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Abstract

Reckon with letters! 
A longitudinal study of ways to improve algebra teaching and 

learning at upper secondary level 

The main aim of the study is to create deeper insight into students’ algebraic
knowledge and the conditions for their algebra learning at upper secondary 
level, in particular within the Natural Science Programme. A broad approach is 
taken, in which both cognitive and affective aspects are considered, and in 
which all parts of the didactical triangle are represented. An additional goal is to 
suggest ways to improve algebra teaching and learning within the Swedish edu-
cational system, based on the results from the study. Thus, these results could be 
used to direct changes in classroom practice. 

The study builds on an extended research and development project, which 
are presented in four phases. In the longitudinal empirical study two cohorts of 
students were followed during their time of study within the Natural Science 
Programme at one upper secondary school in southern Sweden. With a number
of methods, the students’ knowledge and skills in algebra, their development of 
knowledge at different points of time, and their attitudes towards and beliefs 
about algebra and mathematics in general, were investigated. Of particular inter-
est was the question: What kind of knowledge was stable and brought by stu-
dents, i.e. into higher education? Five main factors for success in algebra learn-
ing are identified: pre-knowledge, concept development, instruction, time for 
learning, and interest, attitudes and feelings. This part of the study was presented 
more in detail in my licentiate thesis. 

The following three phases are described in the three articles, on which this 
thesis rests. In the second part of the study I reflect upon my development from 
being a teacher into being a teacher-researcher and what this has meant for my
understanding of what happens in the classroom, and in what ways this has 
changed, especially enhanced, my way of teaching. In particular, I discuss the 
double role of teacher and researcher, and what advantages and risks it entailed 
for me and for my students. In the third part, a deepened analysis is made of stu-
dents’ answers to how a functional relation can be explained, which was one of 
the algebraic objects investigated in the empirical study. In this, comparisons are 
made with two other studies of the same object, at lower secondary and univer-
sity levels, respectively. The fourth part is a literature review of recent research
about the use of calculators in mathematics education. Special attention is given 
to research studies that are aimed at the influence of calculators and other tech-
nological tools on algebraic knowledge and skills.
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All parts of the project are put into one overarching frame, based on the
didactical triangle with its main parts: the learning/the student, the teaching/the
teacher, and the learning matter/the result of the education. As a background for 
the study a theoretical framework is used with five main components: mathe-
matics and philosophy of mathematics, theories of knowledge and learning, the 
meaning of symbols, representational forms, and tools for learning. A thorough 
overview of earlier research in the field of algebra education is given, with a 
multi-dimensional perspective and with special focus on areas of importance for 
the study. 

A range of findings from the different parts of the study are presented and 
compiled, both on the basis of the theoretical framework and the didactical tri-
angle. These results then form the starting point for consideration of significant
implications for educational practice in mathematics within the areas: knowl-
edge and development, symbols and representational forms, algebra as a strand 
in mathematics education, technology in mathematics education, the importance 
of affective factors, and development projects. Moreover, some advice is given 
to teachers about different methods and ways for local development projects in 
schools, and also suggestions for further research. 

Key words: action research, algebra, calculator, function, mathematics 
education, representation, secondary school, technology. 
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Preface

The main part of this PhD thesis is written in Swedish language. The main 
reason for this is that I intend it to be accessible not only to the research
community, but also to Swedish pre-service and in-service teachers, as wells as 
other interested persons. An English summary of my thesis is presented on 
pages 209-223. 

The detailed content is listed on pages ix - xii. In particular, this text 
is related to my 21 articles (13 as sole author), which are listed among other 
references on pages 242-243. The following three most important examples are 
included at the end of the thesis: 

[1] P.E. Persson (2007). The teacher as researcher: Teaching and learning 
algebra. In C. Bergsten, B. Grevholm, H. Strømskag Måsøval & F. Rønning 
(Eds.), Relating practice and research in mathematics education. Proceedings 
of NORMA 05, Fourth Nordic Conference on Mathematics Education (pp. 
427-439). Trondheim: Tapir Academic Press. 

[2] P.E. Persson (2009b), Understanding relations between variables: Revisiting 
a "node" in the development of algebraic thinking, Research report, 2009, 
submitted in September 2009 (23 pages). 

[3] P.E. Persson (2009a), Handheld calculators as tools for students’ learning of 
algebra. NOMAD, Nordic Studies in Mathematics Education, Vol.14, No.2, 
101-129.
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Förord

Ibland inträffar händelser i livet som medför väldigt stora förändringar på ett
eller annat sätt. För mig var en sådan avgörande händelse när Tomas Wennström 
ringde mig på våren 1998 och frågade om jag var intresserad av ett matematik-
didaktiskt utvecklingsprojekt. Efter en del funderande tackade jag ja, och kom
med detta att inleda en lång utvecklingsprocess hos mig själv, som bland annat
har lett till att jag nu fullbordat en forskarutbildning inom matematik och 
lärande.

Tomas var under flera år en fantastisk vän och forskarpartner, och utan hans 
bistånd skulle jag nog inte ha kunnat ta de första stapplande stegen i det forsk-
ningsprojekt jag redovisar i min avhandling. Hans energi och framåtanda, till-
sammans med hans intresse för att förändra matematikundervisningen, gav mig
nya idéer om hur jag själv skulle kunna göra i klassrummet. De djupa pedago-
giska och didaktiska diskussioner vi hade var de första jag på allvar haft med 
någon kollega under mina år som lärare.

På samma sätt var professor Barbro Grevholm både för mig och Tomas en 
stor stötta och inspiratör för de undersökningar vi gjorde. Hon ledde också de 
första kurserna i matematikens didaktik vi deltog i, och har sedan varit en men-
tor för mig i min utveckling som forskare. Hon har under åren hjälpt mig vid 
otaliga tillfällen med råd och uppmuntran, kommit med tips på lämplig litteratur,
varit min förespråkare när jag behövt medel för forskning och varit en verklig
vän och klippa i när jag haft problem.

När jag formellt antogs till forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet 
blev Barbro handledare för mig, tillsammans med professor Rudolf Strässer och 
professor Lars-Erik Persson. Med stor entusiasm och mycket kunnande ledde de 
mig fram till den licentiatexamen jag tog våren 2005. När jag sedan fortsatt mot
doktorsexamen har Lars-Erik och Barbro hjälpt mig och stöttat mig genom alla 
steg på vägen, inte bara som mina handledare utan också personligt, och de har 
”puffat” när jag haft det besvärligt. När jag någon gång har haft tvivel på mig
själv och att jag skulle lyckas nå fram, har Lars-Erik alltid uppmuntrat mig lite 
extra. Jag vill rikta ett djupt och hjärtligt tack till Tomas, Barbro, Lars-Erik och 
Rudolf, utan vilka jag varken påbörjat eller slutfört den långa ”resan” från att 
vara lärare till att också vara forskare! 

En speciell tacksamhetens tanke vill jag också sända till Gard Brekke, som 
liksom jag hade algebra som ett särskilt forskningsintresse. Han var min vän och 
var också den som hjälpte mig genom att vara diskutant vid mitt licentiatsemina-
rium.

