergeneralisering algebraiskt. För att skapa en förståelse för 

detta behövs det inledningsvis redas ut hur forskare inom forsknings-

fältet early algebra resonerar kring algebraiska mönstergenerali-

seringar.  

Flertalet forskare ser ut att vara överens om att mönstergenerali-

seringar handlar om att jämföra matematiska aspekter av mönster och 

sedan med utgångspunkt i jämförelserna göra generaliseringar (jfr Ri-

vera, 2013). Med andra ord beskrivs det som att elever identifierar lik-

heter och olikheter och med utgångspunkt i dem söker det generella 

(Radford, 2006; Rivera, 2013). Det handlar till exempel om att sätta 

enskilda elements matematiska aspekter i relation till varandra (Ri-

vera, 2013). En algebraisk mönstergeneralisering beskrivs som en pro-

cess i tre steg, (1) att urskilja några givna elements gemensamhet, (2) 

att utvidga eller generalisera denna gemensamhet till andra element 

och (3) att använda gemensamheten för att tillhandahålla ett generellt 

uttryck (verbalt, med gester eller med matematiska symbolspråket) 

(Radford, 2008). I relation till nedanstående mönster (figur 2) skulle 

detta kunna innebära (1) att eleven urskiljer att det i element 1 och ele-

ment 2 är dubbelt så många kvadrater som respektive elements posit-

ion anger, (2) att förhållandet mellan elementets position och antalet 

kvadrater även gäller för element 3 och (3) att förhållandet gäller för 
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ett godtyckligt element i mönstret. Viktigt att betona, som nämnts tidi-

gare, är att det i relation till steg 3 inte handlar om att uttrycket måste 

uttryckas med matematiskt symbolspråk.  

 

  
 

Figur 2: Ett visuellt växande mönster. 

 

I tidigare forskning särskiljs vanligen aritmetiska och algebraiska 

mönstergeneraliseringar åt (jfr Radford, 2006). För att förstå skillna-

den kan Radfords beskrivningar av olika så kallade generaliserings-

strategier vara ett stöd (Radford, 2006). Han delar till exempel in 

dessa strategier i tre nivåer, där den första nivåuppdelningen görs mel-

lan generaliseringar och så kallad ”naïve induction”:  

 

 
Figur 3: Radfords (2006, s. 15) nivåuppdelning av strategier. 

 

En ”naïve induction” innebär att elever använder sig av en så kallad 

”trial and error- stragegi”. Med andra ord kan det beskrivas som att 

eleverna gissar sig fram. Den typ av strategi handlar, enligt Radford 

(2006), inte om en generaliseringsstrategi överhuvudtaget. Den andra 

nivån är generaliseringar som består av aritmetiska och algebraiska 

strategier, där den algebraiska strategin sedan delas in i ytterligare tre 

delar: verkliga, kontextuella och symboliska (läs mer under rubrik 

4.3). En aritmetisk generalisering av mönstret i figur 2 skulle kunna 

uttryckas: ”Det ökar hela tiden med två kvadrater”. Om generali-

seringen inte utvecklas möjliggör den inte för elever att förutsäga ett 

godtyckligt element i mönstret och anses därmed som en aritmetisk 

generalisering. De generaliseringar som kategoriseras som algebraiska 

handlar om att eleverna uppfattar en gemensamhet som kan tillämpas 

på samtliga element och som går att använda för att förutsäga ett god-

tyckligt element i mönstret (Radford, 2006).  
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En ytterligare generaliseringsstrategi som kan ses som algebraisk är 

mätandestrategin (Venenciano & Dougherty, 2014), där elever använ-

der två kvadrater (se röd inringning i element 1 i figur 4) som en mä-

tenhet och sedan sätter antalet mätenheter i relation till elementets po-

sition.  

From a measurement approach /... / one may view the unit of measure as a 
composite of the two squares, that which is iterated with each successive fig-
ure. /… / enables one to apply the notion of defining a unit and consider a 
scale factor to solve the problem. (Venenciano & Dougherty, 2014 s. 23) 

 

 
Figur 4: Mätenhet (Venenciano & Dougherty, 2014). 

 

Det finns en hel del beskrivet i tidigare forskning om vad generali-

seringar i relation till mönster kan anses vara, det talas exempelvis om 

att det handlar om att se och att utgå från olika former av regelbunden-

heter, om att se olika former av strukturer samt att kunna strukturera. 

Dock har jag ännu inte i den screening jag gjort inom området hittat så 

mycket kring hur en undervisning kan designas och realiseras, där ele-

ver ges möjlighet att kollektivt engagera sig i ett algebraiskt arbete 

gällande ett utforskande av mönsters algebraiska strukturer. 

2.5 Att möjliggöra för elevers lärande 

Centralt för forskningsprojektet har varit skapandet av förutsättningar 

för elevers lärande genom undervisningen. I relation till design av 

undervisning betonas att det krävs en medvetenhet gällande vad den 

ska rikta elevernas uppmärksamhet mot (jfr Coles & Brown, 2016).  

Kritiska aspekter (läs mer under rubrik 4.2) beskrivs ibland som 

nycklar till elevers lärande, detta i relation till att de är aspekter av ett 
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specifikt och avgränsat kunskapsinnehåll som kan antas vara avgö-

rande för elevers lärande (Kullberg, 2010; Pang & Marton, 2017; Ru-

nesson, 2011). Med andra ord kan de således fungera som utgångs-

punkt i designen av undervisningen, det vill säga vad undervisningen 

ska rikta elevers uppmärksamhet mot.  

I relation till att möjliggöra för elevers lärande av specifika kun-

skapsinnehåll lyfts även instruktioners och frågors riktning fram som 

betydelsefulla (jfr Blanton & Kaput, 2011; Fred & Stjernlöf, 2014; 

Larsson, 2015; Warren, 2005). Det beskrivs bland annat som att bygga 

in det specifika kunnandet i instruktioner och och därmed utmana ele-

ver till att arbeta med det. Vidare beskrivs det i termer av att genom 

instruktioner och frågor möjliggöra för ett urskiljande av kritiska 

aspekter (Runesson, 2005).  

Även själva orkestreringen av klassrumsarbetet lyfts fram som be-

tydelsefull i relation till huruvida lärande blir möjligt. Med andra ord 

behövs även klassrumskommunikationen planeras för. Även här anses 

interaktionen ha en central roll gällande bland annat lärarens hand-

lingar (Elbers, 2003; Eriksson, m.fl., 2019; Franke m.fl., 2015; Fred & 

Stjernlöf, 2014; Larsson, 2015; Lindberg, 2010; Ljungblad & Len-

nerstad, 2011; Runesson, 2005; Wernberg, 2009). Vidare framhålls 

betydelsen av att lärarens handlingar tar sin utgångspunkt i elevers 

handlingar eller i de situationer som uppstår i klassrumsarbetet. Det 

beskrivs till exempel i termer av att läraren identifierar och utnyttjar 

de matematiska situationer som uppstår i undervisningen (Blanton & 

Kaput, 2011).  

I relation till att få till stånd produktiva klassrumsdiskussioner lyfts 

medierande redskap fram, i form av exempelvis tabeller, siffror och 

muntliga uttryck, som betydelsefulla för elevers tänkande och kom-

munikation (Ryve, Larsson & Nilsson, 2011). I lärandeverksamhet ar-

gumenteras för lärandemodeller som medierande redskap, det i termer 

av att utgöra en nödvändig länk för utveckling av teoretiskt tänkande 

(Davydov, 2008).   

Sammantaget finns det ett flertal faktorer som framstår som bety-

delsefulla för att kunna skapa förutsättningar för att ett algebraiskt ar-

bete ska etableras och upprätthållas. Faktorerna belyser bland annat 

vad undervisningen riktar elevernas uppmärksamhet mot, klassrums-

kommunikationens, interaktionens samt de medierande redskapens 

roller.  
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2.6 Undervisning som skapar goda förutsättningar för 
elevers fortsatta algebralärande  

Inom forskningsfältet early algebra råder det, som tidigare nämnts, en 

samstämmighet gällande att generaliseringsprocessen är central i den 

tidiga algebraundervisningen (Kieran, 2018). Samtidigt finns det, 

inom forskningsfältet, olika idéer om hur algebra ska angripas i under-

visningen för att skapa goda förutsättningar för elevers fortsatta alge-

bralärande (Kieran, 2018). Processen att kunna se strukturer och struk-

turella komponeter är här nödvändig, med andra ord handlar det om 

att kunna bryta ner i strukturer och sedan utifrån dem kunna skapa nya 

strukturer (Kieran, 2018; Schifter, 2018; Steinwag et al, 2018). När 

undervisningen tar sin utgångspunkt i mönster, som föreliggande 

forskningsprojekt, handlar det om att elever ska ges möjlighet att ur-

skilja mönsters strukturella egenskaper och sedan kunna abstrahera 

dessa att gälla godtyckliga element i mönstret. Elevers utforskande av 

mönsters underliggande matematiska strukturer beskrivs ta form ge-

nom att elever jämför matematiska aspekter av mönster och sedan 

med utgångspunkt i de jämförelserna uttrycker generaliseringar (jfr 

Rivera, 2013).  

Sammantaget betonas att elever i de lägre årskurserna bör få delta i 

praktiker i vilka de får möjlighet att generalisera, representera, argu-

mentera för och resonera kring underliggande matematiska strukturer 

och relationer (Kieran, Pang, Schifter & Ng, 2016). Vidare bör den ti-

diga algebraundervisningen skapa förutsättningar för såväl utvecklan-

det av en förståelse för underliggande matematiska strukturer och re-

lationer som att skapa nya vanor för tänkandet (Cai & Knuth, 2005).  

2.7 Skapandet av förutsättningar i undervisning för ett 
algebraiskt arbete 

I tidigare forskning framhålls olika faktorer som kan ha betydelse i re-

lation till att skapa förutsättningar i undervisningen för ett algebraiskt 

arbete. En faktor som lyfts fram handlar om de svårigheter som kan 

uppstå när forskning om undervisning och skriftliga ”läroplaner” ska 

iscensättas i klassrummet (Kieran m.fl., 2016). Andra faktorer som be-

tonas är betydelsen av lärares ämneskunnande samt den rådande skol- 

och klassrumskulturens påverkan (Stein m.fl., 2007). Vidare poängte-

ras att det finns ett behov av att utveckla kunskap som också används 

av lärare för att iscensätta och realisera en undervisning inom ramen 
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för early algebra (Blanton & Kaput, 2008; Dougherty, 2008). Det be-

hövs således en ökad medvetenhet gällande såväl vad undervisningen 

ska rikta elevernas uppmärksamhet mot som hur det kan göras (se 

t.ex. Coles & Brown, 2016). Vad-aspekten avser det kunskapsinne-

håll, som i denna uppsats är mönsters algebraiska strukturer, elevernas 

uppmärksamhet ska riktas mot (Blanton & Kaput 2004; Moss & Lon-

don McNab, 2011; Warren & Cooper, 2008). Hur-aspekten avser hur 

undervisningen kan möjliggöra för detta, i detta fall hur det algebra-

iska arbetet kan rikta elevernas uppmärksamhet mot mönsters algebra-

iska strukturer samt vilka mönster som kan användas för att stödja 

detta. I relation till att ta utgångspunkt i mönster betonas att instrukt-

ionerna och uppgifterna inte endast ska rikta elevernas uppmärkssam-

het mot nästa position i ett mönster, då det finns en risk att mönstrets 

mer algebraiska strukturella aspekter förbises (Blanton & Kaput, 

2004; Mason, 2018; Moss & London McNab, 2011). Vidare betonas 

betydelsen av vilka mönster som används samt att de mönster som an-

vänds ska vara uppbyggda på olika sätt. Om endast en typ av mönster 

används i undervisningen finns det en risk att elever kan komma att 

sakna erfarenheten av att mönster kan vara uppbyggda på olika sätt 

(Warren & Cooper, 2008). 

