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Abstrakt 

Vad behövs för att bli en framgångsrik matematiklärare inom området algebra på 

lågstadiet som för många elever är ett problematiskt område? Denna systematiska 

litteraturstudie syftar till att synliggöra vilka lärarkunskaper som är viktiga för att 

bedriva framgångsrik undervisning i algebra på lågstadiet samt hur olika 

undervisningsstrategier inom matematikområdet kan bidra till bättre 

kunskapsinhämtning för elever. Studien baseras på tio vetenskapliga artiklar som 

kategoriserats och analyserats. Resultatet visar att lärare behöver behärska flera olika 

kunskaper för att undervisa på ett framgångsrikt sätt, däribland ämneskunskaper och 

förmåga att samtala och reflektera. En del av resultatet kring undervisningsstrategier 

indikerar att en kommunikativ undervisningsstrategi kan vara gynnsam för att elever 
ska ges möjlighet att utveckla algebraiska förmågor, om övriga förutsättningar är 

fördelaktiga.  

Nyckelord 

algebra på lågstadiet, lärares kunskaper, undervisningsstrategier, algebraiskt 

tänkande, mönster   
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1 Inledning  

Under vår studietid på universitetet har elevers lärande och svårigheter som kan 

uppstå ofta varit i fokus, mer sällan har det talats om hur lärares roll och 

undervisningsstrategier påverkar elevers kunskaper. Av tidigare erfarenheter från 

bland annat VFU-perioder vet vi att lärare spelar en stor roll för hur kunskap 

förmedlas och för att skapa bra förutsättningar där elever kan ta emot kunskap. Vi 

anser att det är av stor vikt att ha med sig kunskap om hur lärare kan påverka elever 

genom olika undervisningsstrategier och ämneskunskaper. Har lärare kunskap om 

ämnet och behärskar flera olika undervisningsstrategier ges elever större möjligheter 

att nå deras fulla potential, trots att det i skolvärlden idag råder en brist på lärare och 

resurser samt att det på flera skolor är stora klasser. I läroplanen för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11) står det att alla elever har rätt att lära och 

att alla elever lär sig på olika sätt, därför kan inte undervisningen utformas likadant 

för alla elever (Skolverket, 2011 rev. 2019). Utifrån de förutsättningar som lärare ges 

för undervisning, så som brist på resurser och stora klasser, i kombination med kraven 

från styrdokumenten talar det för vikten av att lärare behöver behärska flera olika 

undervisningsstrategier samt ha bred ämneskunskap.   
 

Vi fick inspiration till vår studie genom ett reportage på SVT Nyheter där resultat av 

en doktorsavhandling som Ingemar Karlsson (2019) genomfört presenterades. 

Avhandlingen visade bland annat att flertalet elever inte har några större problem med 

uppgifter där enbart siffror förekommer, däremot får de större svårigheter när 

matematiken blir mer abstrakt och bokstäver blandas in. Även Malmer (2002) skriver 

att det blir svårt för flera elever när det matematiska språket ändrar karaktär och nya 

symboler införs. Både Karlsson (2019) och Malmer (2002) menar att algebra är ett av 

de områden inom matematiken som många elever upplever som svårt, då 

matematiken blir mer abstrakt.  
 

I en rapport från Skolverket (2016) presenteras resultatet av Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) från 2015. TIMSS är en internationell 

jämförande studie som undersöker elevers kunskaper i bland annat matematik. 

Resultatet visade att svenska elever i årskurs fyra presterade sämre än det 

internationella genomsnittet. Ett område där de presterar allra sämst är algebra.  

 

För att göra lågstadieelever förberedda för undervisning i mer abstrakt matematik på 

kommande stadier undervisas de i området algebra på lågstadiet, ett exempel på 
innehåll kan vara likhetstecknets betydelse (Skolverket, 2011 rev. 2019). Inom all 

matematikundervisning är det viktigt att lärare behärskar olika 

undervisningsstrategier och redskap för att kunna stötta alla elever och ge dem 

möjlighet att utveckla matematisk förståelse. Då algebra finns med under det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 i Lgr11, rev. 19, är det inte möjligt för lärare att välja bort 

undervisning i området. Karlsson (2019), Malmer (2002) och resultatet av TIMSS 

rapporten (2016) visar att algebra är ett problematiskt område. Därför anser vi att det 

är viktigt att undersöka och synliggöra vilka kunskaper och strategier som forskning 

visar att lärare behöver för att bedriva framgångsrik undervisning inom området 

algebra på lågstadiet. Dessutom ställer dagens samhälle ökade krav på matematiskt 



 

 2 

kunnande och kunskap i algebra är ofta nödvändigt för att kunna studera vidare. 

Därför är det viktigt att alla elever får en bra grund att stå på inom området (Olteanu, 

2014).  
 

Denna systematiska litteraturstudie vill synliggöra vilka kunskaper som forskning 

säger att lärare behöver för att kunna bedriva framgångsrik undervisning i algebra på 

lågstadiet, samt vilka undervisningsstrategier som kan användas i matematikområdet 

för att fler elever ska nå måluppfyllelse. 
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2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att synliggöra vilka lärarkunskaper 

som är viktiga för att bedriva framgångsrik undervisning i algebra på lågstadiet, samt 

om och i så fall hur olika undervisningsstrategier inom matematikområdet kan bidra 

till bättre kunskapsinhämtning för elever.  

 
Frågeställningar:  
Vilka kunskaper är viktiga för lärare för att de ska kunna bedriva framgångsrik 

undervisning i algebra på lågstadiet enligt forskning?  

 
Vilka undervisningsstrategier visar forskning är framgångsrika inom 

matematikområdet algebra på lågstadiet? 
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3 Begrepp 

I studien förekommer vissa tolkningsbara begrepp. I kommande avsnitt förtydligas de 

begrepp som är relevanta och återkommande i studien.  

3.1 Undervisningsstrategier  

Ordet undervisa betyder enligt Svensk Ordbok (SO, 2009a) att “förmedla kunskaper 

till ngn; vanligen muntligt och i organiserad form; mest till grupp av personer”. Ordet 

strategi definieras som “långsiktig, övergripande plan” (SO, 2009b). Utifrån dessa 

förklaringar kommer undervisningsstrategier att användas som ett begrepp för olika 

sätt för lärare att undervisa på.  

3.2 Algebra på lågstadiet  

Algebra på lågstadiet handlar enligt Bergsten, Häggström och Lindsten (1997) om de 

olika aktiviteter och moment elever bör behärska innan undervisning i algebra i högre 

årskurser, ett exempel kan vara att använda och förstå likhetstecknets betydelser. Det 

engelska begreppet early algebra är det som bäst motsvarar det svenska begreppet 

prealgebra, eller algebra på lågstadiet.  

 
Prealgebra används i Sverige för det som anses att elever kan arbeta med i årskurs F-

5, därefter används begreppet förberedande algebra för årskurs 6–7 och slutligen 

algebra för årskurs 8–9 (Malmer, 2002). I engelsktalande länder motsvarar begreppet 

prealgebra det som kallas förberedande algebra i Sverige. För att undvika förvirring 

används i denna studie begreppen algebra på lågstadiet och early algebra. 

3.3 Formella och informella strategier  

Enligt Nationalencyklopedin (NE) används begreppet formell när något förhåller sig 

till vissa allmänt bestämda former (NE, u.å.a). Begreppet informell är dess motsats, 

och definieras som något som inte förhåller sig till vissa allmänt bestämda former 

(NE, u.å.b).  

 
Formella strategier inom matematik syftar i denna studie till vedertagna strategier 

som vilar på vetenskaplig grund. Det är strategier som är allmänt kända och används 

i undervisning. Med informella strategier menas i denna studie de strategier som inte 

vilar på vetenskaplig grund och som elever själva kommer på. Ett exempel på en 
informell strategi är att använda legobitar för mätning av höjden på ett glas. En 

formell strategi är att använda linjal eller måttband.  