Det finns naturligtvis en rad andra personer och institutioner, som på olika
sätt bidragit till att jag kunnat genomföra alla delar av min forskarutbildning, i 
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stort som i smått. En mycket viktig förutsättning har varit resurser i form av tid 
eller medel för att ”köpa” loss tid för min forskning och mina studier. Här vill
jag tacka Gudrun Malmers Stiftelse som vid två tillfällen gett mig stipendier, 
Skolverket och Barn- och utbildningsnämnden i min hemkommun som bidrog 
med medel för den första delen av den empiriska studien, Lärarutbildningen vid 
Malmö Högskola som under flera år gett mig kompetensutvecklings- och forsk-
ningstid, Nordiska Forskarskolan i Matematikdidaktik med viktiga doktorand-
kurser jag deltagit i samt slutligen Luleå tekniska universitet och Kungliga 
Vetenskapsakademins fonder som generöst bidragit med resurser för skrivandet
av denna avhandling. 

Vidare har Bengt Johansson och andra på Nationellt Centrum för Matema-
tikutbildning stöttat mig på olika sätt, bl.a. genom att göra det möjligt för mig att 
delta i den viktiga ICMI-konferensen i Melbourne 2001 om algebraundervis-
ningens framtid. När jag har skrivit rapporter, artiklar och abstracts på engelska 
har jag i olika skeden fått välkommen hjälp med språkgranskningen av Simon
Goodchild, Lynda Ball, Nancy Williamson och Carl-Gustav Pernbring. Tack 
alla ni! 

Jag vill också rikta ett tack till alla de elever, som tålmodigt och utan att 
klaga har ställt upp på alla tester, intervjuer, enkäter m.m. Utan deras villiga
hjälp skulle det ha varit omöjligt att genomföra den långa empiriska studien.
Min förhoppning är att de trots allt hade ett gott utbyte av sitt deltagande i en 
vetenskaplig studie. 

Till slut vill jag av hela mitt hjärta tacka min hustru Iréne och mina barn 
Einar och Agnes! Ni har fått stå ut med många kvällar, helger och lovdagar, när 
jag arbetat med mitt projekt eller mina kurser, istället för att vara med er. Men ni 
har ställt upp för mig i med- och motgångar genom hela projektet, och ni har 
alltid varit där när jag behövt er. Utan er hade det här nog inte gått vägen. 

Klippan mars 2010 
Per-Eskil Persson 
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1.   Inledning

The complexity of this research domain is linked to the fact that under-
standing learning and teaching processes in algebra … doesn’t only require 
the understanding of students’ learning processes seen as pure cognitive 
processes. This is more: this is understanding how the scientific and 
technological evolution influences algebraic knowledge and practices in the 
large today, how it changes the cultural, social and professional needs as 
regards algebra; this is understanding the functioning of different complex 
institutional systems where algebra is taught and learnt, taking into account 
their respective constraints, traditions and cultures; this is understanding 
teachers’ culture in algebra, expectations and practices and their potential
effects on students’ learning; this is understanding the way curriculum and 
syllabus develop, the role played by textbooks and other traditional didactic
resources but also what could be offered by resources which play an 
increasing role such as software, CDRoms, websites… 
(Artigue, Assude, Grugeon & Lenfant, 2001, s.22) 

Det övergripande syftet och det yttersta målet för mitt forskningsarbete, och 
även min speciella drivkraft för att genomföra detta, är möjligheten för mig att
därigenom bidra till en förbättrad matematikundervisning, särskilt inom ett om-
råde som jag ser som fundamentalt, nämligen algebra och algebraiskt tänkande. 
Som citatet från Artigue m.fl. (ibid.) visar, är detta en ytterst komplex uppgift,
med ett spektrum av faktorer som sammantaget bildar den verklighet varje 
matematiklärare och matematikelev möter i undervisningen. Min egen forsk-
ningsansats har varit bred, eftersom den just utgått från klassrumsvillkoren, och 
jag har bearbetat en rad faktorer som påverkar det som är resultatet av undervis-
ningen, nämligen elevernas kunskaper och färdigheter i algebra och deras attity-
der och förhållningssätt till matematiken (Persson, 2005). Ändå är det bara 
mindre delar inom det stora spektret jag egentligen haft möjlighet att studera på 
djupet, och avsikten är att redovisa dem i denna avhandling. I andra delar stödjer 
jag mig på den stora mängd forskningsresultat som finns tillgänglig kring alge-
bra och algebraundervisning. Det är i slutänden den sammantagna bilden av 
undervisningen som är viktigast, den som är långsiktig, klassrumsnära och 
utvecklande. I slutet av avhandlingen kommer jag därför att redovisa hur min
vision av framtidens undervisning kan se ut, baserad på min och andras forsk-
ning.
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Vikten av en god algebraundervisning 
Det finns de som ifrågasätter om algebra verkligen är till för alla (se t.ex. 
Bagwell, 2000), och fördjupar därmed den mer allmänna diskussionen om 
matematik för alla (Gates & Vistro-Yu, 2003). Skälen man anför kan vara att 
eleverna istället behöver mer ”praktisk” matematik, alltså ”räkning”, att dessa 
med algebra i kursplanen då riskerar att misslyckas med att få ett godkänt betyg,
eller att eleverna inte är mogna att lära sig abstrakta begrepp ens i grundskolans 
senare år (Steen, 1992). 

Synen på algebra som något bara ett fåtal elever ska få kontakt med, och 
som något svårt och abstrakt man ska vänta med, rimmar dåligt med senare tids 
kognitiva forskning inom området, och vittnar också om en trång bild av mate-
matikens roll för individen och samhället. Den typen av åsikter har av allt att 
döma också blivit sällsynta i forskarsamhället. Istället ses kunskaper i algebra 
numera av många som grundläggande för individens möjligheter att förkovra sig 
inom en rad områden, och det finns de som t.o.m. ser sådana kunskaper som en 
medborgarrättighet och en väg mot bättre arbete, speciellt i en värld där dato-
rerna dominerar (t.ex. Strong & Cobb, 2000; Moses, 2001). MacGregor (2004) 
har beskrivit skälen för att alla bör få möjlighet att lära algebra till en viss nivå: 

Algebra är en nödvändig del av den gemensamma kunskapen hos med-
borgare i ett utbildat och demokratiskt samhälle.
Algebra utgör en grundförutsättning för vidare studier i matematik, vissa 
kurser på högre nivå och inom många yrkesområden.
Algebra är en central komponent i matematisk bildning, vilken utgör en 
grund för en nations teknologiska framtid och ekonomiska framåt-
skridande.
Algebra ger en effektiv väg till att lösa vissa typer av problem.
Algebra främjar intellektuella aktiviteter med generalisering, organiserat
tänkande och deduktiva resonemang. 
(efter ibid., s.318) 

Flera forskare är bekymrade över den andra av MacGregors punkter, dvs. det 
faktum att algebra har rollen av ”portvakt” gentemot högre studier, och att en 
undermålig undervisning därför kan orsaka att många elever tar avstånd från 
matematiken och inte studerar vidare inom matematikintensiva utbildningar
(t.ex. Kaput, 2002). ”Algebraundervisning för alla” är alltså en viktig fråga för 
jämlikhet, såväl utifrån genus-, etniska som socioekonomiska perspektiv. 