Mönster som explicit visualiserar relationen mellan elementens 

komponenter och elementens position (se figur 5) föreslås användas 

för att på så sätt stödja elever att beskriva relationen mellan elementets 

position och antalet komponenter (Warren & Cooper, 2008). Vidare 

exemplifieras betydelsen av att explicit be eleverna beskriva en relat-

ion mellan elementets position och antalet komponeter med frågor 

som till exempel hur många komponenter det är i övre raden och hur 

många det är i nedre raden (Warren & Cooper, 2008).  

 Warren och Cooper (2008) framhåller att när frågor och diskuss-

ioner riktas mot att elever ska göra olika tolkningar av den n:te posit-

ionen i ett mönster förfinas elevernas verbala beskrivningar av genera-

liseringar. I relation till att rikta elevers uppmärksamhet ger Warren 

och Cooper (2008) exempel på mönster som explicit visualiserar relat-

ionen mellan elementets position och antalet komponenter, se figur 5: 
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Figur 5: Ett visuellt mönster med relationen mellan element och elementets po-

sition görs explicit (från Warren & Cooper, 2008, s. 175) 

 

Genom att använda olika färger på komponenterna (i figur 5 handlar 

det om olika färger på kvadraterna) antas eleverna lättare kunna ur-

skilja dem och därmed lättare kunna se att de är lika många som ele-

ments position anger. I mönstret ovan har även konstanten i mönstret 

en gemensam färg, varje element består av två vita komponenter 

(kvadrater). Med andra ord stödjer själva färgsättningen av kompo-

nenterna (kvadraterna) att elevernas uppmärksamhet riktas mot kom-

ponenterna i mönstret, vilket kan bidra till att eleverna gör mer kvalifi-

cerade generaliseringar. Sammanfattningsvis bör dock poängteras att 

det inte är tillräckligt att använda sig av olika färger i mönstret, utan 

att det framför allt är uppgiftens frågeställning som behöver rikta ele-

vernas uppmärksamhet mot mönstrets matematiska aspekter (Warren 

& Cooper, 2008). Tidigare under denna rubrik argumenteras för att lä-

rare behöver kunskap gällande hur undervisningen inom ramen för 

early algebra kan iscensättas och realiseras (Blanton & Kaput, 2008; 

Dougherty, 2008).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter, (a) variations-

teorin, (b) lärandeverksamhet och (c) Radfords definition av verkliga 

och kontextuella (algebraiska) mönstergeneraliseringar, som använts 

för att undersöka dels vilka aspekter elever behöver ges möjlighet att 

urskilja för att kunna uttrycka och argumentera för en mönstergenera-

lisering algebraiskt samt aspekter i undervisningen som skapar förut-

sättningar för att elever i årskurs 2 och 3 engageras i ett algebraiskt ar-

bete. Det teoretiska övervägandet att använda två lärandeteoretiska te-

orier grundar sig i att de tillhandahåller olika design- och analysverk-

tyg, vilka har varit en tillgång då de kompletterar varandra. 

Lärandeverksamhet har blivit den centrala teorin för uppsatsen som 

helhet. Jag inleder dock med variationsteoerin, då teorierna här nedan 

presenteras i artikelföljd. 

3.1 Variationsteori  

Variationsteorin har i denna uppsats framför allt haft tre funktioner: 

(1) att avgränsa kunskapsinnehållet; (2) som analysredskap i Artikel 1 

gällande att identifiera kritiska aspekter av förmågan att uttrycka och 

argumentera för en mönstergeneralisering algebraiskt och (3) som de-

signredskap i Artikel 2 gällande vilka kritiska aspekter undervisningen 

skulle rikta elevernas uppmärksamhet mot.  

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv är elevers lärande alltid riktat 

mot något och det är när flera aspekter/nya aspekter urskiljs som lä-

rande anses ske (Marton, 2015). Med andra ord är vad elever riktar sin 

uppmärksamhet mot samt vad som är i fokus i deras medvetande av-

görande för vad de lär sig (Runesson, 2017).  

Variationsteorin tillhandahåller redskap i form av begrepp som lä-

randeobjekt och kritiska aspekter. Lärandeobjektet fokuserar ett av-

gränsat kunskapsinnehåll och ” … avser den specifika förmåga i för-

hållande till ett innehåll, som läraren hoppas att eleverna skall ut-

veckla och/eller förstå och ska alltså inte likställas med ett lärandemål 

vilket är av mer generell art” (Wernberg 2009, s. 15). Ett lärande- 
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objekt tar sin utgångspunkt i något som upplevs skapa problem i ele-

vers lärande och/eller i undervisningen och innefattas av en vad- och 

en hur-aspekt. Vad-aspekten (i detta fall algebraiska mönstergenerali-

seringar) består av det kunskapsinnehåll som eleverna ska lära sig och 

hur-aspekten (i detta fall att kunna uttrycka och argumentera) av den 

generella förmåga som eleverna ska utveckla genom kunskapsinnehål-

let (Lo, 2012; Marton, 2015; Runesson, 2017). Vidare tar ett lärande-

objekt alltid form med utgångspunkt i en specifik elevgrupps aktuella 

kunskaper.  

Elevernas kvalitativt skilda erfaranden av ett lärandeobjekt är bero-

ende av vilka aspekter av lärandeobjektet som de har urskilt. De 

aspekter av lärandeobjektet som anses nödvändiga att urskilja för att 

eleverna ska utveckla ett visst kunnande eller ett mer kvalificerat kun-

nande benämns kritiska aspekter. Kritiska aspekter avser således såd-

ana aspekter av lärandobjektet som kan antas avgörande för elevernas 

lärande och som de ännu inte har urskilt (Kullberg, 2010; Runesson, 

2011). I Artikel 1 identifierades de kritiska aspekterna genom att jäm-

föra elevernas kvalitativt skilda sätt att erfara mönstergeneraliseringar 

(jfr Kullberg, 2010; Runesson, 2011).  

3.2 Lärandeverksamhet 

Föreliggande uppsats tar sin utgångspunkt i idén om att elever ska ges 

möjlighet att kollektivt engagera sig i ett algebraiskt arbete. Valet av 

lärandeverksamhet grundar sig att lärandeverksamhetsteorin tillhanda-

håller principer om hur undervisning, uppgifter och klassrumskommu-

nikation kan designas så att elever engageras i ett algebraiskt arbete. 

(jfr Eriksson, 2017).  

Lärandeverksamhet (Davydov, 2008) är ett teoretiskt och didaktiskt 

ramverk som har sin grund i Vygotskijs (2001) kulturhistoriska per-

spektiv och Leontievs (1978) verksamhetsteori. I lärandeverksamhets-

teorin ses lärande som ett förändrat deltagande (handlande) i en speci-

fik praktik som är kulturellt och historiskt utvecklad (Davydov, 2008). 

Vidare ses bemästrande av praktikspecifika redskap som en aspekt av 

vad det innebär att vara kunnig. I lärandeverksamhetsteorin betonas att 

elever för att lära sig behöver försättas i problemsituationer som utma-

nar till ett teoretiskt arbete (läs här algebraisk arbete), i vilket de själva 

är aktiva aktörer. Intentionen med en lärandeverksamhet är att skapa 

förutsättningar för att elever engagerar sig i ett teoretiskt arbete, där de 
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kollektivt och aktivt konstruerar och utvecklar systematiska och veten-

skapliga begrepp inom ett specifikt kunskapsinnehåll (Davydov, 2008; 

Repkin, 2003). Ett teoretiskt arbete kan beskrivas som en process där 

principer och inre relationer hos specifika ämnesinnehåll studeras, vil-

ket i sin tur kan bidra till att vetenskapliga begrepp utvecklas (Da-

vydov, 1990). 

I delstudie 2 och i Artikel 2 har de lärandeverksamhetsteoeretiska 

principerna, problemsituation, lärandemodell samt motsättningar, fun-

gerat som stöd för att innehållsligt och metodiskt såväl organisera som 

analysera undervisningen (för mer detaljerad beskrivning se Artikel 

2).  

En lärandeverksamhet i Davydovs mening karaktäriseras av att ele-

ver inledningsvis ställs inför en problemsituation som utmanar dem 

till ett teoretiskt arbete, i vilket de själva är aktiva aktörer (Eriksson, 

2017). Vidare ska en problemsituation innefatta olika aspekter av det 

kunskapsinnehåll som ska läras samt ska den kännas relevant och vara 

tillräckligt komplex för att stimulera eleverna till ett teoretiskt arbete.  

En lärandemodell ska fungera som ett medierande redskap i det kol-

lektiva teoretiska arbetet genom att den skapas, rekonstrueras och/eller 

bearbetas (Davydov, 2008; Gorbov & Chudinova, 2000). Vidare ska 

den fånga teoretiska aspekter av det kunskapsinnehåll som ska läras 

och därmed ge eleverna tillgång till kunskapsinnehållet i arbetet med 

den. En lärandemodell kan vara materiell, ikonisk eller semiotisk och 

tar till exempel form som scheman, skisser, sträckor eller symboler 

(Davydov, 2008). 

En motsättning kommer till uttryck i form av, till exempel, upp-

levda konflikter, dilemman eller hakar (Eriksson, 2017; jfr även Eriks-

son m.fl., in press). Vidare är idén att motsättningarna ska fungera 

som en drivkraft i elevernas teoretiska arbete, detta genom att de 

skapar ett motiv hos eleverna att gå in i det teoretiska arbetet som ef-

tersträvas. 

3.3 Radfords definition av verkliga och kontextuella 
(algebraiska) mönstergeneraliseringar 

I Artikel 1 har Radfords definition av verkliga och kontextuella (alge-

braiska) mönstergeneraliseringar fungerat som teoretiska utgångs-

punkter i analysen. Valet av Radfords beskrivningar som teoretiska ut-

gångspunkter grundade sig på följande: (a) att kunna identifiera nyan-
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ser av hur eleverna uttrycker och argumenterar för en mönstergenerali-

sering algebraiskt; (b) att rikta fokus mot de processer som sker i sam-

band med att elever uttrycker mönstergeneraliseringar; (c) att kunna 

identifiera elevers framväxande förmåga gällande algebraiska möns-

tergeneraliseringar; (d) att kunna identifiera algebraiska mönstergene-

raliseringar som även kommer till uttryck i elevers handlingar och de-

ras verbala beskrivningar. 

En verklig algebraisk generalisering baseras, som tidigare nämnts, 

på handlingar i form av ord, gester eller perceptuell aktivitet. Den kan 

till exempel ta form genom att eleven urskiljer specifika elements in-

terna relationer. Till exempel pekar eleven på respektive element sam-

tidigt som den uttrycker dess uppbyggnad verbalt ”Det skulle vara ett 

plus tre / ... / två plus tre / ... / tre plus tre” (fri översättning, Radford, 

2006, s.10)”.  

Det som skiljer en kontextuell från en verklig mönstergenerali-

sering, som även det tidigare nämnts, är att det obestämda gjorts 

språkligt explicit, den namnges (se Artikel 1 eller under rubrik 2.4). 

Detta innebär att mönstergeneraliseringen kommer till uttryck i ver-

bala utsagor, som till exempel ”Du dubblar numret på elementets po-

sition” (fri översättning, Radford, 2006, s. 13). 

3.4 Teoretiska utgångspunkter i artiklarna 

I Artikel 1 och i Artikel 2 har de teoretiska utgångspunkterna använts 

enligt följande:  

 
Tabell 1: Teoretiska utgångspunkter i Artikel 1 respektive Artikel 2. 

 

Teoretiska utgångspunkter Artikel 1 Artikel 2 

Lärandeverksamhet  X 

Variationsteori X X 

Radfords definition av verkliga 
och kontextuella (algebraiska) ge-
neralisieringar 

X  

 

I Artikel 1 har variationsteorin tillsammans med Radfords definition 

av verkliga och kontextuella (algebraiska) generaliseringar fungerat 

som teoretisk utgångspunkt gällande analys av elevers kvalitativa 
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skilda sätt att uppfatta mönstergeneraliseringar samt i identifierandet 

av kritiska aspekter (läs mer under rubrik, 4.5.1). I Artikel 2 funge-

rade, som tidigare nämnts, det variationsteoretiska begreppet kritiska 

aspekter som redskap i relation till vad elevernas uppmärksamhet 

skulle riktas mot.  