3.4 Algebraiskt tänkande  

Att tänka algebraiskt handlar om att använda och utveckla förmågor i matematiskt 

tänkande. De förmågorna är att kunna förklara, uppmärksamma, representera, kritiskt 

resonera och analysera kring uppgifter som berör algebra men även i övrig matematik 

på lågstadiet. Uppgifter där dessa förmågor tränas som är anpassade för lågstadiet 
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handlar till exempel om mönster. Elever kan få uppgifter där de ska uppmärksamma 

hur mönster är uppbyggda för att sedan förlänga dessa, eller uppgifter där de ska 

förklara och analysera ett mönster tillsammans med en klasskompis eller för en lärare 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2000). Basen för det algebraiska 

tänkandet är att utveckla sin förmåga kring att kunna se och göra generaliseringar i 

matematiken. Elevers algebraiska tänkande får bäst möjlighet att utvecklas om de får 

många träningstillfällen (Olteanu, 2014). 

3.5 Ämneskunskaper 

Ämneskunskaper hos lärare innefattar olika sorters kunskaper. Det behövs 

ämnesspecifika faktakunskaper och kunskaper kring undervisningssituationer i 

matematik samt kunskap kring elevers lärande och hur elever utvecklar kunskap för 

att kunna undervisa (Häggblom 2013). Med ämneskunskaper avses det i denna studie 

både de ämneskunskaper som krävs för undervisning, specifika kunskaper i ämnet 

matematik samt förståelse för elevers kognitiva processer och kunskapsutveckling.  

3.6 Mönsteraktiviteter  

Mönster kan till exempel vara geometriska, numeriska eller matematiska. 

Mönsteraktiviteter är sådana aktiviteter i undervisning där elever ges möjlighet att 

formulera sina tankar samt att se samband och relationer i mönstret. Elever kan både 

få analysera givna mönster, skapa egna mönster samt beskriva dem på olika sätt. 

Exempel på olika sätt att beskriva mönster är muntligt, skriftligt, med bilder och med 

siffror (Olteanu 2014).  
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4 Metod 

I följande avsnitt presenteras först kortfattat vad en litteraturstudie är, hur urvalet gick 

till för att finna lämplig litteratur till denna studie, vilka vetenskapliga artiklar som 

använts och slutligen etiska överväganden.  

4.1 Systematisk litteraturstudie  

En systematisk litteraturstudie syftar till att göra en analys av datan från tidigare 

genomförda studier. En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska 

och till sist sammanställa och diskutera litteraturen inom ett valt problemområde eller 

ämne. Genomförandet av en litteraturstudie innefattar flera steg. Dessa steg är: 
motivera varför studien görs (problemformulering), formulera frågor som går att 

besvara, formulera en plan för litteraturstudien, bestämma sökord och sökstrategi, 

identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller rapporter, kritiskt 

värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå, analysera och 

diskutera resultatet samt att sammanställa och dra slutsatser (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013).  

 
The Campbell Collaboration är ett internationellt forskningsnätverk som arbetat med 

att göra systematiska litteraturstudier sedan år 2000. De anser att fyra kriterier ska 

vara uppfyllda för att en studie ska få räknas till en systematisk litteraturstudie, dessa 

kriterier är: tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar, 

en uttalad sökstrategi, systematisk kodning av alla inkluderande studier samt att 

metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

4.2 Sökstrategi  

Det finns flera olika databaser för att genomföra sökningar och hitta relevant litteratur. 

Databaser som använts vid sökningar är Educational Resources Information Center 

(ERIC), Libris, OneSearch, Web of Science och MathEduc. I Libris och MathEduc 

hittades inga relevanta träffar där artiklarna fanns i fulltext och därför användes inga 

artiklar från dessa databaser. De artiklar som valdes ut till litteraturstudien hittades i 

ERIC, Web of Science och OneSearch. ERIC är en databas som fokuserar på 

forskning inom pedagogik och psykologi. Web of Science är en databas som 

fokuserar på forskning om bland annat samhällsvetenskap och teknik. OneSearch är 
en söktjänst som tillhandahålls av universitetsbiblioteket på Linneuniversitetet och är 

deras söktjänst för en gemensam sökning i de databaser de tillhandahåller. Artiklarnas 

tillförlitlighet och kvalité kontrollerades genom att granska de tidskrifter och 

internetsidor de är publicerade på mot Norska listan (NSD - Norsk senter for 

forskningsdata, 2019).  

 
När sökningen genomfördes användes sökord som var relevanta för syftet i studien. 

Exempel på sökord som använts är math*, educ*, algebra*, early algebra, methods, 

teach* och strateg*. Trunkering med asterisk har använts för att få ett bredare 

träffresultat. Alla sökningar som genomförts finns inte dokumenterade i sökschemat. 
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De sökningar som finns med i sökschemat är endast de som gett användbara träffar 

(se bilaga 1).  

4.3 Avgränsningar  

Inklusionskriterier som använts vid sökningar till studien har varit att artiklarna ska 

vara skrivna på svenska eller engelska, då dessa språk är de författarna till studien 

behärskar. Artiklarna ska vara peer-reviewed granskade för att säkerställa hög 

tillförlitlighet på studien. Artiklar som publicerats inom tidsspannet 2000–2019 har 

inkluderats för att enbart få träffar på aktuell forskning i databaserna ERIC och 

OneSearch. I databasen Web of Science användes tidsspannet de senaste fem åren. 

Exklusionskriterier som använts vid alla urval av artiklar har varit om artiklarna inte 

handlat om undervisning, algebra på lågstadiet och elever på lågstadiet.  

 
Efter att en sökning genomförts utifrån inklusions- och exklusionskriterierna gjordes 

ett manuellt urval. Det manuella urvalet inleddes med att exkludera alla träffar vars 

rubriker inte överensstämde med studiens syfte. Av de träffar som återstod efter 

urvalet lästes abstrakten på samtliga och därefter exkluderades de som inte 

överensstämde med studiens syfte. Av de träffar som ännu återstod exkluderades de 

som inte gick att få i fulltext, alternativt krävde betalning för att få i fulltext. 

4.4 Databassökning  

I följande avsnitt presenteras de sökningar som gjorts i olika databaser och 

sökmotorer.  

4.4.1 Sökningar i ERIC  

Vid den första sökningen i databasen ERIC användes sökorden “(teach* strateg*)” 

och “pre-algebra”. Peer-reviewed granskning lades till som avgränsning, och 

sökningen gav då tolv träffar. För att enbart få träffar på aktuell forskning valdes det 

en publiceringsavgränsning, artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000–2019. 

Träffarna blev då elva stycken. Av de elva träffarna lästes alla rubriker och därefter 

lästes abstrakt på de träffar som ansågs relevanta för studiens syfte. Efter 

genomläsning av abstrakten ansågs en träff fortfarande relevant för studien, den fanns 

tillgänglig i fulltext på databasen och valdes ut för vidare analys.  

 
Vid den andra sökningen i ERIC användes thesaurus för att söka på ämnesord. 
Thesaurus är en ordbok med övergripande ämneskategorier. “Algebra”, “Teaching 

Methods”, “Methods Research”, “Learning Strategies”, “Class Organization”, 

“Classroom Techniques”, “Elementary School Students” och “prealgebra*” 

användes, vilket gav 45 träffar. Sökträffarna granskades utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna och genomgick därefter ett manuellt urval. Av träffarna ansågs 

två artiklar lämpliga och de valdes ut för användning i studien.  
 

Vid den tredje sökningen i ERIC användes inklusions- och exklusionskriterierna 

tillsammans med sökordet “early algebra”. Sökningen gav 223 träffar, av dessa lästes 

titlarna på de 20 första. Abstrakt lästes på de artiklar vars titel ansågs relevant för 
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studiens syfte. Av träffarna ansåg författarna en artikel lämplig och den valdes ut för 

användning i studien.  