En rad forskningsresultat har de senaste åren visat att de kognitiva hinder, 
som anförts för att man ska vänta med algebra och med algebraiskt tänkande i 
undervisningen, egentligen inte existerar på det sätt som Piaget och andra menat. 
Tvärtom är även små barn kapabla till ett mer abstrakt tänkande än man tidigare 
trott, och kan arbeta med och på sin nivå förstå fundamentala algebraiska
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begrepp som likhet (ekvation), samband (funktion) och talmönster (generaliserat 
tal). Resultat av sådan forskning redovisas exempelvis av Carpenter, Franke och 
Levi (2003), Blanton och Kaput (2005), Carraher, Schliemann, Brizuela och 
Earnest (2006) samt Jacobs, Franke, Carpenter, Levi och Battey (2007). En fyl-
lig forskningsöversikt kring undervisning i de lägre åldrarna har också presente-
rats av Carraher och Schliemann (2007). 

Algebran ses också alltmer som grundläggande för och i all matematik. En 
del menar att aritmetiken egentligen kan förstås som en del av och ett specialfall 
av algebran, och att fokus i elementär matematikundervisning mer bör vara på 
aritmetikens ”algebraiska karaktär” (Carraher m.fl., 2006).  Detta har också på 
några håll resulterat i förändringar i läroplaner och i de generella rekommenda-
tionerna för undervisningspraktik. T.ex. ses algebran i NCTM:s Principles and 
standards for school mathematics (National Council of Teachers of Mathema-
tics, 2000) i ett förändrat F-12-perspektiv där eleverna introduceras i tänkande 
kring matematiska idéer, som så småningom komprimeras och abstraheras till 
algebraiska begrepp(se Gray & Tall, 2007). Kunskaper i algebra blir så små-
ningom även ett fundamentalt krav för elevens kunskapsutveckling inom andra 
områden av matematiken, som t.ex. geometri och statistik, och algebrans språk 
är den nödvändiga grund som analysen och den högre matematiken vilar på. 

Men vad menar vi då när vi diskuterar algebra och algebraiskt tänkande i 
skolan? Och vad är det för skillnad i innebörd mellan de två termerna? Dess-
värre finns det ingen absolut samsyn om detta, ens inom matematikforskningen. 
Chazan och Yerushalmy (2003) förklarar:

Although many conversations and research papers assume that school 
algebra is a term that refers to some shared curricular notions and to 
particular kinds of student experiences, the term has a host of unclarified
meanings (s. 133). 

Av det skälet är det viktigt att klargöra vad man undersöker och diskuterar i ett 
sådant här forskningsarbete, som handlar om att förbättra algebraundervis-
ningen. Kaput (1998) menade att algebraiska aktiviteter i ett F-12-perspektiv 
faller inom fem interagerande områden: att generalisera och formalisera mönster
och villkor, att manipulera och omforma formler och uttryck, att studera relatio-
ner, funktioner och samvarians, att studera strukturer och system abstraherade 
från beräkningar och relationer samt modellering och problemlösningsmetoder
av skilda slag. Att förstå algebran just som aktiviteter är vanligt, både bland 
matematiker, forskare inom matematikdidaktik, lärare och elever. Lee (citerat i 
Kieran, 2007, s.713) intervjuade ett antal av dessa och observerade att ”Algebra
emerges as an activity, something you do, an area of action, in almost all the
interviews”.
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Det finns en överförenklad bild av algebra som inte är ovanlig bland elever, 
och som också förekommer hos vuxna som slutat skolan. Den innebär att man 
huvudsakligen betraktar den som ”manipulationer av tomma symboler på ett 
papper” (Brekke, 2001). Att ”lära sig algebra” är då att tillägna sig en rad regler 
och procedurer, som man tillämpar mer eller mindre väl. I det norska KIM-pro-
jektet undersöktes nära 6000 elever i åldrarna 11-16 år vad gäller förståelse och 
användning av bokstavssymboler, förenklingar av uttryck, m.m. Brekke skriver: 

A general conclusion from the analysis of our data is that the majority of 
students apply arbitrary, but to some degree consequent, procedures in 
transforming algebraic expressions. These are usually linked to bits of 
partial understanding of arithmetic, but also procedures in other fields of 
mathematics. Their procedures become in this way isolated and therefore 
difficult to apply in unfamiliar situations.  (s. 101) 

Här pekar Brekke på det viktiga sambandet mellan förståelse av aritmetik och av 
algebra, som jag kommer att utreda vidare i kapitel 3. Men den stora faran ligger 
i att algebran ses som isolerad från övriga matematikområden och inte som
något man utnyttjar i exempelvis problemlösning. 

Kieran (1996; 2004b; 2007) delar in algebran i genererande, transforme-
rande och globala/metanivå-aktiviteter. Genererande aktiviteter är exempelvis 
bildandet av uttryck, ekvationer och funktionssamband, och inkluderar därför 
förståelsen för (bokstavs-) symboler för generella tal, variabler och okända tal
samt andra symboler, som likhetstecknet. I dessa aktiviteter ligger även byg-
gande av förståelse för algebrans betydelse och mening samt tolkandet av resul-
tatet av aktiviteterna. Bland de transformerande aktiviteterna återfinns dem som 
många vanligtvis förknippar med skolalgebra: multiplicera in i parenteser, fakto-
risera, förenkla uttryck, omforma uttryck, multiplicera polynom, lösning av 
ekvationer och olikheter, sätta in tal i formler och uttryck etc. Även i dessa lig-
ger byggande av förståelse, nämligen för algebraiska strukturer och för de mani-
pulativa processerna. Slutligen innefattar globala/metanivå-aktiviteter sådana 
där algebra används som verktyg, men som inte är speciella för just algebra. Ex-
empel är arbete med generaliserade mönster, studier av förändring, finnandet av 
relationer och struktur, problemlösning, modellering, argumentering och 
bevisande samt att göra antaganden och förutsägelser. I dessa aktiviteter ingår
alltså delar som är genererande och transformerande, men algebra, menar
Kieran, är inte lika med någon av dem. Det finns delar som ligger både inom
och utanför algebran. Situationen kan beskrivas som i figur 1: 
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Figur 1.  Förhållandet mellan olika aktiviteter i skolalgebran,
 efter Kieran (2007) 

Globala/metanivå-aktiviteterAlgebraaktiviteter

Genererande   aktiviteter

Transformerande aktiviteter 

Algebraiska aktiviteter kan utföras med hjälp av, eller via, teknologiska 
verktyg av skilda slag. Till dessa räknas exempelvis grafräknare, symbolhante-
rande räknare och programvaror för datorer. Erfarenheter från en ansenlig 
mängd forskning visar på klara positiva effekter av deras strategiska användning
i undervisningen för elevers förståelse av exempelvis variabler, algebraiska 
uttryck och funktionella samband, och för deras förmåga och mångsidighet vid 
problemlösning och i undersökande aktiviteter (se t.ex. Kieran, 2007). Dock 
bygger en framgångsrik användning av teknologi på en rad förutsättningar,
främst lärares uppfattningar om matematik och om matematikundervisning. Det 
är nödvändigt som lärare att i grunden gå tillbaka och ifrågasätta sin egen (och 
exempelvis lärobokens) sekventiering av moment, angreppssätt vid introduktion
av nya begrepp, arbetssättet i klassrummet etc. Chazan, Yerushalmy och Leikin
(2008) vill gå så långt som att jämföra dessa förändringar med ett paradigm-
skifte inom vetenskapen enligt Thomas Kuhn. Mera om detta beskrivs nedan i 
kapitel 3. 