I Artikel 2 har framför allt lärandeverksamhet fungerat som teore-

tisk utgångpunkt gällande design och analys av forskningslektionerna, 

där principerna problemsituation, lärandemodell samt motsättningar 

har varit vägledande (Davydov, 2008).  
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4. Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras de metodologiska övervägande som ligger 

till grund för dataproduktion, bearbetning av data samt analys av data. 

4.1 Learning study som ansats för dataproduktion 

I forskningsprojektet valdes learning study som forskningsansats. Le-

arning study har sina rötter i lesson study (Stiegler & Hiebert, 1999; 

Yoshida, 1999) och design experiment (Brown, 1992; Collins, 1992) 

och utvecklades i Hongkong och i Sverige i slutet av 1900-talet. Inled-

ningsvis syftade learning study att pröva variationsteorin (Marton & 

Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004) och hur den fungerade som ”gui-

ding principle” i undervisningen. Därefter har learning study allt mer 

utvecklas till en forskningsansats för forskning om till exempel inne-

börden av lärandeobjekt samt relationen undervisning och elevers lä-

rande (Carlgren et al., 2017).  

I en learning study arbetar forskare och lärare tillsammans i en kol-

laborativ och intervenerande process. Det som utgör fokus i intervent-

ionerna är utvecklandet av kunskap om hur och vad i undervisningen 

som kan skapa förutsättningar för lärande inom specifika kunskaps-

områden. En learning study genomförs i en iterativ process med olika 

steg, planering, genomförande, analys och revidering, och där vissa av 

stegen upprepas (steg 3-6, se figur 6).  
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Figur 6: Schematisk bild över learning study-processen.  
 

Valet av learning study grundade sig på ett flertal motiv: (1) att kunna 

utforska och analysera relationen mellan undervisning och elevers lä-

rande empiriskt, för att på så vis kunna identifiera eventuella förgivet-

taganden avseende hur och vad i undervisningen som skapar förutsätt-

ningar för att elever engageras i ett algebraiskt arbete och därmed ges 

möjlighet att urskilja ett antal identifierade kritiska aspekter (Carlgren, 

2017; Marton, 2015): (2) ett behov av en problem- och praktikdriven 

forskningsansats som skulle skapa förutsättningar för en dynamisk, 

tolkande och meningskapande process; (3) att forskningsprojektet 

hade ett ämnesdidaktiskt fokus i såväl syfte som i forskningsfrågor; 

(4) integreringen av lärares undervisningserfarenheter.  

Den learning study som genomfördes i detta forskningsprojekt dela-

des in i två delstudier (se figur 6). Delstudie 1 var en kartläggningsstu-

die som fokuserade på att identifiera aspekter elever kan antas behöva 

ges möjlighet att urskilja för att kunna uttrycka och argumentera för 

en mönstergeneralisering algebraiskt. Delstudie 2 var en interventions-

studie som fokuserade på vilka funktioner de lärandeverksamhetsteo-

retiska principerna kan ha för att ett algebraiskt arbete ska etableras 

och upprätthållas. I såväl delstudie 1 som 2 arbetade ett forskarlag (läs 
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mer under rubrik 4.2) tillsammans i en kollaborativ process. Delstudie 

2 genomfördes i en iterativ process (tre cykler) med stegen: plane-

ring/revidering, genomförande och analys, där stegen 3-5 upprepades 

(se figur 6). 

Sammanfattningsvis har data från delstudie 1 framför allt använts 

för att besvara forskningsfråga 1, ”Vilka aspekter behöver elever ges 

möjlighet att urskilja för att kunna uttrycka och argumentera för en 

mönstergeneralisering algebraiskt?”. 

Data från delstudie 2 har framför allt använts för att besvara forsk-

ningsfråga 2, ”Vilka funktioner kan de lärandeverksamhetsteoretiska 

principerna ha för att ett algebraiskt arbete ska etableras och upprätt-

hållas?”.  

4.2 Deltagare 

Inledningsvis tillfrågades rektorn på den deltagande skolan om 

forskningsprojektet kunde genomföras där. I relation till detta 

diskuterades även villkoren för de deltagande lärarna. Det bestämdes 

att lärarna skulle delta inom ramen för så kallade kollegiala 

samarbeten på skolan. Därefter ställdes frågan till samtliga lärare med 

behörighet att undervisa i matematik huruvida de var intresserade av 

att delta utifrån förutsättningarna ovan. De två lärare som anmälde sitt 

intresse var också de två som tillsammans med mig utgjorde 

forskarlaget. Efter cirka ett halvår slutade en av lärarna på skolan och 

då det inte längre var möjligt för hen att delta i forskningsprojektet 

anslöt istället den lärare som anställts i hens ställe. 

Valet av elever och årskurs grundade sig på att en av lärarna 

arbetade som lärare i en av klasserna samt att årskursen bestod av två 

parallellklasser, vilket inte var fallet i samtliga årskurser. Med två 

parallelklasser möjligjordes att ett större antal elever i samma årskurs 

kunde delta i forskningslektionerna. Även vårdnadshavare till elever i 

årskurs 2 tillfrågades om sina barns medverkan, detta utifall att för få 

föräldrar i årskurs 3 skulle ge sitt samtycke för sina barns medverkan. 

I årskurs 2 gick 25 elever. Learning study-projektet genomfördes 

därmed främst med elever från två årskurs 3 samt deltog några elever 

från årskurs 2 i forskningslektion 3. Sammanlagt deltog 50 elever. 
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4.3 Delstudie 1 - kartläggningsstudie 

Inledningsvis i kartläggningsstudien formulerades ett lärandeobjekt, 

förmågan att kunna uttrycka och argumentera för en 

mönstergeneralisering algebraiskt, vilket framför allt tog sin 

utgångspunkt i tidigare forskning inom forskningsfältet early algebra 

gällande underliggande matematiska strukturer och mönster.  

Vad det innebär att kunna något går inte att frikoppla bortom 

elevernas erfarenheter, då det finns en risk att aspekter av kunnandet 

tas för givet (Pang & Ki, 2016). Mot bakgrund av detta valdes 

metoden semistrukturerade intervjuer för en kartläggning av elevernas 

aktuella erfarenheter. Vidare grundade sig valet på idén om att vi 

genom att utforska elevernas kvalitativt skilda sätt att erfara 

mönstergeneraliseringar skulle kunna skapa en förståelse för 

innebörden av kunnandet genom att identifiera dess kritiska aspekter 

(Marton & Booth, 1997). Ytterligare en faktor som hade betydelse var 

att intervjuaren, som var jag, skulle ha möjlighet att kunna knyta an 

till elevernas svar och därmed kunna ställa ytterligare och/eller andra 

frågor (Bryman, 2008). Med andra ord skulle jag kunna rikta frågorna 

så att de skapade förutsättningar för att få syn på elevernas erfarande 

av mönstergeneraliseringar. En central faktor gällande intervjuerna var 

att de inte syftade till att identifiera hur eleverna definierade vad en 

mönstergeneralisering är, därför skulle heller inga direkta frågor 

ställas som efterfrågade detta. I stället ställdes frågor som till exempel 

”Element 23, hur många kvadrater har den?” (se figur 7) och som 

respons på elevernas svar frågade jag sedan vidare till exempel ”Hur 

tänkte du när du kom fram till det?” eller ”Hur tittade du när du sa 

så?”. 

I kartläggningen medverkade ett urval av åtta elever från hela forsk-

ningsprojektet. Eleverna som deltog var 9-10 år och tre av dem var 

flickor och fem var pojkar. Eleverna valdes i förhållande till sina tidi-

gare resultat i matematik och representerade elever med olika prestat-

ionsnivåer inom ämnet. Intentionen var att detta urval av elever skulle 

täcka mycket av den mångfald som fanns inom elevgruppen (Marton 

& Booth, 1997). 

Intervjuerna videoinspelades. Detta val grundade sig på (1) att inte 

missa något av det eleverna sa och gjorde, (2) att få med även 

elevernas gester samt (3) att efter intervjun kunna titta och lyssna på 

intervjuerna. Dessutom ansågs inte observationsanteckningar och/eller 

ljudinspelningar kunna tillgodose behovet att studera den interaktion 

som skedde mellan elev/elev eller intervjuare/elev, vilket skulle kunna 
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innebära att viktiga aspekter av elevernas erfarande skulle kunna 

förbises (Cohen, Manion & Morrison, 2013).  

4.3.1 Design av uppgifter i kartläggningsstudien 

De uppgifter som användes i de semistrukturerade intervjuerna 

designades gemensamt i forskarlaget. Utgångspunkten i designen var, 

som tidigare nämnts, möjliggörandet av att kunna fånga elevernas 

kvalitativt skilda erfarande av mönstergeneraliseringar och därigenom 

kunna identifiera kritiska aspekter. För att skapa goda förutsättningar 

för detta gjordes följande val: (1) mönstren till uppgifterna skulle ha 

en viss stegring gällande komplexitet; (2) de element som 

efterfrågades skulle finnas så pass långt fram i mönstersekvensen så 

att det inte var rimligt att eleverna ritade sig fram till hur de 

efterfrågade elementen skulle se ut; (3) uppgifterna skulle kräva att 

eleverna hanterade mönstergeneraliseringar. 

Forskarlaget designade sammantaget fyra uppgifter. Eleverna fick 

en uppgift i taget och den första uppgiften kom från TIMSS 2011 (i 

Venenciano & Dougherty, 2014, s.18).  

 

 
Figur 7: Uppgift 1 i intervjun (TIMSS 2011,i Venenciano & Dougherty, 2014, 

s.18). 

 

I samband med uppgift 1 gjordes ett medvetet val att inte använda 

byggmaterial i form av kuber, då detta skulle kunna få eleverna distra-

herade och ägna sig åt att bygga med kuberna istället. Uppgift 2 ”Hur 

många kvadrater behöver Lisa för att bygga figur 48?” byggde vidare 

på uppgift 1 och frågan ställdes i relation till mönstret i uppgift 1. Va-

let av att efterfråga element 48 grundade sig på att det inte skulle vara 

en rimlig strategi att lösa uppgiften genom att rita kvadraterna. 
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Designen av uppgift 3 (se figur 8) grundade sig på att eleverna 

skulle få igång ett samtal, där de tillsammans ”tvingades” att resonera 

kring (1) vems svar som stämde eller inte stämde samt (2) att motivera 

varför det var så. I designen av uppgiften gjordes två medvetna val 

gällande antal kvadrater i de fiktiva elevernas, Moa och Mia, svar 

samt att det felaktiga svaret skulle placeras längst till vänster. Valet av 

antal kvadrater grundade sig på att båda elevsvaren skulle innehålla 

udda tal, detta med bakgrund av idén att eleverna därmed inte skulle 

använda sig av strategin att svaret måste innehålla ett udda tal. Valet 

av att felsvaret skulle ligga längst till vänster grundade sig på att 

eleverna inte skulle stanna vid analysen av första elevens svar, utan att 

de skulle behöva analysera båda elevernas svar. Forskarlaget gjorde 

här antagandet att eleverna skulle följa läsriktningen när de tittade på 

elevsvaren.  

  

 
 

Figur 8: Uppgift 3 i intervjun. 

 

I uppgift 4 valdes att använda verkliga stickor. Beslutet grundade sig 

på att eleverna lättare skulle kunna se att komponenterna i respektive 

element bestod av stickor. Valet av att efterfråga element 11 grundade 

sig på att det inte lätt skulle gå att räkna ut antalet stickor genom att 

använda strategin att lägga till 2.  
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Figur 9: Uppgift 4 i intervjun. 

 

Innan de semistrukturerade intervjuerna genomfördes prövades 

uppgifterna och frågorna med elever som inte skulle delta i de senare 

genomförda intervjuerna. Syftet var att pröva om uppgifterna 

tillsammans med de planerade frågorna fungerade för att få syn på 

elevernas erfarande av mönstergeneraliseringar.  