 

Vid den fjärde sökningen användes thesaurus för att söka på ämnesord. “Teaching 

Methods” valdes ut som ämnesord och kombinerades med “algebra”. Efter 

inklusions- och exklusionskriterier gav sökningen 119 träffar. Av dessa lästes 

rubrikerna på de första 20 träffarna. Träffarna med rubriker som enligt författarna 

ansågs aktuella för studiens syfte genomgick ett manuellt urval och en artikel valdes 

ut till studien.  

 

En femte sökning genomfördes vid ett senare tillfälle. Sökorden som användes var 

“teacher knowledge” och “early algebra”. Avgränsningar som användes var peer-

reviewed och 2000–2019. Sökningen gav 39 träffar där titel och abstrakt lästes på de 

första tolv träffarna. Av dessa valdes en artikel ut till studien.  

4.4.2 Sökningar i Web Of Science  

Vid en sökning i databasen Web of science användes sökorden “teach*”, “instruc*” 

och “early algebra”. Avgränsningar som användes var att artiklarna skulle vara 

publicerade under de senaste fem åren. Sökningen gav 15 träffar som alla genomgick 

ett manuellt urval. Av träffarna ansågs två artiklar lämpliga och de valdes ut för 

användning i studien.  

4.4.3 Manuell sökning  

Efter genomförda databassökningar var tio artiklar utvalda till studien. Vid 

noggrannare läsning i artiklarna upptäcktes att två artiklar inte stämde överens med 

studiens syfte och frågeställningar. Det upptäcktes även att Maria Blanton var ett 

vanligt förekommande namn i referenslistor till de andra artiklarna, i tre av de utvalda 

artiklarna fanns namnet med. Dessutom var Blanton författare till en artikel. En 

manuell sökning genomfördes på databasen OneSearch med sökorden “Maria 

Blanton” och “Early algebra”. Avgränsningar som lades till var peer-reviewed, 2000–

2019, att sökträffarna skulle vara artiklar samt skrivna på engelska. Sökningen gav 23 

träffar, titlar och abstrakt på de första tolv lästes. Av dessa valdes en ut till studien.  
 

En andra sökning genomfördes på databasen OneSearch. Sökorden som användes var 

“early algebra”, “pattern”, “teaching” och “methods”. Sökningen gjordes i ämnena 

“mathematics” och “elementary education”. Avgränsningar som lades till var att 

träffarna skulle vara artiklar, peer-reviewed, skrivna på engelska samt publicerade 

under de senaste fem åren. Sökningen gav 415 träffar. Av dessa lästes abstrakt och 

titel på de 20 första, varav en artikel valdes ut till studien.  

4.5 Översiktlig presentation av vetenskapliga artiklar  

I tabellen nedan följer en översiktlig presentation av de artiklar som valts ut efter 

inklusions- och exklusionskriterier samt manuellt urval. 
 

 

 

 



 

 9 

  Tabell 1 - översiktlig presentation av utvalda artiklar.  

Blanton, Maria; Kaput, James. Developing elementary teachers: “Algebra Eyes and 
Ears”. 2003. National Council of Teachers of Mathematics. Vetenskaplig artikel.  

• En artikel om hur lärare kan hjälpas och stödjas i utvecklingen av sitt och sina 

elevers algebraiska tänkande. 

Blanton, Maria; Stroud, Rena; Stephens, Ana; Murphy Gardiner, Angela; Stylianou, 

Despina; Knuth, Eric; Isler-Baykal, Isil; Strachota, Susanne. Does Early Algebra 

Matter? The Effectiveness of an Early Algebra Intervention in Grades 3 to 5. 2019. 

American Educational Research Journal. Vetenskaplig artikel.  
• En studie som genom randomiserade test undersöker effekten av tidig 

algebraundervisning, med fokus på elevers resultat, strategier och svar på 

skriftliga prov.  

Demonty, Isabelle; Vlassis, Joelle; Fagnant, Annick. Algebraic thinking, pattern 
activities and knowledge for teaching at the transition between primary and secondary 

school. 2018. Educational studies in mathematics. Vetenskaplig artikel.  
• Utredande artikel som fokuserar på vilka kunskaper lärare behöver för att stödja 

sina elevers inlärning av algebraiskt tänkande genom att använda 

mönsteraktiviteter.  

Du Plessis, Jacques. Early algebra: repeating pattern and structural thinking at 

foundation phase. 2018. South African Journal of childhood education. Vetenskaplig 

artikel.  
• Artikeln undersöker utvecklingen av styrdokument och stödmaterial kring 

relationella strategier som finns i den sydafrikanska skolan och hur de stödjer 

elevers algebraiska tänkande. I artikeln presenteras förslag på strukturella 

arbetssätt vid undervisning om mönster.  

Hohensee, Charles. Preparing Elementary Prospective Teachers to Teach Early 
Algebra. 2017. Journal of Mathematics Teacher Education. Vetenskaplig artikel.  

• I denna studie undersöks de utmaningar och insikter som framtida lärare erfar 

när de studerar tidigt algebraiskt tänkande.  

Jacobs, Victoria; Loef Franke, Megan; Carpenter, Thomas; Levi, Linda; Battey, Dan. 

Professional Development Focused on Children's Algebraic Reasoning in Elementary 
School. 2007. National Council of Teachers of Mathematics. Vetenskaplig artikel.  

• Artikeln presenterar en experimentell studie som genomförts under ett år. 

Studien utgick ifrån algebraiskt resonemang i aritmetiska uppgifter.  

Schifter, Deborah; Russell, Susan Jo; Bastable, Virginia. Early Algebra to Reach the 

Range of Learners. 2009. Teaching Children Mathematics. Vetenskaplig artikel.   
• Artikeln presenterar samtal och diskussioner om matematikuppgifter där lärare 

genom frågor utmanar elever i sitt tänkande med målet att eleverna ska utveckla 

generella tankar och strategier.  

Van Amerom, Barbara. Focusing on informal strategies when linking arithmetic to early 
algebra. 2003. Educational Studies in Mathematics. Vetenskaplig artikel.  
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• En studie om matematikundervisning där elever inledningsvis tillåts använda 

informella strategier för att sedan utveckla dessa till formella strategier.  

Warren, Elisabeth. Early Childhood Teachers' Professional Learning in Early Algebraic 
Thinking: A Model that Supports New Knowledge and Pedagogy. 2009. Mathematics 

Teacher Education and Development. Vetenskaplig artikel.  
• I artikeln presenteras en modell som användes med sex lärare när nytt 

ämnesinnehåll inom algebra implementerats i läroplanen. Artikeln visar att 

modellen bidrog till positiva upplevelser och lärarna upplevde att de fick 

stöttning vid implementeringen av det nya ämnesinnehållet.  

Wasserman, Nicholas. Exploring How Understandings from Abstract Algebra Can 
Influence the Teaching of Structure in Early Algebra. 2017. Mathematics Teacher 

Education and Development. Vetenskaplig artikel.  
• En studie om och i så fall hur lärares undervisningspraktiker i tidig algebra 

påverkas av deras ämneskunskaper inom abstrakt algebra.  

Tabell 1 redovisar de artiklar som valdes ut enligt sök- och urvalskriterier. Artikelns namn, författare, 

årtal, publicering och sammanfattning finns i kolumnerna. Totalt valdes 10 artiklar ut för att användas 

till studien.  

4.6 Analysmetod  

Artiklarna som valts ut till denna studie har analyserats med en innehållsanalys. 

Innehållsanalys innebär att läsaren läser texten flera gånger och kategoriserar texten, 

till exempel ämneskunskaper eller strukturella mönsteraktiviteter. Därefter 

sammanfattas kategorierna i övergripande teman, till exempel lärares kunskaper eller 

undervisningsstrategier. Eftersom teman alltid är en tolkning kan det hända att olika 

läsare ser olika teman på samma texter. När texterna är sorterade i olika teman kan 

läsaren tolka och diskutera resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). Ett kategoriseringsschema upprättades för att få en överblick över urvalet av 

artiklar (se bilaga 2).  