Med algebraiskt tänkande menas bl.a. att man kan generalisera utifrån arit-
metiska samband och talsamband, och sedan utnyttja detta för att lösa problem
med en högre abstraktionsnivå, även om man inte direkt använder bokstavssym-
boler. Termen relationellt tänkande har använts av flera (se t.ex. Carpenter et
al., 2003; Jacobs et al., 2007). Ett exempel: En elev löser uppgiften att finna det 
okända talet i likheten 8 + 7 =  + 6 genom att räkna ut summan på båda sidor.
När denne sedan får uppgiften att finna det okända talet i likheten 73 + 69 =  + 
68 visar han relationellt tänkande genom att observera att 68 är ett mindre än 69 
(liksom 6 är ett mindre än 7), och att det sökta talet då måste vara ett mer än 73 
(liksom 9 var ett mer än 8). Detta kan eleven så småningom komma att formali-
sera till likheten a + b = (a + 1) + (b – 1), som man skulle betrakta som en ekvi-
valens eller identitet i ”traditionell” algebra. 

Den bredaste definitionen av vad algebra är har kanske Sfard (1995, s.18)
givit:
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I use the term algebra with respect to any kind of mathematical endeavor 
concerned with generalized computational processes, whatever the tools 
used to convey this generality. 

Det är uppenbart att hon använder ordet ”algebra” som ett samlande namn för 
allt det som inbegrips i andra, mer specialiserade termer som prealgebra, alge-
braiskt tänkande, relationellt tänkande, strukturell algebra, algebraisk manipula-
tion, relationer och samband (funktioner), algebraisk problemlösning med 
modellering och tolkning, algebraiska strukturer (abstrakt algebra) etc. I det föl-
jande ansluter jag mig i stort sett till denna bredare syn och kommer ibland att 
använda termen algebra för att täcka alla dessa perspektiv. På gymnasienivå till-
kommer för eleverna även ”ny” algebra i form av specialregler för logaritm- och 
exponentialuttryck, för rotradikaler, för trigonometriska uttryck samt för de
komplexa talen. Förutom att de ”gamla” algebrareglerna ska följas, måste lik-
nande uttryck nu omprövas och nya regler skapas. Exempelvis gäller inte regeln 
ln (a + b) = ln a + ln b, utan istället ln (a·b) = ln a + ln b. Ett annat exempel är 
faktoriseringen , som följer ”van-
liga” algebraiska regler, medan det generellt gäller att  inte är lika
med . Omvärderingen och kompletteringen av algebrareg-
lerna innebär för många elever stora svårigheter, vilket är ett välkänt problem
för varje matematiklärare på gymnasienivå.

)xcosx)(sinxcosx(sinxcosxsin 22

)yxsin( 22

)yxsin()yxsin(

Stor vikt fästs vid en god algebraundervisning i skolmatematiken över hela 
världen, och algebrakunskaper tillhör dem, som man särskilt undersöker i större
internationella undersökningar som TIMSS och PISA. I titeln på min avhandling 
har jag använt uttrycket förbättrad algebraundervisning, som jag behöver för-
klara närmare. Hur ska man exempelvis kunna mäta en förbättring? Är det med
hjälp av ett antal yttre testfrågor och uppgifter kring centrala begrepp i algebran,
som i nationella prov eller i de internationella undersökningarna? I sådana fall är 
man mest inriktad på vad eleverna kan producera i form av lösningar och svar 
till sådana problem. Eller mäter man förbättringen genom att undersöka elever-
nas begreppsbildning och förståelse för algebran med instrument som t.ex. be-
greppskartor eller intervjuer? Själva ordet förståelse är här problematiskt (se
Sierpinska, 1994), och måste i en mätsituation noggrant definieras. Och hur 
mäter man ”storleken” på ett begrepp? Slutligen finns det faktorer i en undervis-
ning som man inte direkt mäter genom att ge uppgifter. Bland dem finns positiva 
sådana som elevers intresse, motivation och glädje, eller negativa som ointresse, 
avståndstagande och skräck. Alla är väl överens om att en undervisning som 
befrämjar de positiva affektiva faktorerna är bättre än en som ger de negativa 
effekterna, även om testresultaten för eleverna skulle vara desamma. Men vilka 
mått finns det för den skalan? 
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I min forskning, där jag vill se undervisningen som en helhet, måste jag ta
hänsyn till alla aspekter av undervisningen. Jag har därför behövt undersöka
såväl vad eleverna kan producera inom algebran som deras förståelse för
begreppen och processerna samt även deras känslor och intresse för algebran. 
Detta har naturligtvis haft konsekvenser för de metoder jag valt för att mäta 
dessa faktorer, vilket närmare kommer att utredas i kapitel 5. 

Var placerar sig då algebraundervisningen i Sverige i ett internationellt per-
spektiv? Svaret är dessvärre att den i nyare undersökningar, som TIMSS 2003 
och TIMSS 2007, visat både på ett mediokert resultat och på en negativ trend 
vad det gäller elevers i grundskolans år 8 förmåga att producera lösningar till 
uppgifter (Mullis, Martin, Gonzalez & Chrotowski, 2004; Skolverket, 2004; 
Skolverket, 2008). Matematikuppgifterna delades 2003 in i fem huvudområden:
taluppfattning och aritmetik, algebra, mått och mätning, geometri samt statistik 
och sannolikhet. Svenska elevers resultat placerade sig visserligen över genom-
snittet för alla länder som deltog, men signifikant sämre än i en 20-landsgrupp 
med OECD- och EU-länder (Skolverket, 2004). Detta ska jämföras med det 
tidigare resultatet från TIMSS 1995, där våra elever istället hade ett signifikant 
bättre resultat än motsvarande länders. Vidare var variationen mellan resultaten 
för de olika matematikområdena ovanligt stor för Sveriges del, så stor att det
särskilt omnämndes (Mullis m.fl., 2004, s.109). Svenska elever var särskilt 
svaga i algebra och geometri, medan de klarade aritmetik, mätning och statistik 
betydligt bättre. En förklaring på det dåliga resultatet i algebra, som särskilt 
framhölls från Skolverkets sida var att endast drygt 40 % av eleverna fått under-
visning inom algebra före provtillfället och att den totala undervisningstiden för 
algebra även kraftigt minskat (Ramstedt & Dietrich, 2008). Författarna menar att 
detta beror på att ”fokus i matematikämnet förflyttats från de mer renodlade
matematiska färdigheterna mot en större betoning av matematikens tillämpning
vid olika former av problemlösning”. Frågan är om denna analys är korrekt, med 
tanke på beskrivningarna och definitionerna av algebra ovan. Måste en större 
fokus på problemlösning nödvändigtvis medföra sämre algebrakunskaper? Jag 
ska försöka ge ett forskningsbaserat svar i kapitel 3. 

Resultaten från TIMSS 2007 tyder på att den negativa trenden fortsätter, 
med Sverige som ett av de länder för vilka nedgången i matematikresultat totalt 
mellan åren 1995 och 2007 varit allra störst (Skolverket 2008). Återigen ham-
nade svenska elever något över det internationella genomsnittet, men signifikant 
under det för EU/OECD. Matematikområdena denna gång var bara fyra: talupp-
fattning och aritmetik, algebra, geometri samt statistik och sannolikhet. Varia-
tionen var också här stor, men denna gång utmärkte sig området algebra som det 
klart sämsta för de svenska eleverna. Frågan är hur allvarligt man ska se på 
dessa nedslående resultat från TIMSS-undersökningarna, och vilka eventuella 
åtgärder man nationellt kan tänkas vidta. Ska man förändra undervisningen, och 
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i så fall hur? Och vilka hinder finns i så fall för en sådan förändring? Dessa frå-
gor kan inte enkelt besvaras, men vissa förslag kommer jag att lämna i avhand-
lingens avslutande kapitel 8. För en djupanalys av TIMSS-resultaten, se Bentley 
(2008).