4.3.2 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i par där ett elevpar intervjuades i taget. Det 

innebar att det sammantaget genomfördes fyra intervjuer. Syftet med 

att intervjua ett elevpar i taget grundades sig på att intervjuaren skulle 

kunna såväl fokusera på, som interagera med, ett elevpar i taget. 

Intervjuerna genomfördes i ett grupprum och varade mellan 10 till 20 

minuter. På dörren till grupprummet fanns en lapp uppsatt så att 

intervjuerna inte skulle störas och därmed avbrytas. Forskarlaget hade 

planerat för ett batteri av frågor som skulle kunna användas för att 

rikta det eleverna talade om mot mönstersgeneraliseringar. Vidare 

uppmuntrades eleverna att peka och visa hur de använde givna 

element för att ta reda på icke givna element. Intentionen var att på så 

vis inte endast uppmuntra till verbala uttryck. Frågor som ställdes var 

till exempel: ”Kan du visa här varför du tänker att det är så?”; 

”Behöver ni rita för att ta reda på det?”; ”Kan ni berätta hur ni 

tänkte?”; ”Hur menar du? Jag är nyfiken.” 

Innan intervjuerna genomfördes hade forskarlaget diskuterat hur 

intervjusituationerna bäst skulle kunna arrangeras. Fokus var att 

arrangemanget inte skulle störa elevernas parvisa arbete och att skapa 

förutsättningar för dataproduktionen. Med utgångspunkt i 

forskarlagets diskussioner tog jag i intervjusituationerna hänsyn till ett 
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flertal faktorer. En faktor handlade om att eleverna skulle få en uppgift 

i taget. En annan faktor handlade om videokamerans placering. 

Videokameran placerades så att den både fångade elevernas ansikten, 

deras händer och själva uppgiften, detta för att därmed kunna fånga 

även andra uttryck än verbala. Ytterligare en faktor handlade om att 

eleverna placerades bredvid varandra, detta för att de samtidigt skulle 

kunna se den skrivna uppgiften. Slutligen handlade det om 

intervjuarens placering. Jag placerade mig mitt emot eleverna för att 

kunna rikta fokus mot elevparet samt att vid behov kunna peka på 

uppgifterna eller på det eleverna skrev/ritade.  

4.4 Delstudie 2 - interventionsstudie 

Interventionsstudien bestod av tre forskningslektioner. De mönster 

som användes i forskningslektionerna avgränsades som tidigare 

nämnts, till visuellt växande mönster. Vidare beslutades att 

komponenterna i mönstersekvenserna skulle visualiseras med 

kvadrater och/eller stickor istället för tal. Valet av att visualisera 

komponenterna i elementen grundade sig på Radford (2010a) och 

hans beskrivning av hur elevers strukturella förståelse kan bli 

tillgängligt när visuella sekvenser används.  

Även här genomfördes videoinspelning. Valet grundade sig på 

samma idé som i relation till de semistrukturerade intervjuerna (Cohen 

et al., 2013): 1) att inte missa något av det eleverna uttryckte verbalt; 

2) att få med även elevernas gester framme vid tavlan samt; 3) att 

kunna titta och lyssna på forskningslektionerna efter genomförandet 

av dem.  

4.4.1 Design av forskningslektioner 

Designen av forskningslektionerna utgick från (1) de kritiska 

aspekterna och (2) principerna från lärandeverksamhet: 

problemsituation, lärandemodell och motsättningar. 

Forskningslektionerna strukturerades utifrån tre övergripande 

sekvenser med utgångspunkt i nämnda principer för 

lärandeverksamhet. I den första sekvensen skulle en problemsituation 

iscensättas vilken skulle engagera eleverna i utforskandet av ett 

mönsters algebraiska strukturer. Vidare var idén att 

problemsituationen skulle rikta elevernas uppmärksamhet mot 

mönstrets algebraiska strukturer och därmed möjliggöra för ett 
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urskiljande av de kritiska aspekterna. I denna första sekvens skulle 

även en lärandemodell skapas/etableras som fångade de kritiska 

aspekterna. I den andra sekvensen skulle eleverna få en ny uppgift 

som innebar att de skulle motiveras att använda den lärandemodell 

som skapats och/eller etablerats i den första sekvensen. Med andra ord 

skulle uppgiften skapa förutsättningar för att eleverna skulle använda 

lärandemodellen som redskap i ett ytterligare utforskande av 

mönstrets algebraiska strukturer. Den tredje sekvensen skulle syfta till 

att en eller flera motsättningar skulle iscensättas och realiseras för att 

stimulera till ett ytterligare utforskande av mönstrets algebraiska 

strukturer. Detta skulle i sin tur kunna möjliggöra såväl att fler kritiska 

aspekter urskildes som att fler elever urskilde de kritiska aspekterna. I 

planeringen av forskningslektionerna fanns det även en idé om att de 

skulle skapa förutsättningar för kollektiva reflektioner där eleverna 

skulle reflektera över andra elevers eller lärarens förslag. Inom varje 

sekvens planerades det även för olika scenarier som skulle kunna 

uppstå beroende på hur eleverna tog sig an arbetet med 

problemsituationen. 

4.4.2 Genomförande av forskningslektioner 

I det kollaborativa och intervenerande arbetet med att utveckla en 

lektion genomfördes tre forskningslektioner i en iterativ process. De 

genomfördes i tre iterationer, mellan januari och maj 2017. Respektive 

forskningslektion varade mellan 35 och 45 minuter. I 

forskningslektionerna intog vi i forskarlaget olika roller. Det var jag, 

uppsatsens författare, som höll i samtliga forskningslektioner. Valet 

grundade sig på att ett nytt teoretiskt och didaktiskt ramverk skulle 

prövas och att det inte fanns utrymme för de övriga lärarna i 

forskarlaget att sätta sig in i ramverket innan den första forsk-

ningslektionen skulle genomföras. En av de andra i forskarlaget hade 

ansvar för videokameran som stod längst bak i klassrummet på ett 

stativ. Den tredje hade ansvar för att föra anteckningar gällande saker 

som eventuellt behövdes diskuteras i relation till revideringen av 

forskningslektionen. I forskningslektion 1 och 2 deltog tre av oss i 

forskarlaget och i forskningslektion 3 deltog två av oss.  

Det var en videokamera som användes och den placerades längst 

bak i klassrummet. Placeringen grundade sig på att den framför allt 

skulle fånga det kollektiva arbetet som skedde framme vid tavlan. 

Vidare var idén att den också skulle fånga vad de elever som inte ville 

komma fram till tavlan sa. Det arbete som skedde parvis vid elevernas 
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respektive platser prioriterades bort, då det framför allt var det 

kollektiva utforskandet som prioriterades i dataproduktionen.  

4.4.2 Analys av forskningslektioner mellan iterationer 

Fokus i interventionerna var: 

 

1. huruvida problemsituationerna möjliggjorde för ett 

utforskande av mönsters algebraiska strukturer 

2. hur och om lärandemodellen etablerades  

3. hur iscensatta motsättningar möjliggjorde ett ytterligare 

utforskande av mönsters algebraiska strukturer  

4. huruvida eleverna inbjöds att reflektera över andras förslag till 

lösningar och argument samt huruvida de gavs möjlighet att 

urskilja de kritiska aspekterna 

 

I analysen fungerade de kritiska aspekterna, som identifierats i 

kartläggningsstudien (Artikel 1), som vägledande redskap för att 

identifiera vad elevernas uppmärksamhet tycktes riktas mot. I 

revideringarna som skedde mellan iterationerna i learning study-

processen fokuserades på vilka förändringar som behövde göras i 

relation till design, iscensättning och realisering av 

problemsituationer, lärandemodellen och motsättningar. Det med 

utgångspunkt för att ett algebraiskt arbete skulle etableras och 

upprätthållas gällande ett utforskande av mönsters algebraiska 

strukturer. 

4.5 Databearbetning 

Datamaterialet som producerats i delstudie 1 och delstudie 2 har 

bearbetats på olika sätt. Samtliga videoinspelade intervjuer samt 

utvalda delar av de tre forskningslektionerna har transkriberats. 

Transkriberingarna genomfördes på två olika sätt (se figur 10 och 

figur 11). De semistrukturerade intervjuerna transkriberades genom att 

två datorer användes, där den ena spelade upp filmen och den andra 

användes för att skriva vad eleverna uttryckte verbalt, med gester och 

så vidare. Det som inte sades verbalt skrevs i en parentes (se figur 10).  
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Figur 10: Exempel på transkription av intervjuer. 

 

Vidare fick eleverna namnnycklar i form av E1, E2 och så vidare. 

Läraren förkortades till L. När transkriberingen gjordes var 

intentionen att göra en så exakt återgivning av vad eleverna och 

intervjuaren uttryckte som möjligt. Det gällde såväl verbala uttryck 

som uttryck i form av gester. Enstaka redigeringar gjordes dock 

gällande vad eleverna verbalt uttryckte, till exempel valdes att inte ta 

med uttryck som ”öh” i transkriptionerna. De redigeringar som 

gjordes förändrade dock inte innebörden i det som uttrycktes 

(Bryman, 2008). I transkriberingen av forskningslektionerna användes 

programmet InqScribe. InqSribe medförde att endast en dator behövde 

användas, att hastigheten på filmen kunde justeras samt att 

tidsangivelser angavs automatiskt (se figur 11). Även i dessa 

transkriptioner användes namnnycklar i form av E1, E2 och för 

läraren användes här ”Interviewer” (se figur 11).  

 

  
Figur 11: Exempel på transkription 

 

Vidare beskrevs det som inte uttrycktes verbalt, precis som i 

transkriptionerna av de semistrukturerade intervjuerna, inom 

hakparnteser (se figur 11).  
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Innan transkriptionerna av forskningslektionerna påbörjades 

summerades respektive forskningslektion i ett synopsis. Synopsisen 

innehöll tidsangivelser, en kort sammanfattning och en längre 

beskrivning av vad som skedde (se figur 12). 

 

 
 

Figur 12: Exempel på synopsis. 

 

Syftet med att skriva synopsis var att utifrån dessa kunna göra ett 

urval av vilka delar av lektionen som skulle transkriberas. Med 

utgångspunkt i synopsisen till lektion 1 och 2 valdes sedan ett antal 

lektionssekvenser ut för transkription. Urvalet grundade sig på att 

eleverna i dessa lektionssekvenserna gav uttryck för att utforska 

mönsters algebraiska strukturer. Med utgångspunkt i de synopsis som 

gjordes för lektion 3 beslutades att hela lektionen skulle transkriberas.  
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Sammanfattningsvis låg följande data till grund för analys och 

tolkning av data:  

 

Tabell 3: Summering av data 

Data Antal Sidor Minuter Artikel 

Videoinspelade  

intervjuer 

4 

 

 

 

80 1 

Transkriptioner av vi-
deoinspelade inter-
vjuer 

4 

 

14  1 

Lektionsplaneringar 3 12 

 

 

 

2 

Videoinspelade  

forskningslektioner 

3  111 

 

2 

Synopsis på forsk-
ningslektioner 

37 10  2 

Transkriptioner av 
forskningslektioner3 

3 13  2 

 

Analysen av data skedde i olika faser i enligt schemat nedan: 

 

 
Figur 13: Analysens olika delar. 

 

Analysen av delstudie 1 skedde innan den iterativa learning study-

processen. Analysen av delstudie 2 bestod av två delar, där den första 

 
3 Det var bara delar av forskningslektion 1 och 2 som transkriberades (se mer under rubrik 

4.4). 
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skedde under den iterativa processen (se steg 5 i Figur 6) och den 

andra skedde efter att samtliga tre cykler var genomförda (se steg 6 i 

Figur 6). Under nedanstående rubriker beskrivs och diskuteras de 

olika analysprocesserna lite mer detaljerat. 

 4.4.1 Analys av delstudie 1 - kartläggningsstudien 

Under denna rubrik beskrivs analysen för forskningsfråga 1, ”Vilka 

aspekter behöver elever ges möjlighet att urskilja för att kunna 

uttrycka och argumentera för en mönstergeneralisering algebraiskt?”.  