4.7 Etiska aspekter 

I denna studie har artiklarna som använts varit peer-reviewed granskade. Artiklarna 

har då enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) blivit kritiskt 

granskade av oberoende experter inom området innan de har publicerats, det kan då 

antas att samtliga forskningsetiska aspekter uppfylls. Utvalda artiklar som 

förekommer i studien finns redovisade i en sammanfattande tabell (se 4.5 Översiktlig 

presentation av artiklar). Resultaten som presenteras redovisas på ett objektivt sätt 

eftersom det enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström är oetiskt att endast 

presentera det resultat som forskaren själv föredrar. De artiklar som ingår i studien 

har redogjorts för och kommer arkiveras i tio år (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013).   
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5 Resultat  

I följande avsnitt redogörs för vilka olika teoretiska perspektiv och ramverk som 

artiklarna i studien utgår ifrån. Därefter presenteras resultatet av studiens 

frågeställningar utifrån valda artiklar.  

5.1 Teoretiska perspektiv och ramverk  

De teoretiska utgångspunkterna påverkar forskares tillvägagångssätt för att analysera 

och hantera data. Den litteratur som sammanställts under resultat utgår från olika 

perspektiv på lärande, vilket läsaren bör göras medveten om. Detta avsnitt avser att 

kort presentera de olika lärandeteorierna och ramverken som finns representerade i 
artiklarna som ligger till grund för denna studie. 

5.1.1 Sociokulturell teori  

I fyra av artiklarna (van Amerom, 2003; Schifter, Russell & Bastable, 2009; Blanton, 

Stroud, Stephens, Murphy Gardiner, Stylianou, Knuth, Isler-Baykal & Strachota, 

2019; Warren, 2009) som ligger till grund för denna studie används begrepp som kan 

kopplas till den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin är en social teori 

som menar att människor lär i sociala sammanhang. Teorin grundas i Lev Vygotskijs 

arbeten om lärande, utveckling och språk (Säljö, 2017). Exempel på begrepp som 

används i artiklarna är mediering och scaffolding. Mediering innebär att människor 

använder redskap för att förstå sin omvärld. Redskapen kan vara kulturella, till 

exempel språket, eller materiella. Scaffolding innebär att ge stöd i till exempel 

kunskapsutvecklingen. Till en början kan mycket stöttning vara nödvändigt, för att 

sedan avta när kunskapen befästs (Säljö, 2017).  

5.1.2 Algebra för förskoleklass och årskurs 1-2.  

Tre av artiklarna (du Plessis, 2018; Hohensee, 2017; Blanton & Kaput, 2003) kopplas 

i huvudsak till ramverket algebra för förskoleklass och årskurs 1-2. National council 

of teachers of mathematics (NCTM, 2000) beskriver att detta bland annat handlar om 

aktiviteter där elever lär sig att förstå mönster, till exempel genom att sortera 

klistermärken, samt att förstå additions- och subtraktionsuppgifter med hela tal 

genom att använda objekt, bilder och symboler (NCTM, 2000). Kopplingen till 

ramverket synliggörs bland annat i du Plessis metodbeskrivning där aktiviteter med 

upprepade mönster beskrivs.  

5.1.3 Ämneskunskaper  

I en artikel (Wasserman, 2017) nämns två ramverk. Det första är ett större ramverk 

av Ball, Thames och Phelps’, som kallas Mathematical Knowledge for Teaching 

(MKT). Ramverket handlar om förhållandet mellan ämneskunskaper och 

pedagogiska kunskaper som krävs för att undervisa i matematik. Det andra ramverket 

är Knowledge Quartet (KQ). Ramverket används för att analysera lärares användning 

av ämneskunskaper och instruktioner vid undervisning.  

 
De storskaliga studierna MKT, Cognitive Activation in the Mathematics Classroom 

(COACTIVE) och Teacher Education and Development Study in Mathematics 

(TEDS-M) bildar tillsammans ramverket till en artikel (Demonty, Vlassis & Fagnant, 
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2018) som ligger till grund för studien. I dessa studier understryks vikten av att ha 

både ämneskunskaper och pedagogiska färdigheter för att kunna undervisa på ett 

effektivt sätt.  

5.1.4 Kognitiva processer  

Vergnauds ramverk Theorems in action används i en artikel (Jacobs, Loef Franke, 

Carpenter, Levi & Battey, 2007). Ramverket handlar kortfattat om att beskriva olika 

kognitiva processer. Genom att synliggöra och ha vetskap om vilka kognitiva 

processer elever använder sig av när de arbetar med uppgifter i algebra kan lärare 

lättare förstå tankeprocessen och hjälpa elever vidare i sin kunskapsinhämtning. 

Exempel på kognitiva processer är hur information inhämtas, hur information 
bearbetas samt hur information utnyttjas.  

5.2 Vilka kunskaper är viktiga för lärare för att bedriva 

framgångsrik undervisning i algebra på lågstadiet?  

Nedan följer en presentation av resultatet kring vilka kunskaper som är viktiga för 

lärare för att bedriva framgångsrik undervisning i algebra på lågstadiet. Resultatet 

presenteras i följande underrubriker: ämneskunskaper, formella och informella 

strategier, likhetstecknets betydelse samt förmåga att reflektera och samtala.   

5.2.1 Ämneskunskaper  

För att undervisa på ett framgångsrikt sätt menar Wasserman (2017) att lärare behöver 

ha goda ämneskunskaper. Lärare behöver ha matematiska ämneskunskaper för högre 

stadier dels för att veta kunskapskraven i kommande årskurser och dels för att kunna 

förklara det innehåll som är relevant för stadiet läraren undervisar i, på ett begripligt 

sätt. Exempel som Wasserman nämner är att ha kunskap kring att förklara begrepp, 

dela upp instruktioner på ett tydligt sätt, utforma aktiviteter samt att förstå elevers 

kognitiva processer.  

 
Även Demonty, Vlassis och Fagnant (2018) visar att ämneskunskaper är en 

nödvändighet för att utveckla pedagogisk ämneskunskap, det vill säga att kunna lära 

ut ämnesinnehållet. I artikeln framkommer det att en majoritet av lärarna inte förstår 

värdet av mönsteraktiviteter i klassrummet och har svårt att koppla sådana aktiviteter 

till algebra. Svårigheterna beror på att lärare har svårt att se och förstå andras 

lösningar än sina egna som algebraiska. Mönsteraktiviteter som används i artikeln är 

verbala, numeriska eller geometriska. Lärare behöver därför ha goda ämneskunskaper 

för att förstå hur uppgifter kan bidra till algebraiskt tänkande samt för att förstå hur 

elever förhåller sig till aktiviteterna.  
  
Lärare med goda ämneskunskaper har en förmåga att låta algebra genomsyra all 

matematikundervisning, enligt Blanton och Kaput (2003). Ett citat som används i 

artikeln är “algebra eyes and ears”. Med citatet menas att lärare kan identifiera 

algebraiskt tänkande i elevers spontana samtal, för att sedan kunna använda detta i 

undervisningen. Med goda ämneskunskaper kan lärare urskilja aritmetiska uppgifter 

som kan vidareutvecklas till algebraiska uppgifter och som stödjer algebraiskt 

tänkande.   
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5.2.2 Formella och informella strategier  

När lärare har kunskap om och behärskar flera strategier kan de lättare förstå hur 

elever tänker samt hjälpa dem att utveckla deras redan befintliga kunskaper och 

informella strategier. Om lärare förstår hur elever tänker ges större möjlighet att förstå 

varför de har svårigheter med visst innehåll. När lärare har kunskap och förståelse om 

elevers informella strategier kan de på ett bättre sätt ge möjligheter att utveckla dessa 

till formella strategier hos eleverna (Jacobs et al., 2007).  

 
Van Amerons (2003) artikel visar att lärare behöver ha kunskap om vilka svårigheter 

algebra kan medföra för elever. Hon skriver att lärare behöver hjälpa elever att skapa 

en brygga mellan deras informella strategier och tankar till mer formella strategier. 

För att kunna göra detta krävs att lärare har kunskaper om både formella och 

informella strategier.  