Mitt intresse för forskning kring algebra och min personliga
utveckling
I inledningen till min licentiatavhandling (Persson, 2005) ställde jag den reto-
riska frågan om en lärare som arbetat mer än tjugo år med undervisning verkli-
gen behöver fortbilda sig eller till och med skaffa sig en vidareutbildning inom
matematik och matematikens didaktik. Jag trivdes ju bra med mitt arbete och 
mina elever, och de verkade lära sig att både förstå matematiken och att klara av 
de uppgifter de förväntades kunna lösa, exempelvis i de nationella proven. Vad 
mera fanns det egentligen att kräva av mig?

Men ett sådant resonemang förutsätter en grundläggande sak: att ingenting 
förändras kring förutsättningarna för mitt undervisningsarbete. Verkligheten är 
istället att nästan alla delar i läraruppdraget förändras över tid, i takt med sam-
hället i övrigt. Grunden för att matematikundervisning alls ska bedrivas ligger i 
ett komplicerat samspel mellan individens och samhällets behov. Dels syftar 
målen för undervisningen till den enskilda individens utveckling som människa, 
och dels till att förse samhället med välutbildade medborgare. Man vill skapa de 
individuella förutsättningar, som behövs för att hantera det som sker för en 
människa under olika skeden av livet. Men matematikundervisning är också 
nödvändig för den teknologiska och socioekonomiska utvecklingen i samhället
samt för dess politiska, ideologiska och kulturella fortvaro och utveckling (se
t.ex. Niss, 1994; 2001b). Eftersom samhället förändras och utvecklas, måste
undervisningen följa med. Detta kräver förstås att man som lärare både är med-
veten om detta och har beredskap att anpassa sin undervisning, och det i sin tur 
är avhängigt av vilka kunskaper man har och vilka möjligheter man har att 
utveckla dem.

Mitt arbete som lärare i matematik och fysik började 1977, och även om jag 
var utbildad gymnasielärare kom jag de första åren att undervisa i dåvarande
grundskolans högstadium. Känslan av att vara ”färdigutbildad” förbyttes snart i 
en insikt om att jag bara var i början av en lärprocess, som jag inte riktigt kunde 
se slutet på. De idealiserade metoder jag tagit till mig under lärarutbildningen
måste anpassas och modifieras, och så dök det ju upp nya saker, som t.ex. de där
”räknedosorna” som jag inte hört mycket om tidigare. Så småningom kom också 
förståelsen för den oerhörda komplexiteten i mitt arbete som lärare, och vad som
krävdes för att mina elever verkligen skulle utvecklas matematiskt. Naturligtvis 
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var algebran en stor stötesten för många, men vid den tiden var det bara ett av de 
områden inom skolmatematiken som jag måste finna strategier för. Algebran var 
också strikt förbehållen högstadiet, och praktiskt taget ingen elev hade stött på 
bokstavssymboler före årskurs 7. 

Efter en tid fick jag möjlighet att undervisa i de olika gymnasiekurserna,
både inom ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen. Här blev jag nu varse
övergångsproblemen mellan grundskola och gymnasium. Undervisningen i 
matematik måste bygga på de förkunskaper eleverna bär med sig, och med
svaga förkunskaper uppstår svårigheter av skilda slag, med dålig begreppsbild-
ning och begränsad förmåga som resultat. Men vid den tiden (mitten av 1980-
talet) var det oftast eleverna som fick bära ansvaret för eventuella dåliga kun-
skaper, och man ställde sällan läraren i fokus för förbättringar. Många menade 
att det fanns ”bra metoder”, och om läraren bara använde dem, så borde eleven 
kunna lära sig vad som krävdes. Själv var jag tveksam till detta, och redan vid 
denna tid ville jag finna egna, och som jag hoppades bättre, vägar att undervisa.
En sådan var utnyttjandet av räknare. För gymnasiet fanns det redan s.k. funk-
tionsräknare som var allmänt använda, och så småningom kom de grafritande 
räknarna. Dessa visade sig vara utmärkta för att åskådliggöra funktioner m.m.,
men de gav också helt nya möjligheter till att introducera och arbeta med olika 
matematiska objekt. Redan vid den här tiden påbörjade jag omorganiserandet av 
hur jag som lärare framställde matematiken för eleverna, ibland också i strid 
med lärobokens version och intentioner. Jag önskade ett mer undersökande 
arbetssätt som grund för inhämtandet av de kunskaper och färdigheter som kurs-
planerna definierade.

På hösten 1998 blev jag tillfrågad av min kollega lektor Tomas Wennström 
om jag ville delta i ett matematikdidaktiskt utvecklingsprojekt, vari ingick en 
didaktisk kurs. Vid den tiden visste jag faktiskt inte vad ”didaktik” var för något, 
och jag hade mycket dålig inblick i den teoretiska bakgrund som undervisningen 
vilar på. Men jag var mycket intresserad av att få lära mig mer om detta område
och tackade ja. Kursen var utformad av och leddes av professor Barbro 
Grevholm. Den innehöll dels en stor teoridel, där jag för första gången kom i 
kontakt med didaktisk litteratur som jag senare kunnat bygga vidare på, och dels 
ett didaktiskt undersökningsprojekt på den egna skolan. Detta blev inledningen 
till en vidareutbildning och professionell utveckling, som både lett fram till 
denna avhandling och till att jag lämnat gymnasieläraryrket för att istället arbeta 
med utbildning av nya matematiklärare. I kursen fick jag för första gången i mitt
yrkesverksamma liv möjlighet att diskutera matematik och matematikundervis-
ning med lärare som arbetar med barn och ungdomar i alla åldrar. Speciellt 
intressant var det att få en inblick i matematikundervisningen för de små barnen 
och upptäcka att många av problemen liknade dem som jag som gymnasielärare
kunde identifiera hos mina elever. Mina erfarenheter av dessa diskussioner kom 
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att leda till att jag senare tog initiativ till och ledde utvecklingsprojektet Den
Röda tråden under åren 2000 – 2003 (Persson, 2004a), inom vilket lärare för 
alla åldrar regelbundet träffades för att diskutera långsiktiga strategier inom 
undervisningen, t.ex. vad gäller algebra.

Så var det undersökningsprojektet. Tomas och jag hade tidigare ingående 
diskuterat algebrans betydelse i gymnasiets matematikkurser, särskilt i skenet av 
de klagomål på elevernas kunskaper som riktats från universitetshåll. En tänkbar 
undersökning var alltså elevernas algebralärande inom det naturvetenskapliga 
programmet, sett ur några viktiga perspektiv. Studien genomfördes som plane-
rat, men blev också inledningen till ett större projekt. Vi sökte och fick särskilda 
medel hos Skolverket för att kunna utvidga vårt projekt till en longitudinell 
undersökning av hur elevernas kunskaper, färdigheter och attityder till algebra 
utvecklas under deras två första år på gymnasiet. Slutredovisningen av projektet 
lämnades till Skolverket hösten 2000, och den innehöll bl.a. fyra rapporter, 
Gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse I – IV  (Persson &
Wennström, 1999; 2000b; 2000c; 2000d). Tomas och jag stod dock fast vid vår 
föresats att slutföra våra undersökningar först när elevernas tre år på gymnasiet
gått. Ytterligare tester och enkäter med eleverna under årskurs 3 gjordes och på 
hösten 2001 publicerades resultaten i en avslutande rapport, Gymnasieelevers
algebraiska förmåga och förståelse V (Persson & Wennström, 2001). Därmed 
var den longitudinella studien klar, och vi kunde summera och dra våra slutsat-
ser av den. I de delar där jag samarbetat med Tomas, framgår hans medverkan 
explicit i denna avhandling. Det är viktigt att påpeka att jag för detta har hans 
fulla medgivande. 