Analysen tog sin utgångspunkt i elevernas uttryck, såväl verbala 

som genom gester eller liknande, för att på så vis skapa kvalitativt 

skilda kategorier av elevernas erfarande av mönstergeneraliseringar. 

Med andra ord skulle de olika kategorierna betona karaktäristiska och 

särskiljande aspekter gällande elevernas erfarande av 

mönstergeneraliseringar. Vidare var intentionen att skapa ett 

utfallsrum där de olika kategorierna relaterade till varandra, detta för 

att kunna identifiera kritiska aspekter (Marton, 1994).  

Analysprocessen (med utgångspunkt i Eriksson, 1999) illustreras i 

figur 13. I artikel 1 finns en mer noggrann beskrivning gällande de 

olika stegen i analysprocessn. 

 

  
Figur 14: Analysprocess – semistrukturerade intervjuer  

 

I analysen fanns ett visst samspel mellan data och tidigare forskning 

(t.ex. Radford, 2010b), vilket även detta beskrivs mer utförligt i 

Artikel 1.  

Det resultat som ovanstående analys genererade användes sedan i 

analysen av forskningslektionerna i delstudie 2. 
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4.5.2 Analys av delstudie 2 – interventionsstudien 

Analysen av interventionsstudien bestod av två steg och syftade till att 

svara på forskningsfråga 2 ”Vilka funktioner kan de 

lärandeverksamhetsteoretiska principerna ha för att ett algebraiskt 

arbete ska etableras och upprätthållas?” Det första steget skedde 

mellan forskningslektionerna och det andra steget när samtliga 

forskningslektioner var genomförda. Det som fokuserades i analysens 

första steg låg till grund för den revidering som skedde mellan 

forskningslektionerna och handlade framför allt om design av 

problemsituation, skapandet/etablerandet av lärandemodell samt 

iscensättning och realisering av motsättningar. 

Syftet med den första lektionssekvensen var, som tidigare nämnts, 

att engagera eleverna i ett utforskande av ett mönsters algebraiska 

strukturer genom en iscensatt problemsituation. Detta innebar att den 

skulle rikta elevernas uppmärksamhet mot de identifierade kritiska 

aspekterna: att urskilja relationen mellan elementets position och antal 

komponenter; att urskilja hur man kan använda relationen mellan ett 

elements position och antalet komponenter för att förutsäga ett 

godtyckligt element i mönstret; att urskilja konstanten i mönstret (Fred 

& Björklund Boistrup, 2017). I figuren nedan visas hur revideringen 

av den inledande problemsituationen såg ut mellan iterationerna.  

  

 
Figur 15: Revidering av problemsituation 1, forskningslektion 1, 2 och 3.  

 

I revideringen mellan forskningslektion 1 och 2 behövdes en ny 

problemsituation designas (se figur 14). 

 I den första lektionssekvensen skulle även en lärandemodell 

skapas/iscensättas och etableras, det vill säga någon typ av visuell 

modell som så att säga visualiserade kritiska aspekterna och därmed 

möjliggjorde för eleverna att utskilja dem. Figuren nedan visar hur 

förändringen av lärandemodellen såg ut mellan iterationerna.  



50 
 

 

  
Figur16: Lärandemodell forskningslektion 1, 2 och 3. 

 

 

  

 
Figur 17: Exempel på hakar i lektion 1,2 och 3. 

 

I forskningslektionens tredje sekvens skulle en eller flera 

motsättningar iscensättas och realiseras för att stimulera till ett 

ytterligare utforskande av mönstrets algebraiska strukturer och därmed 

skapa förutsättningar för ytterligare urskiljanden av de kritiska 

aspekterna.  

I de tre forskningslektionerna tog motsättningarna olika form. I den 

första forskningslektionen var intentionen att eleverna skulle upptäcka 

att det inte var tillräckligt att använda 1K som måttenhet för att kunna 

uttrycka en generalisering och därmed ytterligare uppleva ett behov av 

att utforska mönstrets algebraiska strukturer. I designen av 

motsättningen innebar det att det var ett annat mönster än det som 

används i den inledande problemsituationen, mönstret i denna sekvens 

således uppbyggt på ett något annorlunda sätt. Emellertid realiseades 

aldrig motsättningen, vilket innebar att forskarlaget beslutade sig för 
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att designa om motsättningen till forskningslektion 2. Den nya 

designen innebar att mönstret var detsamma som i uppgiften innan, 

men att markeringarna i element 3 var olika. 

I såväl analysen mellan som efter forskningslektionerna fanns det 

även en intention att studera hurvida eleverna utmanades till 

kollektiva reflektioner över andra elevers eller lärarens förslag av 

mönstergeneraliseringar.  

Analysens andra steg genomfördes, efter samtliga tre iterationer, 

enligt nedan:  

 

  
Figur 17: Analysprocessen (Fred, in press) 

Analysen var en fördjupad analys och bestod av tre faser (se figur 17). 

I Artikel 2 finns en mer omfattande beskrivning gällande vad de olika 

faserna i den fördjupade analysprocessen innebar. 

4.5 Trovärdighet  

Det forskningsprojekt som ligger till grund för uppsatsen är av en kva-

litativ karaktär, vilket innebär att överväganden, tolkningar och resul-

tat behöver motiveras. Vidare rör sig forskningsprojektet inom ramen 

för praktiknära undervisningsutvecklande forskning där utforskandet 

har tagit sin utgångspunkt i en klassrumskontext (Carlgren, 2017). 

Forskningsprojektets inriktning handlar om att utveckla en förståelse 
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för relationen mellan undervisning och elevers lärande i en algebraisk 

undervisningspraktik samt att i en förlängning kunna förbättra den.  

 I forskningsprojektet har aspekter i undervisningen som skapar för-

utsättningar för att elever i yngre åldrar ska engageras i ett algebraiskt 

arbete undersökts. Vidare undersöktes vilka aspekter elever behöver 

ges möjlighet att urskilja för att kunna uttrycka och argumentera för 

en mönstergeneralisering algebraiskt. Att mäta vilka aspekter elever 

urskiljer är komplext. Vi kan egentligen endast mäta tecken på ett ur-

skiljande av kritiska aspekter, då det är svårt att avgöra om det ele-

verna säger och/eller gör speglar deras urskiljande (jfr Andersson, 

1999).  

Den praktiknära undervisningsutvecklande forskningen kan enligt 

Stiles (2009) och Carlgren (2012) fördjupa och specificera kunskap 

inom specifika områden. Vidare beskriver Carlgren att det snarare 

handlar om en specificering av kunskap än kunskap om generella sam-

band. Med andra ord handlar det i detta fall om att fördjupa kunskapen 

om på vilka sätt undervisningen kan skapa förutsättningar för att ele-

ver engageras i ett algebraiskt arbete och därmed ges möjlighet att ut-

forska mönsters algebraiska strukturer. Stiles i sin tur argumenterar för 

att specifika fall kan utveckla teorin genom att de presenterar undan-

tag och variationer. I relation till föreliggande forskningsprojekt skulle 

det kunna uttryckas i termer av att resultatet utvecklar kunskapen om 

på vilka sätt principerna för lärandeverksamhet kan skapa förutsätt-

ningar för elever att urskilja kritiska aspekter gällande förmågan att ut-

trycka och argumentera för mönstergeneraliseringar algebraiskt.  

Newton och Burgees (2008) i sin tur talar om trovärdighet i termer 

av i vilken omfattning resultatet av forskningen är framgångsrik, det 

vill säga huruvida resultaten matchar det som är syftet med forsk-

ningen. Syftet med föreliggande forskningsprojekt var att undersöka 

aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i 

yngre åldrar engageras i ett algebraiskt arbete. Forskningsprojektets 

forskningsfrågor specificerade projektets syfte och riktade sig dels 

mot det avgränsade kunnandet att uttrycka och argumentera för möns-

tergenraliseringar samt mer undervisningsrelaterade aspekter. I relat-

ion till Newton och Burgess skulle resultaten kunna ses som trovär-

diga, då de ger exempel på hur undervisningen kan skapa förutsätt-

ningar för elever att engagera sig i algebraiskt arbete och därmed ges 

möjlighet att urskilja kritiska aspekter.  

Carlgren (2017) och Larsson (2009) framhåller hur teoretiskt grun-

dade empiriska observationer kan vara överförbara till andra liknande 
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kontexter genom att de har en analytisk och teoretisk mening (jfr Carl-

gren, 2017; Larsson, 2009). Både delstudie 1 och delstudie 2 vilar på 

en teoretisk grund. I delstudie 1 tog analysen sin utgångspunkt i Rad-

fords distinktion gällande aritmetiska och algebraiska generali-

seringar. I de interventioner som genomfördes inom ramen för delstu-

die 2 hade såväl design som analys en teoretisk grund med utgångs-

punkt i Davydovs lärandeverksamhet. De analyser och revideringar 

som gjordes mellan iterationerna i learning study-processen grundades 

på: (1) de lärandeverksamhetsteoretiska principerna: problemsituation, 

lärandemodell och motsättningar; och (2) Radfords arbete (t.ex. 2006, 

2010a, 2011) tillsammans med de identifierade kritiska aspekterna i 

Artikel 1. Med andra ord bygger de analyser och slutsatser som gjorts 

i relation till båda delstudierna på teoretiskt grundade empiriska obser-

vationer. Det förefaller alltså som att de kan anses överförbara även 

till andra liknande kontexter (jfr Carlgren, 2017; Larsson, 2009). 

Andra giltighetsaspekter som är relevanta för forskningsprojekt av 

detta slag är samarbetet mellan lärare och forskare, i vilken utsträck-

ning lärarna är involverade i de olika delarna av forskningen - från 

formulering av frågan till analys av resultatet och i vilken utsträckning 

forskningsfrågorna kommer från både forskning och klassrummet 

(Carlgren, 2017). I föreliggande forskningsprojekt fanns det ett tydligt 

samarbete mellan forskaren och lärarna. Dessutom tog syftet och 

forskningsfrågorna sin utgångspunkt i såväl tidigare forskning som 

klassrumspraxis. I relation till lärarnas deltagande i de olika delarna av 

forskningsprojektet var de involverade i olika stor utsträckning i de 

olika delarna. I relation till delstudie 1 deltog de i planering och analys 

av de semistruktrerade intervjuerna. I delstudie 2 deltog de i den itera-

tiva processen innefattande stegen - planering, genomförande, analys 

och revidering. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska avväganden handlar å ena sidan om att ta 

individskyddskravet i beaktande och å andra sidan ta forskningskravet 

i beaktande (Vetenskapsrådet, 2017). När forskningsprojektet 

genomfördes följdes vetenskapsrådets forsk-ningsetiska principer 

(2017) avseende det grundläggande individskyddskravet i form av de 

fyra allmänna huvudkraven; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här nedan görs en kort 

redogörelser med utgångspunkt i relation till de fyra huvudkraven. 
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I relation till samtyckeskravet och deltagande lärare skedde detta 

genom att lärarna fick anmäla sitt intresse för att delta i studien och i 

med detta gav samtycke till sin medverkan.  

I relation till informationskravet fick berörda lärare och berörd 

rektor inledningsvis muntlig information om forskningsprojektets 

avsikt och design, att deltagandet i projektet var frivilligt samt att de 

hade rättigheten att avbryta sitt deltagande i projektet.  

I relation till samtyckeskravet fick berörda elever och deras 

vårdnadshavare inledningsvis skriftlig information om 

forskningsprojektets avsikt och design, att deltagandet var frivilligt, att 

deltagandet kunde avbrytas närhelst under projektets gång samt att 

datainsamlingsmetoder i form av videoinspelningar skulle användas 

samt hur datamaterialet skulle hanteras.  