5.2.3 Likhetstecknets betydelser  

Att ha kunskap om likhetstecknets olika betydelser är viktigt för lärare enligt 

Hohensee (2017). Hohensee skriver om två olika betydelser av likhetstecknet i en 

studie han genomfört, the operational - och the relational interpretation of the equal 

sign. Begreppet the operational interpretation of the equal sign innebär att räkna ut 

och ge ett svar på en uppgift, till exempel 2+3=. När en elev ser på likhetstecknet på 

ett operationellt sätt uppmanas eleven att endast ge ett svar på uppgiften. Begreppet 

the relational interpretation of the equal sign innebär att se relationen mellan siffrorna 

i uppgiften. Istället för att tänka “det blir”, ska lärare utifrån denna förklaring få eleven 

att tänka “är lika mycket som”. Genom att undervisa och kommunicera med elever 

utifrån ett relationellt sätt ges elever möjlighet att se samband mellan siffrorna och 

inte enbart ge ett svar på uppgiften. Lärare som deltog i Hohensees studie menar att 

det är viktigt både för lärare och elever att ha kunskap om de olika sätten att se på 

likhetstecknets betydelse. Även Jacobs et al. (2007) talar om vikten av att få elever 

att förstå den relationella betydelsen av likhetstecknet, då detta hjälper dem i framtida 

studier inom matematik vid exempelvis ekvationslösningar.  

5.2.4 Förmåga att reflektera och samtala  

I en artikel av Warren (2009) beskrivs ett projekt som kallas Transformative Teaching 
in the Early Years Mathematics (TTEYM). Syftet med projektet var att genom samtal 

och reflektion stödja lärare i implementeringen av det nya området, mönster och 

algebra, i kursplanen för de tidiga årskurserna i Queensland Australien. I projektet 

används en modell som främst grundas i Vygotskijs sociokulturella lärandeteorier (se 

bilaga 3). I den första fasen av projektet deltar lärarna som elever. Genom guidning 
och utmaning av en expert konstrueras ny kunskap och nya synsätt hos lärarna. I 

denna fas är fokus på att genom samtal dela med sig av ämneskunskap, pedagogiska 
kunskaper och förmågan att utforma lämpliga aktiviteter för undervisning i mönster 

och algebra. Experten demonstrerar även aktiviteter i klassrumsmiljöer för att ge 

lärarna bättre förståelse än vad de får genom samtalen.  

 
I nästa fas av projektet arbetar lärarna i par med stöttning av experten för att planera 

lärandeaktiviteter i området, mönster och algebra. Aktiviteterna genomförs i lärarnas 

klasser och filmas för att i den avslutande fasen kunna delges övriga lärare. I den 

avslutande fasen reflekterar samtliga lärare tillsammans med experten och ger 
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feedback på varandras genomförda aktiviteter. Genom reflektionen lär lärarna av 

varandra och ger varandra värdefull kunskap till framtida undervisning. Resultatet av 

projektet visar att lärarna upplever kollegiala samtal som något positivt. Lärarnas 

självförtroende och kunskap inom matematik ökar samt deras vilja att låta elevernas 

samtal få utgöra en central roll i klassrummets interaktioner (Warren, 2009).  

 
Förutom att ha förmåga att kunna samtala och reflektera med kollegor nämner 

Blanton och Kaput (2003) att lärare behöver ha förmåga att samtala och reflektera 

med elever, för att kunna utveckla deras algebraiska tänkande. I artikeln nämns fyra 

frågor som lärare kan använda sig av för att skapa meningsfulla samtal med elever. 

Dessa frågor är: Berätta för mig hur du tänkte., Löste du detta på ett annat sätt?, Hur 

vet du att detta är sant?, Fungerar det alltid såhär?. Frågorna gör att eleven måste 

försvara, förklara och argumentera för sina lösningar, vilket är processer som utgör 

kärnan i algebraiskt resonemang.  

5.3 Vilka undervisningsstrategier är framgångsrika inom 

matematikområdet algebra på lågstadiet?  

Nedan följer en presentation av resultatet kring vilka undervisningsstrategier som är 

framgångsrika för att undervisa i området algebra på lågstadiet. Resultatet presenteras 

i följande underrubriker: strukturella mönsteraktiviteter, kommunikativ 

undervisningsstrategi och strukturerad och systematisk undervisning.  

5.3.1 Strukturella mönsteraktiviteter   

I en artikel av du Plessis (2018) beskrivs en strukturell strategi som lärare kan använda 

vid arbete med mönsteraktiviteter som en del av undervisningen om algebra på 

lågstadiet. Genom att arbeta med mönster menar han att elevers algebraiska förståelse 

kan utvecklas, eftersom varje mönster är en typ av generalisering. Mönster som 

presenteras i studien är numeriska, geometriska och matematiska, till exempel 

121212, △◌▢△◌▢,  1 2 4 8 16. Aktiviteter som förklaras i studien är sådana där 

elever får kopiera, förlänga och förklara mönster samt skapa egna mönster. Ett 

exempel som ges i studien är att inleda med att eleverna bygger egna mönster av 

fysiska objekt, för att därefter låta eleverna måla av sina mönster på papper och utöka 

dem. I studien framkommer inte vilken arbetsform som ska användas under 

aktiviteterna, till exempel enskilt-, par- eller grupparbete.  

 
Det ges även förslag i artikeln på en strategi där aktiviteter med mönster delas upp på 

ett strukturerat sätt. Aktiviteterna delas in i olika nivåer baserat på vilket kognitivt 

engagemang som krävs. Nivå 0 är den första nivån och den behandlar mönster enbart 

genom kopiering av befintliga mönster. Nivå 1 handlar om kopiering och att kunna 

utöka mönstret. I nivå 2 ska eleverna lära sig att urskilja kärnan i mönstret, vad är det 

som upprepas, till exempel 457457457. Nivå 3 bygger vidare på att kunna urskilja 

kärnan i mönster som är längre och svårare än i nivå 2, till exempel 

PQRSPQRTPQPQRSPQRTPQ som har en kärna på tio bokstäver (du Plessis, 2018).  

5.3.2 Kommunikativ undervisningsstrategi  

I en artikel av Schifter, Russel och Bastable (2009) beskrivs en undervisningsstrategi 

inom området algebra där kommunikation är centralt. Enligt artikeln är det viktigt att 
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ge elever erfarenheter av att kunna se och använda generaliseringar och att kunna ge 

dem möjligheter att diskutera sina algebraiska tankar och de principer som gäller för 

hur de tänker kring sin lösning. Med hjälp av denna undervisningsstrategi utvecklas 

deras algebraiska tänkande. För att göra detta möjligt använder sig lärarna av frågor 

och kommunikation med elever där de både får förklara och försvara sina lösningar. 

Genom att använda sig av denna strategi gynnas både de elever som har svårt med 

matematik och de som behöver utmanas. De elever som behöver utmanas kan genom 

explicit undervisning få frågor som de blir utmanade och motiverade av, till exempel 

“gäller detta alltid?”. De elever som behöver stöttning får tillgång till att höra andra 

elevers tankegångar och diskussioner när lärare väljer ut de algebraiska 

uppgifter/lösningar som kan utvecklas till en helklassdiskussion.  

 
En kommunikativ undervisningsstrategi förespråkas även i Blanton och Kaputs 

(2003) artikel. Lärarens uppgift är att identifiera och skapa möjligheter för elever att 

utveckla sitt algebraiska tänkande i vardaglig matematik. Författarna beskriver tre 

punkter som syftar till att hjälpa lärare att utveckla sina “algebra eyes and ears” 

(Blanton & Kaput, 2003. s. 70). Med detta menas att kunna se och höra algebraiska 

kvalitéer i aritmetiska uppgifter och i elevers kommunikation i 

klassrumsdiskussioner. De tre punkterna som beskrivs i artikeln är: hitta och stötta 

elevers algebraiska tänkande, synliggöra algebra i all undervisning samt att skapa en 

klassrumskultur där algebraiskt resonemang och kommunikation förespråkas och 

används. Lärare med kunskap om denna strategi kan ge elever goda möjligheter att 

utveckla sitt algebraiska tänkande.  