Min kollega, samtalspartner och forskningsmedarbetare Tomas Wennström 
pensionerades 2000, och jag kom att driva projektet vidare med ännu ett per-
spektiv, nämligen tid för lärande. Läroplanen för gymnasiet reviderades år 2000, 
och mer tid gavs åt en rad vikiga moment i kursplanerna, exempelvis algebra 
med rationella uttryck. Detta borde rimligtvis avspeglas i förändrade kunskaper 
och möjligen även attityder hos eleverna vid slutet av deras gymnasiestudier. Jag 
genomförde en serie jämförande undersökningar mellan den tidigare elevkullen 
och en ny som fått den utökade tiden. Studien genomfördes 2000–2003 och 
publicerades i två ytterligare rapporter: Gymnasieelevers algebraiska förmåga 
och förståelse VI -VII – tidsfaktorn (Persson, 2002b; 2003).

Under hela projektets gång var professor Barbro Grevholm vår (och min)
speciella mentor. Hon gav både förslag till lämpliga undersökningsmetoder och 
till intressanta algebraiska objekt att undersöka, och viktig respons på de resultat
och slutsatser som drogs. Ett exempel är elevers tänkande kring sambandet
y = x + 5, som hon själv tidigare undersökt för lärarstudenter (se t.ex. Grevholm,
1998). I vår studie fick eleverna både skriftligt och i en uppföljande intervju för-
klara hur de såg på förhållandet mellan x- och y-variablerna och hur de tolkar 
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uttrycket. Resultaten av detta ligger bl.a. till grund för artikel 2 i denna avhand-
ling.

Arbetet med projektet och de matematikdidaktiska studier jag bedrev paral-
lellt gjorde mig medveten om de lärprocesser som försiggick i klassrummet, och 
gav mig också en teoretisk ram att fästa dem mot. Jag lärde mig försöka att på 
ett någorlunda objektivt sätt betrakta mitt eget sätt att undervisa och att regel-
bundet föra anteckningar kring hur olika sätt att angripa lärandeobjekt fungerat. 
En annan viktig sak var att jag lämnade rollen som isolerad, ensamarbetande
lärare för att istället ofta diskutera arbetssätt och metoder med kollegor, ge och 
få tips på bra infallsvinklar m.m. Dessutom iklädde jag mig en ny roll, nämligen
den som forskare. Men samtidigt var jag fortfarande lärare, vilket i vissa fall 
kunde innebära en konflikt mellan vilka mål jag hade för en viss aktivitet (se 
bl.a. artikel 1). 

Hösten 2003 hade mitt allt större intresse för matematiklärande gjort att jag 
sökte och fick anställning som lärarutbildare vid Malmö Högskola, och samma 
höst blev jag antagen som doktorand i Matematik och lärande vid Luleå tek-
niska universitet. Nya kurser, avsedda för doktorandutbildning, gav mig fördju-
pade insikter inom epistemologi, metodologi och en rad specialområden kring 
algebralärande. Samtidigt påbörjade jag ett avhandlingsarbete med de sju rap-
porterna som empiriskt underlag. Beskrivningen, resultaten och analyserna av 
dessa bildade min licentiatavhandling, som kom 2005: Bokstavliga svårigheter: 
Faktorer som påverkar elevers algebralärande (Persson, 2005). I denna identi-
fierade jag övergripande faktorer som bestämmer resultaten av undervisningen. 
Bland dessa fanns viktiga sådana som jag nog som lärare inte räknat med, men
som jag nu som forskare kunde påvisa. En sådan grupp av faktorer var de affek-
tiva, som intresse, motivation, känslor m.fl. Min studie pekade mot att dessa 
faktiskt var centrala för lärande, såväl bland låg- som högpresterande elever. 

Ett speciellt område som berördes i licentiatavhandlingen, men som inte var 
i fokus där, är betydelsen av teknologiska verktyg, särskilt räknare, för algebra-
lärande. Som jag tidigare beskrivit, hade jag tidigt börjat utnyttja dessa på ett 
strategiskt sätt i undervisningen. Tomas hade liksom jag ett väl förankrat in-
tresse både för räknare och för matematisk programvara för datorer, och vi hade 
vid åtskilliga tillfällen diskuterat hur vi kunde förändra vår undervisning för att 
bättre utnyttja teknologin. Efterhand har detta specialområde alltmer kommit att 
bli mitt intresse, och kommer förmodligen även att utgöra en vidare forsknings-
väg för mig. Här har fördjupade studier inom områden, som närmare kommer att 
beskrivas i kapitel 4, för mig medfört ett ifrågasättande av de principer och 
resultat jag början av det första projektet tog till mig. En hel del verkar för mig
nu ganska föråldrat och/eller har ett snävt perspektiv. Från teorierna jag byggde
min licentiatavhandling på känns det som ett långt steg till den överblick över 
algebrafältet jag nu upplever mig ha. 

11



Genom mitt forskningsarbete har jag fått förmånen att delta i olika nationella 
och internationella konferenser, och vid dem få knyta kontakter med framstå-
ende forskare inom fältet. Jag har kunnat få konstruktiv kritik och råd via de 
papers jag bidragit med, och två av artiklarna i denna avhandling (artiklarna 1 
och 3) har sitt ursprung i sådana bidrag. Redan 2001 deltog jag i den speciella 
ICMI-konferensen kring algebralärande, The Future of the Teaching and Lear-
ning of Algebra i Melbourne (se Stacey, Chick & Kendal, 2004). Jag har också 
deltagit med bidrag till de tre nordiska konferenserna NORMA 01 (Persson & 
Wennström, 2005), NORMA 05 (Persson, 2007) och NORMA 08 (Persson,
2008c), samt till ICME-konferenserna i Köpenhamn (Persson, 2004b), med för-
konferensen i Växjö (Persson, 2003b), och Monterrey, Mexico (Persson, 2008c). 
Vidare har jag deltagit i nationella konferenser för matematikdidaktiker (Madif) 
och vid de stora Matematikbiennalerna, som främst riktar sig mot verksamma
matematiklärare.