I relation till nyttjandekravet fick vårdnadshavarna information i ett 

samtyckesbrev vad de gav samtycke till i relation till hur och var 

datamaterialet skulle komma att användas. Vidare fick 

vårdnadshavarna lämna skriftligt medgivande till sina barns 

deltagande, detta då barnen var i 9-10 års åldern. Eleverna fick även 

de lämna muntligt medgivande, det var klassläraren som ställde frågan 

för att eleverna därmed skulle känna en trygghet. Det var någon 

enstaka elev som var osäker på sitt deltagande, det löstes genom att de 

fick erbjudandet om att sitta utom videokamerans räckvidd. Under de 

premisserna valde de enstaka eleverna som inledningsvis var osäkra 

på sitt deltagande att delta. Eleverna gav också sitt muntliga 

medgivande till att deras röster ljudinspelades.  

I relation till konfidentialitetskravet nämns varken namn på skola, 

lärare eller elever, detta för att identifieringen av deltagarna i projektet 

ska svårliggöras. För att hantera dilemmat att skola och klass skulle 

kunna identifieras av andra har de deltagande eleverna och lärarna 

namnkodats, de har namngivits med fiktiva namn, Lärare, Intervjuare 

och så vidare. Videofilmer och namnnycklar är förvarade så att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

I relation till rollerna mellan forskare och deltagande lärare finns 

det i en learning study en risk att det utvecklas en oklarhet och att det 

på så vis blir ett ojämnställt förhållande. Tväråna (2014) beskriver de 

olika rollernas betydelse i relation till att man som lärare är aktiv i 

planerandet av forskningslektionerna och i analysen av dessa samt hur 

man som forskare kan inta en mer handledande roll och bidra med sin 

kunskap om teorier och learning study. De medverkande lärarna och 

jag har haft jämställda roller avseende att bidra med våra respektive 

erfarenheter och kunnande under delstudiernas gång. Våra roller har 
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skilt sig på så vis att jag har haft det övergripande ansvaret för det 

organisatoriska arbetet avseende exempelvis planera för våra 

seminarieträffar samt tillhandhållandet av teknisk utrustning, 

samtyckesbrev och didaktisk litteratur. Dessa roller har varit tydligt 

uttalade så att medverkande lärare ska ha känt sig inkluderade på lika 

villkor.  
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5. Resultat  

I detta kapitel presenteras, i en sammanfattande form, de två artiklar 

som uppsatsen bygger på. De resultat som presenteras i Artikel 1 lig-

ger till grund för Artikel 2.  

5.1 Artikel 1: Expressing and justifying pattern 
generalization algebraically 

I den här artikeln beskrivs elevers (årskurs 3) erfarande av mönsterge-

neraliseringar samt kritiska aspekter gällande förmågan att uttrycka 

och argumentera för en mönstergeneralisering algebraiskt.  

Med variationsteorin (Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 

2004) som analysredskap identifierades fyra kvalitativt skilda katego-

rier gällande elevers erfarande av mönstergeneraliseringar. Den första 

kategorin beskriver ett erfarande av mönstergeneraliseringar som att 

gruppera utifrån någon form av struktur, där grupperingarna inte behö-

ver vara matematisk. De grupperingar som eleverna gjorde fungerade 

snarare som påstående än för att förutsäga antalet komponenter i ett 

visst element. Kategori 2 beskriver ett erfarande av mönstergenerali-

seringar som additiva strukturer, där fokus var på intilliggande ele-

ment och antalet komponenter (till exempel i form av kvadrater eller 

tändstickor) som mönstret ökade med. Eleverna beräknade skillnaden 

mellan antal komponenter i givna element, samt kontrollerade att den 

var densamma mellan samtliga givna element. Den tredje kategorin 

beskriver ett erfarande av mönstergeneraliseringar som endimension-

ella relationella strukturer, där fokus var på antalet komponenter i för-

hållande till elementets position. Det var endast enskilda elements in-

terna struktur som betonades, det vill säga relationen mellan det en-

skilda elementets position och antalet komponenter. Den fjärde kate-

gorin beskriver ett erfarande av mönstergeneraliseringar som 

tvådimensionella strukturer, där fokus var på elements interna och ex-

terna strukturella relationer. Med andra ord betonades både relationen 

på enskilda elements position och antalet komponenter samt hur de 
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olika enskilda elementens relation kunde sättas i relation till varandra. 

Vidare användes den urskilda relationen för att ange ett godtyckligt 

element. 

Med utgångspunkt i den ovanstående kategoriseringen identifiera-

des tre kritiska aspekter gällande förmågan att uttrycka och argumen-

tera för en mönstergeneralisering algebraiskt: (1) att urskilja relationen 

mellan ett elements position och antalet komponenter; (2) att urskilja 

hur man kan använda relationen mellan ett elements position och anta-

let komponenter för att förutsäga ett godtyckligt element i mönstret; 

(3) att urskilja konstanten (den komponent som inte ändras utan är 

densamma i samtliga element) i mönstret. 

En slutsats som diskuterades var hur elever som erfar mönstergene-

raliseringar som endimensionella relationella strukturer eller som två-

dimensionella strukturer visar tecken på en framväxande förståelse för 

innebörder i variabler och komponenter i algebraiska uttryck. 

En annan slutsats som diskuterades var att det inte var tillräckligt 

att erfara mönstergeneraliseringar som additiva strukturer för att 

kunna uttrycka och argumentera för en mönstergeneralisering algebra-

iskt. En generalisering som endast utryckte hur mycket mönstret 

ökade med ansågs med utgångspunkt i Radford (2008) som en aritme-

tisk generalisering och för att den skulle omvandlas till en algebraisk 

krävdes en utveckling av generaliseringen. 

5.2 Artikel 2: Att designa för elevers deltagande i ett 
algebraiskt arbete – Elever i årskurs 2 och 3 utforskar 
visuellt växande mönster 

I den här artikeln diskuteras och analyseras vad i olika lektionssekven-

ser som skapade förutsättningar för att eleverna i årskurs 2 och 3 enga-

gerades i ett algebraiskt arbete och därmed gavs möjlighet att urskilja 

ett antal identifierade kritiska aspekter gällande förmågan att uttrycka 

och argumentra för algebraiska mönstergeneraliseringar. Följande frå-

geställning adresserades: På vilka sätt kan didaktiska principer för lä-

randeverksamhet stödja ett etablerande och ett upprätthållande av ett 

algebraiskt arbete och därmed möjliggöra för ett urskiljande av kri-

tiska aspekter?  

I artikelns resultat presenteras tre lektionssekvenser där det fram-

trädde extra tydligt att eleverna engagerades i ett algebraiskt arbete. I 

den första lektionssekvensen visades exempel på hur läraren iscensatte 

en problemsituation (Davydov, 2008) som skapade förutsättningar för 
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att eleverna engagerades i ett algebraiskt arbete. Problemsituationen 

iscensattes genom uppgiften ”Rita element 4” (se Artikel 2) tillsam-

mans med lärarens uppmaning till eleverna att visa hur de hade tittat i 

de givna elementen för att rita element 4. Det fanns inte uttalat i pro-

blemsituationen att eleverna skulle jämföra givna elements struktu-

rella egenskaper utan det var snarare problemsituationen som bjöd in 

till detta. Vidare tycktes problemsituationen skapa förutsättningar för 

att eleverna urskilde hur de kunde använda relationen mellan ett ele-

ments position och antalet komponenter för att förutsäga ett godtyck-

ligt element i mönstret. Det skedde genom att problemsituationen in-

bjöd till ett jämförande av elements strukturella egenskaper. 

Vidare visade resultatet exempel på hur en lärandemodell (Da-

vydov, 2008; Gorbov & Chudinova, 2000) fungerade som didaktiskt 

redskap i upprätthållandet av det algebraiska arbetet. Det skedde när 

eleverna kollektivt engagerade sig i ett ytterligare utforskande av ett 

visuellt växande mönsters algebraiska strukturer. Lärandemodellen 

hade i sekvensen tidigare tagit form som inringningar av komponenter 

i givna element (se figur 18). Det skedde när eleverna fick i uppgift att 

markera i givna element hur de hade använt dem för att bestämma ett 

icke givet element. 

 

 

Figur 18: Lärandemodellen 

  

Inringningarna som utgjorde lärandemodellen gav även andra elever 

tillgång till den kritiska aspekten relationen mellan elementets position 

och antalet komponenter, detta genom att grupperingarna av kompo-

nenter kunde sättas i relation till elementets position i mönstret. Vi-

dare fungerade lärandemodellen som redskap för klassrumskommuni-

kationen och de reflektiva diskussionerna. Det skedde till exempel när 

läraren av misstag omvandlade inringningar till tal felaktigt vilket ut-

manade eleverna att argumentera kring varför och vad i omvandlingen 
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som var riktigt eller felaktigt. När läraren senare erbjöd en alternativ 

struktur, genom att förändra inringningarna i ett givet element, gjordes 

det möjligt för eleverna att urskilja att relationen mellan elementets 

position och antalet komponenter kan uttryckas på olika sätt. Resulta-

tet visade således även exempel på hur lärarens och elevernas sam-

handlingar i relation till skapandet och etablerandet av lärandemo-

dellen samt motsättningar möjliggjorde att det algebraiska arbetet eta-

blerades och upprätthölls. 

Resultatet visade exempel på hur det didaktiska redskapet motsätt-

ningar hade betydelse för upprätthållandet av det algebraiska arbetet. 

Det blev synligt genom att de inbjöd eleverna att i sina argumentat-

ioner ta stöd i aspekter som till exempel relationen mellan elementets 

position och antalet komponenter. Vidare gavs i artikeln exempel på 

hur en planerad motsättning gjorde det möjligt för eleverna att ut-

veckla en mer generell förståelse gällande hur relationen mellan ele-

ments positioner och antalet komponenter kan formuleras.  

En slutsats som diskuterades var att de didaktiska principerna kan 

stödja etablerandet och upprätthållandet av ett algebraiskt arbete. Med 

andra ord var det iscensättandet av innehållsliga problemsituationer, 

skapandet och etablerandet av lärandemodeller och skapandet eller 

framlyftandet av motsättningar som skapade förutsättningar för att ele-

verna engagerades i ett algebraiskt arbete. En annan slutsats var att ar-

tikelns resultat skulle kunna användas som grund för fortsatta studier 

gällande till exempel en serie av lektioner där även mer komplexa 

mönster används. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion i två delar där forskningsfrå-

gorna ”Vilka aspekter behöver elever ges möjlighet att urskilja för att 

kunna uttrycka och argumentera för en mönstergeneralisering algebra-

iskt?” och ”Vilka funktioner kan de lärandeverksamhetsteoretiska 

principerna ha för att ett algebraiskt arbete ska etableras och upprätt-

hållas?”, diskuteras i relation till uppsatsens resultat och tidigare 

forskning. Därefter följer en diskussion gällande teoretiska ramverk, 

metod och genomförande. Avslutningsvis diskuteras studiens bidrag, 

begränsningar samt möjlig fortsatt forskning 

6.1 Urskiljandet av mönsters algebraiska strukturer 

Den första forskningsfrågan som specificerar forskningsprojektets 

syfte handlar om vilka aspekter elever behöver ges möjlighet att ur-

skilja för att kunna uttrycka och argumentera för en mönstergenerali-

sering algebraiskt. I resultatet i Artikel 1 presenteras de tre aspekterna 

som identifierats som kritiska: att urskilja relationen mellan ett ele-

ments position och antalet komponenter; att urskilja hur man kan an-

vända relationen mellan ett elements position och antalet komponenter 

för att förutsäga ett godtyckligt element i mönstret; att urskilja kon-

stanten (den komponent som är inte ändras utan är densamma i samt-

liga element) i mönstret.  