5.3.3 Strukturerad och systematisk undervisning  

I en artikel av Blanton et. al. (2019) beskrivs och används en undervisningsstrategi i 

matematikområdet algebra som sträcker sig över 18 lektioner, fördelade över sju 

månader med cirka en lektion i veckan. Lektionerna är utformade för att engagera 

elever i metoder för algebraiska beräkningar genom att utveckla deras förmågor att 

generalisera, representera, motivera och resonera matematiskt. Strukturen på 

lektionerna är identisk och systematiskt planerad för att utveckla elevers algebraiska 

tänkande. De övergripande målen på de första lektionerna var att elever ska 

generalisera och representera olika relationer mellan tal och räknesätt. Progressionen 

i lektionerna synliggörs genom att de övergripande målen med lektionerna i slutet 

handlar om att elever ska försvara sina argument samt resonera kring de relationer 

mellan tal och räknesätt som de kommit fram till. Lektionerna inleds med en kvarts 

återkoppling till föregående lektion samt genomgång av lektionens syfte, till exempel 

generaliseringar om summor av udda och jämna tal. Därefter arbetar elever i mindre 

grupper med undersökande uppgifter kopplade till lektionens specifika syfte. Ett 
exempel på uppgift som eleverna arbetade med är att hitta den okända variabeln med 

hjälp av formella lösningsstrategier istället för att “gissa och pröva”. Slutligen tas 

diskussionerna från de mindre grupperna upp i helklass. Under samtliga lektioner 

uppmanas elever att förklara sitt tänkande, både muntligt och skriftligt, för att 

utveckla sitt algebraiska tänkande. Resultatet av studien visar att lärare som använder 

sig av denna strukturella undervisningsstrategi lyckas utveckla sina elevers 

algebraiska förmågor och tänkande mer än lärare som inte använder sig av strategin. 

Lärare som deltog i studien fick utbildning om undervisningsstrategin för att öka 

tillförlitligheten av resultatet. Utbildningen syftar till att få mer kunskap kring hur 

systematisk undervisning kan utveckla algebraiskt tänkande.  
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6 Diskussion 

I kommande avsnitt följer en diskussion kring valet av metod och resultatet av 

studien. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion  
Denna systematiska litteraturstudie har genomförts inom ramen för kursen 1GN02E 

- Matematik och matematikdidaktik, Självständigt arbete I (grundlärare) - 15 hp. 
Tiden för arbetet har varit begränsad till tio veckor vilket har påverkat studiens 

omfattning. En systematisk litteraturstudie strävar efter att sammanställa all forskning 

som finns tillgänglig inom området. Detta har inte varit möjligt i denna studie, vilket 
påverkar studiens tillförlitlighet. Trots att resultatet inte går att se som något generellt 

bevis fungerar det ändå som stöd för oss som framtida lärare. De fyra kriterier (se 4.1) 

som The Campbell Collaboration upprättat för systematiska litteraturstudier uppfylls 

i denna studie.  

 
Efter ett första urval av artiklar valdes tio stycken ut efter översiktsläsning. Studiens 

syfte var då endast att undersöka undervisningsstrategier i matematik som lärare kan 

använda sig av. Vid noggrannare läsning upptäcktes att endast en minoritet av 

artiklarna behandlade ämnet. En majoritet av artiklarna behandlade istället de 

kunskaper lärare behöver för framgångsrik undervisning. Studiens syfte ändrades och 

en ny frågeställning lades till för att bättre motsvara innehållet i artiklarna och 

synliggöra både kunskaper och undervisningsstrategier.  

 
Vissa sökningar har genererat många träffar och det har inte varit möjligt att läsa titel 

och abstrakt på alla. Det valdes att i dessa fall enbart läsa titel och abstrakt på de 20 

första träffarna, vilket innebär att det kan ha funnits relevanta träffar som exkluderats 

redan i detta urval. För att undkomma detta hade syftet och frågeställningarna behövt 

vara ännu mer specifika så att fler sökord och avgränsningar hade kunnat läggas till i 

sökningarna. En sådan sökning hade genererat färre träffar där det varit möjligt för 

författarna att läsa alla träffar. Att de 20 första lästes var med tanke på att de mest 

relevanta träffarna bör hamna först i sökningen.  

  
En svaghet med uppsatsen som är svår att komma ifrån är det manuella urvalet som 

genomförts vid urval av artiklar. Vid översiktsläsning valdes inledningsvis att läsa 

titel och därefter abstrakt på de som ansågs relevanta. Eftersom det är en mänsklig 

tolkning om vilka titlar som är relevanta kan träffar ha exkluderats som hade kunnat 

tillföra resultat till studien. Vidare kan tolkningar av artiklarna innehålla felaktigheter 

då de är skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål.  
 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att en systematisk 

litteraturstudie strävar efter att innehålla all tillgänglig forskning inom området, men 

att det av praktiska och ekonomiska skäl inte alltid är möjligt. Genom användning av 

fem olika databaser, varav tre gav relevanta träffar, kunde detta krav tillgodoses efter 

de förutsättningar som fanns. En aspekt att ha i åtanke är att det endast är databaser 

som Linnéuniversitetet tillhandahåller som använts, vilket kan innebära att relevant 

forskning missats på andra databaser. En styrka med uppsatsen är att all forskning 
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som valts ut har varit peer-reviewed granskade vilket ökar tillförlitligheten på studien. 

De utvalda artiklarna till studien har varit publicerade på internetsidor eller tidskrifter 

som finns på Norska listan (NSD - Norsk senter for forskningsdata, 2019) som nivå 

1 eller nivå 2, vilket medför en säkerställning av artiklarnas tillförlitlighet och kvalité.  

 
En svårighet som upptäcktes under arbetets gång var att begrepp som tänkt användas 

inte alltid innebar samma sak på engelska när de översattes. Ett exempel på detta är 

prealgebra som nämnts i begreppsförklaringen. För att säkerställa att sökordens 

betydelse är samma både på svenska och engelska hade ett samtal med någon som är 

insatt i matematiska termer på andra språk varit lämpligt.  

6.2 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till inledning, syfte och 

frågeställningar. 

6.2.1 Lärares kunskaper  

I resultatet av denna systematiska litteraturstudie framkommer att lärare behöver 

behärska flera olika sorters kunskaper för att kunna undervisa på ett framgångsrikt 

sätt i matematikområdet algebra. En av dessa kunskaper som krävs är att ha goda 

ämneskunskaper. Ämneskunskaperna bör vara omfattande, dels för att ge elever 

möjligheter att utveckla goda algebraiska förmågor och dels för att urskilja uppgifter 

som kan bidra till att stödja elevers algebraiska tänkande. Lärare behöver dessutom 

ha kunskap om högre stadiers matematik för att kunna förklara för och utmana elever 

på bästa sätt, men även för att kunna förstå deras kognitiva processer. 

 
Med goda ämneskunskaper kan lärare identifiera och ta tillvara på algebraiskt 

tänkande i elevers spontana kommunikation i klassrummet. Å ena sidan behöver 

lärare ha egna goda ämneskunskaper, men å andra sidan behöver lärare även vara 

medvetna om sina elevers ämneskunskaper för att kunna stötta och utmana där behov 

finns. Även fast forskning visar att lärare ska utmana elever och ta tillvara på deras 

algebraiska tänkande i spontan kommunikation ser det av erfarenheter sällan ut så i 

dagens matematikundervisning. Som tidigare nämnts i inledningen är stora klasser 

och brist på resurser vanliga förutsättningar för lärare att handskas med, vilket kan 

innebära att tiden inte räcker till för att under varje lektion kunna utmana och stötta 

samtliga elever eller veta vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

 
För att som lärare kunna skapa och ge elever bra förutsättningar för att utveckla 

algebraiskt tänkande behövs kunskap om informella strategier och den relationella 

betydelsen av likhetstecknet. Genom förståelse för elevers informella strategier kan 

lärare hjälpa elever att utveckla dessa till formella strategier. Som tidigare nämnts i 

inledningen upplevs algebra svårt för att matematiken blir abstrakt och elever inte har 

något att relatera kunskaperna till. Genom att ha en utgångspunkt i elevers informella 

strategier och uppgifter som är relaterade till elevers vardag ges bättre förutsättningar 

för elever att förstå den kommande abstrakta algebran. När lärare använder den 

relationella betydelsen av likhetstecknet i undervisningen uppmanas elever att tänka 

“är lika mycket som” istället för “det blir”. Genom detta tankesätt ges elever bättre 
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möjlighet att utveckla sitt algebraiska tänkande och få djupare förståelse vid 

ekvationslösningar i kommande årskurser.  