På en avgörande punkt har inte mycket förändrats för mig från det att jag
och Tomas påbörjade det första projektet tills nu, nämligen i synen på det över-
gripande målet och drivkraften för min forskning. Nu som då är det att förbättra 
undervisningen i algebra, kanske med skillnaden att jag nu har betydligt större 
möjligheter att nå ut med forskningsresultat. Som lärarutbildare kan jag också i 
undervisningen av mina studenter direkt diskutera och tillämpa nyare rön, inklu-
sive mina egna. För mig är det av det skälet av stor vikt att denna avhandling 
utan alltför stora hinder även ska kunna läsas och begrundas av svenska lärare 
och lärarstudenter, och jag har därför medvetet valt att skriva kappan på 
svenska, samtidigt som de tre artiklarna är skrivna på engelska. Därigenom får 
jag möjlighet att nå ut både här i Sverige och internationellt med mina resultat. 
Som ett komplement har jag även strävat efter att publicera populärvetenskap-
liga artiklar som bygger på min forskning, eftersom sådana har möjlighet att nå 
en ännu större läsekrets (t.ex. Persson & Wennström, 2000a; Persson & 
Wennström, 2002; Persson, 2002a, Persson 2008a), och att vid de stora Bienna-
lerna försöka göra en populärvetenskaplig och praxisinriktad framställning av 
min forskning. 

Presentation av artiklarna i avhandlingen 
I det följande görs en kortfattad presentation av vad de tre artiklarna som ingår i 
avhandlingen innehåller. Samtliga artiklar har tillkommit efter min licentiatexa-
men, men den tidsmässiga ordningen stämmer inte helt. Istället har jag valt ord-
ningen utifrån avhandlingens logiska struktur. Forskningsfrågor, metoder och 
resultat från de tre artiklarna kommer dock inte att redovisas här, utan i de 
kommande kapitlen. 
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Artikel 1:
   The teacher as researcher: Teaching and learning algebra  (Persson, 
   P-E., 2007) 
Artikeln skrevs som ett bidrag till konferensen NORMA 05, strax efter min
licentiatexamen. Konferensens huvudtema var Relating practice and research in
mathematics education, och vid den tidpunkten kunde jag se tillbaka på en, som 
jag såg det, fantastisk ”resa” från att vara praktiserande lärare till att även vara 
forskare. Jag har utgått från det algebraprojekt som jag genomförde, delvis till-
sammans med Tomas Wennström, och som sedan utgjorde den empiriska grun-
den för mitt examensarbete. En kort presentation av projektet ges, med de i 
undersökningen fem identifierade huvudfaktorerna för elevers algebralärande: 
förkunskaper, begreppsutveckling, undervisning, tid för lärande samt intresse,
attityder och känslor.

Tre belysande exempel väljs ut för att demonstrera hur jag först knutit mina 
forskningsrön till teorier kring kognitiva och affektiva faktorer och till mer
generella epistemologiska teorier, och sedan låtit detta inverka på mitt sätt att 
arbeta i klassrummet. Det första exemplet gäller en elev som missförstått regeln 
för teckenbyte i ett uttryck där flera minustecken förekommer. Eleven, som i 
övrigt klarade matematiken bra, överförde regeln för multiplikation av två nega-
tiva tal till situationer där istället två negativa termer skulle samlas. Det andra 
exemplet handlar om ett undervisningsexperiment vi genomförde, den s.k. stöd-
tiden. Elever, som på olika sätt uppvisade svagheter i förkunskaperna inom ett 
eller flera matematikområden då de påbörjade studierna på gymnasiet, gavs en 
extra matematiklektion i veckan under första terminen. Genom att ge eleverna 
mer tid för matematiskt arbete, med en riktad lärarinsats mot deras speciella 
svagheter, blev det trots allt möjligt för de flesta av dem att lyckas med mate-
matikstudierna inom naturvetenskapsprogrammet. Det tredje exemplet gäller en 
elev, som påbörjade gymnasiestudierna med ytterst svaga förkunskaper inom 
flera matematikområden, bl.a. algebra. Han deltog i stödtiden, och fick även ett 
bra kamratstöd. Eleven uppvisade från början en direkt negativ inställning till 
algebra, men via intervjuerna och resultaten på en rad tester kunde hans utveck-
ling mot en allt mera positiv syn följas, i takt med att hans motivation ökade och 
att han fick lyckas med matematikuppgifterna. 

Slutligen beskriver jag min egen utveckling, speciellt då mot de dubbla rol-
lerna som både lärare och forskare. Jag ger en bild av var gränserna mellan 
dessa roller kan antas gå, alltså i vilka situationer är jag det ena eller det andra, 
och ger även exempel på hur de båda rollerna kan kollidera. Vidare diskuterar 
jag fördelarna med att vara en forskande lärare (eller forskare som är lärare!) 
vad gäller utvecklandet av min egen och andras undervisning, men även de pro-
blem och kanske rent av risker det kan innebära. 
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Artikel 2: 
   Understanding relations between variables: Revisiting a ‘node’ in the
   development of algebraic thinking (Persson 2009b) 
Artikeln är avsedd för att publiceras i tidskriften Mathematics Education Rese-
arch Journal (MERJ), och är i skrivande stund föremål för granskning (review). 
Den beskriver en fördjupad studie kring ett av de matematiska objekt som ingick 
i de enkäter och intervjuer som genomfördes i algebraprojektet, nämligen sam-
bandet y = x + 5. Som ovan beskrivits, fick vi impulsen till att använda detta av 
professor Barbro Grevholm, som tidigare undersökt lärarstudenters tankar kring 
innebörden av likheten. Tidigare hade en studie med niondeklassare i Danmark
(Blomhøj, 1997) visat hur dessa förstod, men även till stor del missförstod, sam-
bandet mellan de två variablerna x och y. Grevholm hade presenterat en struktur 
för analys av svaren (se t.ex. Grevholm, 1998; 2003, samt även Hansson & 
Grevholm, 2003), och denna struktur bygger jag vidare på, till stor del utgående 
från mitt teoretiska ramverk.

Utgångspunkten för analysen är dels hur gymnasieeleverna på olika sätt för-
klarar sambandet som en process, ett objekt eller som en kombination av dessa 
(procept), och dels vilka representationsformer de använder samt multipliciteten 
av dessa. Beskriver de det kanske som en ekvation, funktion, linje eller använder 
de bara numeriska uttryckssätt som tabeller eller enstaka beräkningar? Vidare 
undersöks vilka förändringar av elevernas beskrivningar som sker mellan starten 
i årskurs 1 och ett år senare. 

Resultaten i studien jämförs med de båda tidigare nämnda, och såväl likheter 
som skillnader redovisas. Slutsatserna tas sedan som utgångspunkt för två 
huvudförslag för hur algebraundervisningen skulle kunna förbättras och elever-
nas algebraiska tänkande stärkas genom hela utbildningssystemet, från förskola
till högskola. Det första förslaget bygger på nyare forskning kring en mycket
tidigare introduktion av algebra i skolmatematiken än som sker nu (early alge-
bra, se t.ex. Carraher & Schliemann, 2007), och där inte denna fundamentala del 
av matematiken ”sparas” till grundskolans senare år. Nyare forskning som visar 
på positiva resultat i den riktningen presenteras. Det andra förslaget är utnyttjan-
det av den mängd av teknologiska verktyg av olika slag som numera finns till-
gänglig för stärkandet av elevernas begreppsbildning kring algebraiska uttryck 
och samband. Speciellt behandlas funktionsvägen till algebrakunskaper, som av 
många ses som det mest fruktbara sättet att närma sig begreppen (se t.ex. Kieran, 
2007), och teknologins möjligheter till multipla representationer. 

Slutligen diskuteras de förändringar i lärarutbildningen som behöver ske för 
de båda förslagen ska ges möjlighet att genomföras, och även vilka insatser av
fortbildning av nu yrkesverksamma som krävs. Användningen av teknologi i 
matematikundervisningen har i Sverige på flera sätt släpat efter utvecklingen i 
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andra länder, speciellt inom området symbolhanterande hjälpmedel (se artikel 
3), och här krävs stora insatser för att avhjälpa detta. 