I introduktionen i kappan lyfts frågan vad ett algebraiskt arbete kan 

innebära i de lägre årskurserna. Vidare påpekas i de motiv som ligger 

till grund för uppsatsens empiriska studier att det finns en viss osäker-

het hos lärare gällande vad i elevers handlingar som indikerar ett ur-

skiljande av algebraiska strukturer i mönster (se t.ex. Kieiran, Pang, 

Schifter & Ng, 2016). De kritiska aspekterna och beskrivningar av 

dessa som presenteras i resultatet i Artikel 1 öppnar upp för en förstå-

else för lärare gällande vad som kan indikera ett urskiljande av möns-

ters algebraiska strukturer. De elevhandlingar som indikerar ett sådant 

urskiljande skulle kunna ses i relation till de identifierade kritiska 

aspekterna. Det förefaller alltså finnas ett visst samband mellan vilka 
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algebraiska strukturer elever uppmärksammar och deras förmåga att 

uttrycka och argumentera för mönstergeneraliseringar algebraiskt. När 

elever urskiljer den kritiska aspekten relationen mellan elementets po-

sition och antalet komponenter kan det således ses som ett exempel på 

att de har urskilt elementets interna algebraiska struktur.  

Radford (2006) och Rivera (2013) betonar att mönstergenerali-

seringar handlar om att jämföra matematiska aspekter av mönster och 

sedan med utgångspunkt i jämförelserna göra generaliseringar. Vidare 

beskriver Rivera (2013) det i termer av att kunna sätta enskilda ele-

mentets matematiska aspekter i relation till varandra. Utgående från 

analysen i Artikel 1 framträdde värdet av att kunna jämföra specifika 

elements position med antalet komponenter samt att kunna urskilja att 

samma relation gällde för samtliga element i mönstret. Mer konkret 

handlade det om att eleverna uttryckte att elementet bestod av lika 

många kolumner av kvadrater som elementets position angav. Här 

kunde eleven exempelvis beskriva att den gjorde en kolumn vid ele-

ment 1, två kolumner vid element 2 och så vidare.  

För att skapa en förståelse för de kritiska aspekternas giltighet i re-

lation till elevers framväxande algebraiska tänkande kan de diskuteras 

med utgångspunkt i Kierans (2018) beskrivning av algebraiskt tän-

kande. I relation till Kierans beskrivning skulle urskiljandet av de kri-

tiska aspekterna kunna ses i termer av att kunna se igenom mönstrets 

uppbyggnad för att sedan bryta ner det i strukturer och skapa nya 

strukturer. Det kom till exempel till uttryck i elevernas handlingar, i 

såväl Artikel 1 som i Artikel 2, när de föreföll ge uttryck för att ur-

skilja den kritiska aspekten relationen mellan figurens position och an-

talet element. Eleverna bröt ner mönstret i strukturer som möjliggjorde 

för ett jämförande av specifika elements interna algebraiska strukturer. 

Detta skedde även när eleverna gav uttryck för att urskilja den kritiska 

aspekten hur man kan använda relationen mellan elements position 

och antalet komponenter för att förutsäga ett godtyckligt element i 

mönstret. I relation till denna kritiska aspekt framträdde det att ele-

verna även använde de interna algebraiska strukturerna för att förut-

säga ett godtyckligt element (jfr Kieran, 2018; Schifter, 2018; Ste-

inwag et al, 2018). Resultatet kan således öppna upp för en kunskap 

om hur elevers urskiljande av de identifierade kritiska aspekterna kan 

skapa förutsättningar för elevers framväxande algebraiska tänkande. 

Resultatet i Artikel 1 i termer av de kritiska aspekterna kan även 

diskuteras i relation till det Blanton (2008) samt Carraher och Schlie-

mann (2014) beskriver i termer av funktioner som fokuserar funktion-
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ella förhållanden. De kritiska aspekterna beskriver alltså det funktion-

ella förhållandet mellan ett elements position i mönstret och antalet 

komponenter, det vill säga att antalet komponenter i ett element är en 

funktion av elementets position. 

6.2 Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete  

Den andra forskningsfrågan som specificerar syftet handlar om vilka 

funktioner de lärandeverksamhetsteoretiska principerna kan ha för att 

ett algebraiskt arbete ska etableras och upprätthållas. Det framgår av 

analyserna och resultatet i Artikel 2 att principerna på ett övergripande 

plan hade funktioner som 1) att rikta elevernas uppmärksamhet mot de 

kritiska aspekterna, 2) som redskap i elevernas argumentationer, 3) att 

stimulera till kollektivt utforskande och reflekterande processer. Ne-

dan diskuteras mer specifikt de olika principerna i relation till ana-

lyserna och resultaten i Artikel 2 samt hur de kan relateras till tidigare 

matematikdidaktisk forskning. Vidare diskuteras även lärarens och 

elevernas samhandlingar, då de tillsammans med principerna visade 

sig få en central funktion i etablerandet och upprätthållandet av det al-

gebraiska arbetet.   

I lärandeverksamhetsteorin betonas att de problemsituationer ele-

verna ställs inför är avgörande för att ett algebraiskt arbete ska etable-

ras (Davydov, 2008; jfr Eriksson, 2017). Analysen i Artikel 2 visar på 

att det är ett komplext samspel mellan uppgifter, elevernas handlingar 

och lärarens orkestrering av elevernas arbete som skapar förutsätt-

ningar för att en problemsituation kan realiseras. Resultatet stärker så-

ledes Grifin och Cole (1989) och Lindbergs (2010) beskrivningar av 

hur en realisering av en undervisning omfattas av ett komplext sam-

spel mellan uppgifter, instruktioner, orkestrering av elevers arbete, 

kunskapsinnehåll, elever och lärare.  

Ryve, Larsson och Nilsson (2011) framhåller hur medierande red-

skap kan öka förutsättningar för att etablera produktiva klassrumsdis-

kussioner (jfr Eriksson, m.fl., in press). I lärandeverksamhet lyfts idén 

om lärandemodeller fram som redskap för att materialisera elevernas 

kollektiva utforskande, där utforskandet sker genom att elever skapar, 

rekonstruerar och/eller bearbetar modellerna (Davydov, 2008; jfr även 

Eriksson, 2017; Gorbov & Chudinova, 2000). Resultatet i Artikel 2 vi-

sar att lärandemodellen som medierande redskap hade en central roll 

för såväl etablerandet som upprätthållandet av det algebraiska arbetet. 

I analysen framträdde framför allt två funktioner som lärandemodellen 
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hade 1) visualisering av kritiska aspekter, 2) redskap för klassrums-

kommunikationen och de reflektiva diskussionerna. Visualisering av 

kritiska aspekter kan diskuteras med utgångspunkt i Eriksson med 

flera (in press) som betonar lärandemodellens funktion som att materi-

alisera elevernas argument och därmed hjälpa till att göra argumentens 

specifika innebörder tillgängliga för eleverna. I Artikel 2 handlade det 

om att lärandemodellen 1) visualiserade relationen mellan elementets 

position och antalet komponenter genom att den tog form som gruppe-

ringar av komponenter i givna element och 2) fungerade som redskap 

för klassrumskommunikationen och de reflektiva diskussionerna gäl-

lande mönstrets algebraiska strukturer. En ytterligare faktor som före-

föll bidra till lärandemodellens funktion som redskap i klassrumskom-

munikationen och de reflektiva diskussionerna var att den iscensattes, 

etablerades och omvandlades framme på den gemensamma tavlan. 

Den föreföll med andra ord bidra till att den även blev ett redskap för 

andra elever, som inte verbalt deltog i diskussionerna, att urskilja alge-

braiska strukturer hos mönstret. 

Coles och Brown (2016), betonar betydelsen av att det finns en 

medvetenhet i planeringen av undervisningen gällande vad den ska 

rikta elevernas uppmärksamhet mot. Motsättningar kan diskuteras i 

termer av på vilket sätt undervisningen kan rikta elevers uppmärksam-

het mot kritiska aspekter. Eriksson med flera (in press) beskriver det i 

termer av att bygga in motsättningar i de problemsituationer som ele-

verna försätts i och hur eleverna därigenom kan erfara ett behov av att 

utforska innehållsliga aspekter av ett objekt. I relation till resultaten i 

Artikel 2 kan motsättningarna ses som att de riktar elevernas upp-

märksamhet mot de kritiska aspekterna (jfr Eriksson, 2017).  

Eriksson med flera (in press) betonar att det inte endast handlar om 

planerade motsättningar utan att även oplanerade motsättningar kan 

skapa förutsättningar för att förankra elevernas matematiska utfors-

kande. Föregående kan diskuteras i relation till den oplanerad motsätt-

ningen som uppstod när läraren gjorde en felaktig omvandling av ele-

vernas markeringar i ett mönster, detta då den tycktes utmana eleverna 

till ett ytterligare utforskande av mönstrets algebraiska strukturer.  

Ytterligare en central faktor som framträdde i analysen handlade 

om att bygga in de kritiska aspekterna i de instruktioner och frågor 

som gavs i relation till iscensättandet av problemsituationen, detta för 

att därmed kunna utmana eleverna till ett utforskande av ett mönsters 

algebraiska strukturer (jfr Blanton & Kaput, 2011; Fred & Stjernlöf, 

2014; Larsson, 2015; Warren, 2005). I resultatet i Artikel 2 beskrivs 

till exempel hur läraren eller uppgiften inte explicit bad eleverna att 
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jämföra relationen mellan elementets position och antal komponenter 

samt att sedan använda den urskilda relationen för att förutsäga ett 

icke givet element. Föregående kan även diskuteras med utgångspunkt 

i Larssons (2015) idé om att läraren inte ger direkta instruktioner gäl-

lande vad eleverna ska göra utan att instruktionerna snarare implicit 

utmanar eleverna till urskiljande av innehållsliga aspekter. 

Blanton och Kaput (2011), Larsson (2015) och Warren (2005) beto-

nar särskilt lärarens handlingar i termer av hennes/hans förmåga att 

identifiera, agera och utnyttja matematiska situationer som uppstår i 

undervisningen. I Artikel 2 framträdde värdet av såväl lärarens som 

elevernas handlingar för att det algebraiska arbetet skulle etableras och 

upprätthållas. Det handlade med andra ord inte enbart om lärarens 

handlingar utan snarare om ett samhandlande där läraren byggde sina 

handlingar på elevernas handlingar eller vice versa. Mer konkret hand-

lade det om att läraren utnyttjade elevernas delaktighet i de olika situ-

ationer som uppstod i klassrumsarbetet och/eller skapade nya pro-

blemsituationer som kunde användas för att ytterligare utmana ele-

verna till ett utforskande av mönsters algebraiska strukturer. Det före-

föll således som att lärarens och elevernas handlingar drevs åt samma 

håll.  

6.4 Metoddiskussion  

Fokus i studien har varit på vilka sätt undervisningen kan skapa förut-

sättningar för att elever, i de lägre årskurserna, engageras i ett algebra-

iskt arbete och därmed, i ett längre perspektiv, skapa förutsättningar 

för deras fortsatta algebralärande. Forskningsprojektet har således haft 

ett praktiskt kunskapsintresse med syfte att såväl fördjupa förståelsen 

för en särskild klassrumspraktik, en algebraisk undervisningspraktik, 

samt att i förlängningen förbättra den (Carlgren, 2017). Learning 

study som forskningsansats möjliggjorde för en undervisningsutveck-

lande ingång där forskarlaget i en kollaborativ process systematiskt ar-

betade med att utveckla kunskap om hur undervisningen kan skapa 

förutsättningar för elevernas lärande (Carlgren, 2017). Vidare skapade 

learning study som forskningsansats förutsättningar för: (1) att ut-

forska interaktionen mellan elev/elev, lärare/elev, (2) att närstudera 

vilka funktioner de lärandeverksamhetsteoretiska principerna kan ha 

för att ett algebraiskt arbete ska etableras och upprätthållas, (3) en in-

tegrering av lärares undervisningserfarenheter i planering och revide-

ring av forskningslekioner.  
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 Forskningsprojektet som ligger till grund för föreliggande uppsats 

bestod, som tidigare nämnts, av två delstudier. Data från den första 

delstudien byggde på videoinspelningar av semistrukturerade inter-

vjuer samt transkriptioner av dessa. Resultatet i delstudie 1 bygger på 

ett begränsad datamaterial, där endast ett urval av åtta elever intervjua-

des. Urvalet av elever som deltog gjordes i förhållande till deras tidi-

gare resultat i matematik. Idén var att de därmed skulle kunna repre-

sentera elever med olika prestationer inom ämnet matematik. Med 

andra ord skulle urvalet kunna representera en möjlig variation av ele-

ver inom liknande sammansatta elevgrupper (Marton & Booth, 1997).  