 
Sammanfattningsvis ges en bild av att lärare behöver goda ämneskunskaper och att 

de med få ändringar i kommunikationen med elever i undervisningssituationer kan 

resultera i att det för elever ges bättre förutsättningar för framtida algebraiska studier. 

Detta då lärare i samtal och kommunikation med elever utvecklar och fördjupar 

elevers algebraiska tänkande. Med detta i åtanke borde möjligtvis lärare fokusera mer 

på kommunikation i sitt klassrum snarare än enskilt arbete i läromedel, vilket idag är 

den arbetsform som dominerar matematikundervisningen. Resultatet av denna studie 

talar för vikten av att lärare behöver vara medvetna om att det är flera faktorer som 

påverkar hur elever tar emot lärares undervisning och dess innehåll.  

 
Något som inte varit så synligt i studiens resultat är de pedagogiska och didaktiska 

kunskaper som lärare innehar men som kan vara svåra att synliggöra i skrift, då alla 

elever och lärare är unika samt har olika förutsättningar och kunskaper. Det lärare gör 

i klassrummet ena dagen kanske inte fungerar nästa dag. Så med detta sagt kanske 

lärare med mycket goda ämneskunskaper ändå kan ha svårt att förmedla kunskaper 

till elever om de inte har de pedagogiska och didaktiska kunskaper som lärare 

fördjupar och utvecklar med hjälp av erfarenhet. 

6.2.2 Undervisningsstrategier   

I resultatet framkommer att kommunikation är en central del för att utveckla 

algebraiskt tänkande och flera av forskarna förespråkar en kommunikativ 

undervisningsstrategi inom algebra på lågstadiet. Genom att förklara och försvara 

uppgiftslösningar menar forskarna att elever utvecklar algebraiska förmågor. En 

undervisningsstrategi som bygger på kommunikation gynnar alla elever, både de som 

kommunicerar och de som lyssnar. När elever får tillgång till andras algebraiska 

tankar kan de egna algebraiska tankarna utvecklas. I en kommunikativ 

undervisningsstrategi gynnas å ena sidan de elever som behöver utmanas genom att 

lärare med explicita frågor kan utmana och motivera, å andra sidan gynnas även de 

elever som behöver stöttning eftersom de får tillgång till att höra andra elevers 

tankegångar.  

 
Även om forskning visar att en undervisningsstrategi som bygger på kommunikation 

är gynnsam för att utveckla elevers algebraiska förmågor borde användningen av en 

sådan strategi försvåras i dagens skola på grund av de förutsättningar som nämnts i 

inledningen. Brist på lärare och stora klasser gör att tiden som lärare har till varje 

enskild elev under lektioner är begränsad vilket kan medföra att kommunikation 

nedprioriteras och fokus läggs på enskilt arbete i arbetsböcker. En anledning till att 

enskilt arbete i arbetsböcker prioriteras kan vara att det är lättare för lärare att se vilka 

elever som har tagit till sig undervisningen. Vid en helklassdiskussion kan lärare ha 

svårt att veta vilka elever som inte deltar genom att de inte lyssnar på diskussionen.  

 
En annan strategi som benämns gynnsam i samband med utvecklingen av algebraiska 

förmågor är en strukturell strategi baserad på mönsteraktiviteter. Alla sorts mönster 

är generaliseringar och när elever arbetar med mönster på olika sätt kan deras 

algebraiska förmågor utvecklas. Det finns olika typer av mönster och olika sätt att 
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arbeta med dem beroende på vad läraren har för syfte med lektionen och vart eleverna 

befinner sig i sina kognitiva tankeprocesser.  

 
Att arbeta med mönster i lågstadiet gynnar således elevers algebraiska tänkande och 

underlättar när de i kommande årskurser arbetar med mer abstrakt algebra. Att arbeta 

med mönster är en ingång till att få större förståelse för den abstrakta matematiken, 

vilket beskrivs gynnsamt även i en av Skolverkets moduler i Matematiklyftet. “Elever 

i de lägre årskurserna som får träning i att upptäcka många olika mönster ur ett större 

mönster får lättare att i senare årskurser hitta ett mönster som går att generalisera och 

att sätta upp en användbar algebraisk regel.” (Olteanu, 2014. s. 4). Genom att arbeta 

med mönster och tänka på ett algebraiskt sätt redan på lågstadiet ges möjligen elever 

en bättre chans att i senare stadier kunna tillgodogöra sig den abstrakta algebran på 

ett framgångsrikt sätt.  

 
Tänkvärt är att en skicklig lärare kan engagera och fånga sina elever trots att strategin 

den använder inte är den bästa och en annan lärare kan använda den mest 

framgångsrika strategin enligt forskning men helt eller delvis sakna förmågan att 

engagera och fånga sina elever. Vilken strategi blir då den bästa för elevernas lärande 

och för att de ska kunna nå sin fulla potential?  

6.3 Vidare forskning  

Som tidigare nämnts i inledningen har lärares roll och undervisningsstrategier sällan 

varit i fokus under vår lärarutbildning. Under arbetets gång med denna systematiska 

litteraturstudie fann författarna att det var svårt att hitta forskning om specifika 

undervisningsstrategier. Bristen på denna typ av forskning kan hypotetiskt sett bero 

på alla de forskningsetiska principer som en sådan undersökning skulle behöva ta 

hänsyn till och eventuellt bryta mot. Att undersöka undervisningsstrategier som lärare 

använder och jämföra dem med varandra skulle innebära utpekande av bra och mindre 

bra aspekter i dem, vilket kan upplevas stötande av lärarna som deltar i studien trots 

att de avidentifieras i studien. Framtida forskning behöver även ta hänsyn till om 

resultatet blir tillförlitligt då det inte med säkerhet kan säga att läraren agerar som 

vanligt under observationerna. Ytterligare en svårighet blir att särskilja 

undervisningsstrategierna från varandra, att bestämma vart gränsen går mellan en 

strategi och en annan. Det är inte heller säkert att samma strategi används genom en 

hel lektion, lärare kan behöva skifta strategi beroende på vad som sker under 

lektionen.  

 
Trots dessa svårigheter skulle det vara intressant att se vidare forskning om lärares 

specifika undervisningsstrategier, och då i en svensk kontext, samt hur 

undervisningsstrategierna kan implementeras i klassrummet för att synliggöra och 

identifiera vad som krävs för att undervisa på ett framgångsrikt sätt.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Sökschema  

 

Databas & 

datum  

sökord/sökfråga  Sökträffar  Utvalda referenser  Publikationstyp  

ERIC - 

24/9  

noft(teach* strateg* ) AND noft(pre-algebra)  

 

Avgränsningar: peer-reviewed, 2000-2019 

11 Van Amerom, B., 2003. Focusing on 

informal strategies when linking arithmetic 

to early algebra. Educational Studies in 

Mathematics, 54(1), pp.63–75. 