Data från den andra delstudien bestod av, (1) videoinspelningar av 

tre forskningslektioner (sammanlagt deltog 53 elever), (2) lektionspla-

neringar; (3) synopsis av videoinspelade forskningslektioner; (4) tran-

skriptioner av delar av forskningslektioner. Resultatet i delstudie 2 

bygger på en lektion som har designats, genomförts, analyserats och 

reviderats i en iterativ process. Intentionen har med andra ord varit att 

förfina undervisningsdesignen för en och samma lektion och genom 

det kunna studera vad det är som skapar förutsättningar för att ele-

verna engageras i ett algebraiskt arbete gällande förmågan att uttrycka 

och argumentera för en mönstergeneralisering algebraiskt. Det är med 

andra ord ”samma” lektion i termer av innehåll som genomförts tre 

gånger med olika elever.  

Learning study som ansats erbjuder ett så kallat ”maskineri” att un-

dersöka och pröva aspekter i undervisningen som skapar förutsätt-

ningar för att elever i yngre åldrar engageras i ett algebraiskt arbete 

(Carlgren, 2017). I analyserna och revideringarna i delstudie 2 har 

principerna för lärandeverksamhet tillsammans med de identifierade 

kritiska aspekterna i delstudie 1 fungerat som redskap för att kunna 

begränsa undervisningsrelaterade variabler som annars kan vara svåra 

att kontrollera i en komplex klassrumsmiljö. De identifierade kritiska 

aspekterna, som identifierats med utgångspunkt i Radfords arbete (se 

t.ex. 2006, 2010a, 2011), har fungerat såväl i planeringen som ana-

lysen för att avgränsa vad elevernas uppmärksamhet i det algebraiska 

arbetet skulle riktas mot.  

6.5 Studiens bidrag 

Inom forskningsfältet early algebra poängteras att det finns ett behov 

av att mer effektivt kommunicera, till undervisande lärare, forsknings-

resultat gällande undervisning och lärande i relation till algebraiskt 
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tänkande (se t.ex. Demonty, Vlassis & Fagnant, 2018; Kieran, 2018). I 

föreliggande forskningsprojekt har utforskandet skett med integre-

ringen av lärares undervisningserfarenheter, vilket har skapat förut-

sättningar för att resultatet direkt kan tala till lärare samt att det där-

med också inbjuder till att användas av lärare för att utveckla under-

visningen. I de interventioner som har genomförts i learning study-

processen utforskades på vilka sätt didaktiska principer för lärande-

verksamhet kan stödja ett etablerande och ett upprätthållande av ett al-

gebraiskt arbete och därmed möjliggöra för ett urskiljande av kritiska 

aspekter. De revideringar som har gjorts mellan iterationerna har grun-

dats på (1) principer för lärandeverksamhet (Davydov, 2008) samt på 

(2) Radfords arbete (e, g. 2006, 2010a, 2010b, 2011) gällande möns-

tergeneraliseringar. Med andra ord vilar såväl design som analys på en 

teoretisk grund. Det innebär således att resultaten kan användas av 

andra genom att de är teoretiskt grundade och därmed går att överföra 

till liknande kontexter. Även analysen avseende vad i elevers uttryck 

och argumentation som indikerar en medvetenhet om ett visuellt väx-

ande mönsters algebraiska struktur har en teoretisk grund (Radford, 

2006) och skulle kunna generaliseras avseende att gälla även andra ty-

per av mönster. Vidare kan resultaten bidra till att fördjupa förståelsen 

gällande didaktiska redskap som kan ha betydelse för att möjliggöra 

för att elever engageras i ett algebraiskt arbete.  

De kvalitativt skilda beskrivningskategorierna i Artikel 1 grundar 

sig på vilka strukturer i mönster som eleverna betonar. Vidare identi-

fieras med utgångspunkt i beskrivningskategorierna kritiska aspekter 

gällande elevers förmåga att uttrycka och argumentera för mönsterge-

neraliseringar algebraiskt. Resultatet kan fungera som didaktiska red-

skap för lärare i etablerandet och upprätthållandet av ett algebraiskt ar-

bete, då det finns ett visst samband mellan vilka underliggande mate-

matiska strukturer elever uppmärksammar och deras förmåga att ut-

trycka och argumentera för mönstergeneraliseringar algebraiskt. Om 

mönster ska kunna fungera som utgångspunkt i ett algebraiskt arbete 

är det just processen av att kunna se strukturer som strukturella kom-

ponenter som behöver betonas (Kieran, 2018; Schifter, 2018; Ste-

inwag m.fl., 2018).  

I forskningsprojektet använder eleverna inte det matematiska sym-

bolspråket, men de ger exempel på en framväxande förmåga att förstå 

innebörder i det. Radfords (2018) teoretiska perspektiv öppnar för att 

undersöka olika former av algebraiskt tänkande, där fokus inte i hu-

vudsak är på användandet av matematiskt symbolspråk utan snarare 

på innebörden i det. Resultatet i forskningsprojektet visar exempel på 
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hur elever gör så kallade verkliga och kontextuella generaliseringar, 

vilket i förlängningen kan skapa en förståelse för variabelbegreppet. I 

generaliseringsprocessen kommer såväl elevernas skilda algebraiska 

strukturmedvetenhet till utryck samt deras förmåga att kunna abstra-

hera strukturen för att i förlängningen kunna uttrycka det i ett algebra-

iskt uttryck med det matematiska symbolspråket (Mulligan & Mitchel-

more, 2009). En slutsats som kan dras i relation till ovanstående är att 

elever genom att de utmanas till ett urskiljande av algebraiska struk-

turer kan utveckla en förståelse för olika komponenter i algebraiska 

uttryck. 

6.6 Studiens begränsningar 

Föreliggande forskningsprojekt har en kvalitativ karaktär och rör sig 

inom ramen för undervisningsutvecklande forskning. Det riktar in sig 

på att skapa förståelse för relationen undervisning avseende ett särskilt 

lärandeobjekt och avseende specifika elevers lärande. Vidare tar ut-

forskandet sin utgångspunkt i en klassrumskontext. Det finns såväl be-

gränsningar som möjligheter avseende just denna typ av forsknings-

projekt (jfr Collins et al., 2004). Begränsningarna innefattas bland an-

nat av att en klassrumsmiljö är komplex, då det finns ett flertal variab-

ler som är svåra att kontrollera. De möjligheter som skrivs fram 

handlar om möjligheter till att studera den interaktion som sker i 

klassrummet, vilka i detta projekt har varit avgörande för att kunna ut-

forska på vilka sätt undervisningen kan skapa förutsättningar för att 

elever engageras i ett algebraiskt arbete. I forskningsprojektet har de 

begränsningar som skrivs fram ovan hanterats genom att försöka besk-

riva så noggrant som möjligt vilka variabler som fokuseras i de olika 

delarna i forskningsprojektets samt vad som ligger till grund för dessa 

val.  

Det empiriska datamaterialet i delstudie 2 består av videoinspel-

ningar av tre iterativt utformade och reviderade forskningslektioner, 

synopsis, transkriptioner av delar av forskningslektionerna och uppgif-

ter. Det kan ses som ett begränsat datamaterial då det är ett begränsat 

antal forskningslektioner som har analyserats. Forskningsprojektet 

syftar dock inte till att generera kunskaper av generell art utan snarare 

i termer av kunskaper genom specificering (Carlgren, 2017). Med 

andra ord kan uppsatsen bidra till att fördjupa förståelsen gällande på 

vilka sätt principerna för lärandeverksamhet kan stödja ett etablerande 

och upprätthållande av ett algebraiskt arbete och därmed möjliggöra 
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för elever att urskilja kritiska aspekter gällande mönsters algebraiska 

strukturer. Resultatet bör således även kunna förstås i relation de de-

lar, mönster eller strukturer som kan kännas igen i nya situationer eller 

kontexter (Larsson, 2009). De kan således bidra till att fördjupa förstå-

elsen gällande på vilka sätt principerna kan stödja ett etablerande och 

upprätthållande av ett algebraiskt arbete och därmed möjliggöra för 

elevers urskiljande av kritiska aspekterna.  

Ytterligare en begränsning handlar om valet av mönster, såväl i 

lektioner som intervjuer. De mönster som användes var endast visuellt 

växande aritmetiska mönster.  

6.7 Fortsatt möjlig forskning 

Forskningsprojektets resultat kan fungera som en utgångspunkt i fort-

satt forskning inom den tidiga algebraundervisningen. Till exempel 

skulle de identifierade kritiska aspekterna kunna prövas även i andra 

elevgrupper. Vidare kan resultaten användas som grund för fortsatta 

studier, exempelvis i en studie av en serie av lektioner där även mer 

komplexa mönster används. Även de lärandeverksamhetsteoretiska 

principernas (Davydov) funktioner gällande att etablera och upprätt-

hålla ett algebraiskt arbete kan ytterligare utforskas inom andra kun-

skapsinnehåll.  
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Bilaga 

Till föräldrar/vårdnadshavare i åk 2 och 3 på xx 

  

Hej!  

  

Under läsåret kommer Jenny Fred (lärare i årskurs 2 och doktorand i 

matematikämnets didaktik och i Forskarskolan i Learning study) till-

sammans med ditt barns lärare xx och xx (lärare i årskurs 1) att ge-

nomföra en studie i ditt barns klass. Studien är tänkt att leda till en ut-

veckling av matematikundervisning med syfte att utveckla elevers lä-

rande. Learning Study kommer att användas som modell i vilken vi 

tillsammans med externa handledare (Forskarskolan Learning Study 

och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 

didaktik, Stockholms universitet) planerar en lektion. Denna lektion 

kommer att genomföras i tre cykler under höstterminen 16 och vårter-

minen 17 i ditt barns klass. Lektionen kommer att dokumenteras med 

filmkamera och ljudupptagning. Innan första lektionen genomförs 

kommer en kartläggning av elevernas nuvarande förståelse av mate-

matikinnehållet att genomföras genom att några elever parvis löser en 

eller två uppgifter gemensamt. Även detta kommer att dokumenteras 

med filmkamera och ljudupptagning. Filmerna kommer inte att visas 

vid något annat tillfälle1 än då vi lärare tittar på dem tillsammans med 

våra handledare. Detta för att vi lärare och handledare efteråt ska 

kunna analysera vad som fungerade väl i vår undervisning i relation 

till elevernas lärande och vad som behöver utvecklas. Ett för- och ef-

tertest kommer också att genomförs i klassen i samband med lekt-

ionen/lektionerna för att se huruvida undervisningen möjliggjorde för 

eleverna att utveckla lärande. De kommer att bearbetas helt anonymt, 

dvs. inga enskilda elevers namn eller identitet kommer att exponeras, 

fokus kommer att vara på vilket lärande som möjliggjordes av under-

visningen.  

  

Studiens fokus ligger på att utforska på vilka sätt undervisningen 

skapar förutsättningar för elevernas lärande och kommer att användas 
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som en del i en forskningsstudie inom forskarskolan Learning study, 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas di-

daktik, Stockholms universitet.  

  

Vi hoppas att du, liksom vi, ser värdet av vår forskning och därmed 

ger ditt samtycke till att ditt barn deltar i denna studie. Om du har frå-

gor eller invändningar angående detta är du välkommen att ställa frå-

gor till oss genom att kontakta Jenny Fred via e-post.  

 

jenny.fred@stockholm.se 
 

  

Med vänliga hälsningar  
  

xx, xx och Jenny Fred  

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------  
  

   Jag godkänner att _____________________________________  
                                                            (barnets namn)  
  

      Jag godkänner inte att__________________________________  
                                                              (barnets namn)  

finns med på film i utbildningssyfte i Learning Study.  

  

_________________________________________________  

  

mailto:jenny.fred@stockholm.se
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