Vetenskaplig 

artikel  

ERIC - 

24/9  

(MAINSUBJECT.EXACT("Algebra") OR prealgebra*) 

AND (MAINSUBJECT.EXACT("Teaching Methods") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Methods Research") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Learning Strategies") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Class Organization") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Classroom Techniques")) 

AND MAINSUBJECT.EXACT("Elementary School 

Students") 

 

Avgränsningar: peer-reviewed, 2005-2019  

45  Schifter, D., Russell, S.J. & Bastable, V., 

2009. Early algebra to reach the range of 

learners. Teaching Children Mathematics, 

16(4), pp.230–237. 

 

Jacobs, V. et al., 2007. Professional 

Development Focused on Children's 

Algebraic Reasoning in Elementary 

School. Journal for Research in 

Mathematics Education, pp.258–288.  

Vetenskaplig 

artikel  

 

 

 

Vetenskaplig 

artikel  

Eric 1/10  noft(early algebra)  

 

223  Hohensee, C., 2017. Preparing elementary 

prospective teachers to teach early algebra. 

Vetenskaplig 

artikel  



 

 ii 

Avgränsningar: peer-reviewed, 2010-2019  Journal of Mathematics Teacher 
Education, 20(3), pp.231–257.  

Eric 18/11  SUBJECT.exact("Teaching Methods") AND noft(algebra) 

 

Avgränsningar: peer-reviewed, 2010-2029, Elementary 

Education OR Primary Education OR Grade 3 OR Grade 1 

OR Grade 2  

119  Wasserman, N.H. 2017, Exploring How 

Understandings from Abstract Algebra 

Can Influence the Teaching of Structure in 

Early Algebra, Mathematics Teacher 
Education and Development, vol. 19, no. 2, 

pp. 81-103.  

Vetenskaplig 

artikel  

Web of 

Science - 

19/11  

TOPIC: (teach* AND instruc* AND early algebra) 

 

Avgränsningar: senaste fem åren  

14  Blanton, M. et al., 2019. Does Early 

Algebra Matter? The Effectiveness of an 

Early Algebra Intervention in Grades 3 to 

5. American Educational Research 

Journal, 56(5), pp.1930–1972. 

 

Demonty, I., Vlassis, J. & Fagnant, A., 

2018. Algebraic thinking, pattern activities 

and knowledge for teaching at the 

transition between primary and secondary 

school. Educational Studies in 

Mathematics, 99(1), pp.1–19. 

Vetenskaplig 

artikel  

 

 

 

 

 

 

Vetenskaplig 

artikel  

 

 

 

  

OneSearch 

- 29/11  

Maria Blanton early algebra  

 

23  Blanton, M. & Kaput, J., 2003. Developing 

elementary teachers' "Algebra eyes and 

Vetenskaplig 

artikel  

 



 

 iii 

Avgränsningar: peer-reviewed, engelska, 2000-2019, 

artiklar  

ears". Teaching Children Mathematics, 

10(2), pp.70–77. 

ERIC – 

6/12  

noft(teacher knowledge ) AND noft(early algebra)  

 

Avgränsningar: peer-reviewed, 2000-2019  

39  Warren, E. 2009, Early Childhood 

Teachers' Professional Learning in Early 

Algebraic Thinking: A Model that 

Supports New Knowledge and 

Pedagogy, Mathematics Teacher 

Education and Development, vol. 10, pp. 

30-45. 

Vetenskaplig 

artikel  

OneSearch 

– 11/12  

Early algebra, pattern, teaching, methods  

 

Ämne: Mathematics, Elementary Education  

 

Avgränsningar: artiklar, peer-reviewed, engelska, senaste 5 

åren  

415  

 

Du Plessis, J., 2018. Early Algebra: 

Repeating pattern and structural thinking at 

foundation phase. South African Journal of 

Childhood Education, 8(2), pp.e1-e11. 

Vetenskaplig 

artikel  
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8.2 Bilaga 2 - Kategoriseringsschema  

 

 

 

Titel  Författare, År  Teoretiskt 

perspektiv eller 

ramverk  

Vilken kunskap är viktig för lärare 

för att bedriva framgångsrik 

undervisning i algebra på lågstadiet 

enligt forskning?  

Vilka undervisningsstrategier 

visar forskning är framgångsrika 

inom matematikområdet algebra 

på lågstadiet?  

Focusing on informal 
strategies when linking 

arithmetic to early algebra.  

Van Amerom, Barbara A. 

2003  
Sociokulturell teori  Strategier  

• svårigheter algebra kan 

medföra för elever  

• skapa brygga mellan 

elevernas informella 

strategier till mer formella 

strategier  

• kräver att läraren har 

kunskap om både 

informella och formella 

strategier  

 

Early Algebra to Reach the 

Range of Learners.  
Schifter, Deborah; Russell, 

Susan Jo; Bastable, 

Virginia. 2009  

Sociokulturell teori  
 

Samtal som utgår från elevernas 

egna tankar och som med hjälp 

av läraren utvecklas  



 

 v 

Professional Development 
Focused on Children's 

Algebraic Reasoning in 
Elementary School.  

Jacobs, Victoria R.; Loef 

Franke, Megan; Carpenter, 

Thomas P.; Levi, Linda; 

Battey, Dan. 2007  

Kognitiva 

processer  
Likhetstecknets olika betydelser  

• relationella synsättet 

hjälper eleven i framtida 

matematikstudier  

 
Strategier  

• kunskap om olika 

strategier  

 

Preparing Elementary 

Prospective Teachers to 
Teach Early Algebra.  

Hohensee, Charles. 2015  Algebra för 

förskoleklass och 

årskurs 1-2  

Likhetstecknets olika betydelser  
• the operational - and the 

relational interpretation of 

the equal sign  

 

Exploring How 

Understandings from 

Abstract Algebra Can 
Influence the Teaching of 

Structure in Early Algebra.  

Wasserman, Nicholas H. 

2017  
Ämneskunskaper  Ämneskunskaper  

• relevanta för stadiet läraren 

undervisar på  

• förklara begrepp, 

sekvensering av 

instruktioner, utforma 

aktiviteter samt förstå 

elevers kognitiva processer  

 

Does Early Algebra Matter? 

The Effectiveness of an 
Early Algebra Intervention 

in Grades 3 to 5.  

Blanton, Maria; Stroud, 

Rena; Stephens, Ana; 

Murphy Gardiner, Angela; 

Stylianou, Despina A.; 

Knuth, Eric; Isler-Baykal, 

Sociokulturell teori  
 

Strukturerad och systematisk 

undervisning  



 

 vi 

Isil; Strachota, Susanne. 

2019  

Early algebra: repeating 
pattern and structural 

thinking at foundation 

phase.  

du Plessis, Jacques. 2018  Algebra för 

förskoleklass och 

årskurs 1-2  

 
Strukturellt arbetssätt om 

mönsteraktiviteter  

Algebraic thinking, pattern 

activities and knowledge for 

teaching at the transition 

between primary and 

secondary school. 

Demonty, Isabelle; Vlassis, 

Joelle; Fagnant, Annick. 

2018  

Ämneskunskaper  Strategier  
• lärare har svårt att se delar 

av informella strategier som 

är rätt  

 
Ämneskunskaper  

• ämneskunskaper är 

nödvändigt för att utveckla 

pedagogisk ämneskunskap  

 

Developing elementary 

teachers: “Algebra Eyes and 
Ears”.  

Blanton, Maria; Kaput, 

James. 2003  
Algebra för 

förskoleklass och 

årskurs 1-2  

Ämneskunskaper  
• egna erfarenheter  

• hur man kan arbeta med 

algebra i alla moment  

• kunna skapa en 
klassrumsmiljö som alltid 

genomsyras av algebraiskt 

tänkande  

Strategier  

Samtal mellan lärare och elev 

för att utveckla elevers tankar 

till generellt tänkande  



 

 vii 

• frågor från lärare för att 

utveckla generella tankar  

Early Childhood Teachers' 
Professional Learning in 

Early Algebraic Thinking: A 

Model that Supports New 
Knowledge and Pedagogy 

Warren, Elisabeth. 2009  Sociokulturell teori  Kollegiala samtal  
• samtal inför moment  

• reflektion efter moment  
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