Artikel 3:
   Handheld calculators as tools for students’ learning of algebra 
   (Persson, 2009a) 
Den sista artikeln har publicerats i tidskriften Nordisk Matematikdidaktik,
NOMAD, 2009, och består i en väsentlig omarbetning och utvidgning av bidrag 
till konferenserna NORMA 08 (Persson, 2008c) och ICME 11 (Persson, 2008b). 
Utgångspunkten är de potentiellt positiva eller negativa effekterna på algebra-
lärande som kan uppstå av utnyttjandet av grafräknare och/eller symbolhante-
rande räknare i matematikundervisningen. Kring detta finns mycket tyckande 
och normativa förhållningssätt, både från lärar- och från forskarhåll, och dess-
utom från yrkesmatematiker. Artikelns väsentliga fråga är vad forskningen 
egentligen idag kan visa på, och kanske även bevisa, inom en rad aspekter på 
räknaranvändning.

Huvuddelen av artikeln består av en litteraturöversikt över artiklar, böcker 
m.m., som presenterar rön från nyare forskning inom området. I ett särskilt 
avsnitt ges den teoretiska grunden för användandet av räknare såsom den fram-
ställs i litteraturen, med den speciella terminologi som introducerats (se kapitel 
3). Resultat redovisas också från ett antal tidigare litteraturöversikter och meta-
studier som varit inriktade både på räknare och på teknologiska verktyg i stort.

Särskild fokus i artikeln är på hur elevernas förståelse för bokstavssymboler 
och algebraiska uttryck, ekvationer och funktioner utvecklas med tillgång till 
räknare för de matematiska aktiviteterna. Vilka är egentligen de speciella svå-
righeterna i elevernas algebralärande och kan teknologin avhjälpa någon av
dem, t.ex. genom att använda en funktionell ansats eller väg till begreppen? Det 
tämligen nya och omdiskuterade användandet av symbolhanterande teknologi 
(computer algebra system, CAS) ges ett eget avsnitt, och detsamma gäller vilka 
svårigheter och hinder elever och lärare kan uppleva då de arbetar med räknare. 

Särskilt viktigt för teknologianvändningen är elevers och lärares uppfatt-
ningar om dessa verktyg och hur de påverkar lärandet. Och vilka orsaker finns
det till dessa uppfattningar? Kan det vara elevernas förväntningar och förkun-
skaper, eller är det kanske lärarens? Möjligen kan det bygga på uppfattningar 
om vad matematik är i stort och vad matematiska (speciellt algebraiska) aktivi-
teter handlar om?

För att sammanfatta presenterar jag därefter en syntes av de forskningsrön 
som varit återkommande i den ganska stora mängd artiklar jag gått igenom. Det 
existerar effekter av räknarna vilka forskarna är oeniga kring, men i ett flertal 
fall är resultaten för dem så gott som enhälliga. Dessa ges i punktform, försedda 
med lämpliga exempel på referenser, uppdelade i två huvudgrupper: dels de 
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positiva effekter man erhållit och dels karakteristika för de studier som visar på
negativa sådana. Slutligen diskuterar jag den vidare utvecklingen av teknolo-
giska verktyg i undervisningen, och de krav på vidareutbildning och fortbildning 
dessa ställer när gäller lärarnas kunskaper och deras roll i klassrummet, mate-
matikinnehållet i kurserna, undervisningens organiserande m.m. Och hur ser 
slutligen framtidens ”räknare” ut? 

Forskningens hemvist och karaktär
I sin karakteristik över matematikens didaktik som vetenskaplig disciplin, som 
Niss gav vid International Congress of Mathematicians i Berlin 1998 och som 
senare har översatts till svenska (Niss, 2001a), beskriver han målen som följer: 

Vi vill kunna specificera och beskriva en önskvärd eller i varje fall tillfreds-
ställande inlärning av matematik och de matematiska kompetenser som vi
vill att individer som tillhör olika kategorier i samhället borde ha. Vi vill 
kunna tänka ut, utforma och genomföra en effektiv matematikundervis-
ning[…], som kan bidra till att vi åstadkommer en tillfredsställande och 
önskvärd matematisk inlärning. Vi vill slutligen skapa och etablera 
relevanta, giltiga och tillförlitliga metoder (utan destruktiva bieffekter) för 
att finna och bedöma resultaten av undervisningen och inlärningen i 
matematik. Att peka ut och specificera de mål eller syften som vi kortfattat 
berört är i sig en (normativ) matematikdidaktisk aktivitet (s.28)

Niss pekar särskilt på den dualistiska naturen hos den didaktiska forsk-
ningen, med en beskrivande/förklarande sida och en normativ. Man söker alltså 
inte bara objektiva och neutrala svar, utan ställer också frågor som ”Hur borde
det vara?” eller ”Varför är det så här?”. Skälet till detta är att matematiklärande 
är en mänsklig och samhällelig aktivitet, och att det därför är inbäddat i de nor-
mer och den etik som styr vårt demokratiska samhälle. En parallell är t.ex. 
medicinsk forskning. 

Vidare delar Niss in forskningen inom fältet i studier som är inriktade mot
undervisning i matematik och mot inlärning av matematik, med ett tredje som 
beror av de två föregående: resultat och konsekvenser av dessa. Forskning i all-
mänhet producerar antingen empiriska resultat och slutsatser kring t.ex. objekt, 
fenomen, egenskaper, samband och orsaker, eller teoretiska konstruktioner av 
olika slag, som terminologi, begrepp, modeller, teorier och design/kon-
struktioner. När det gäller sociala vetenskaper, dit matematikens didaktik tillhör,
är teorierna av karaktären interpretativa teorier. Detta är avhängigt av att 
mänskligt beteende är ytterst komplext, och att teorier därför nödvändigtvis bara 
kan vara lokala och villkorliga. Av det skälet är det principiellt omöjligt att 
skapa en övergripande och heltäckande teori för matematikens didaktik. 
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Forskningen har i nuläget genererat en väsentlig mängd viktig kunskap kring 
lärandeprocesser och de varierande faktorer som bestämmer resultatet av arbetet 
i klassrummet, såsom kurs- och läroplaner, lärarnas undervisningssätt och 
-metoder, uppgifter och aktiviteter, material och resurser som exempelvis läro-
böcker och teknologiska verktyg, bedömning och prov, elevers och lärares upp-
fattningar och attityder, det sociala samspelet mellan elever och mellan elever 
och lärare, lärares utbildning och bakgrund, m.m. Kring denna kunskap har 
byggts en mångfald teorier enligt ovan, både av lokal och av global karaktär, 
ofta på en empirisk grund. Teorierna ger möjlighet att systematiskt beskriva, 
tolka och analysera olika sätt att bedriva undervisning och de läranderesultat 
som blir följden. Men de är också i många fall överlappande och ibland direkt 
konkurrerande med följden att slutsatserna som dras utifrån dem kan peka i helt 
olika riktningar. Mångfalden är på ett sätt ett hälsotecken, eftersom den skapar
en livaktig och framåtdrivande forskningskultur, men på ett annat sätt ställer den 
till med problem. Man har trots forskningen mängder med obesvarade frågor 
kring hur man designar, organiserar, ”orkestrerar” och genomför en undervis-
ning som med någorlunda säkerhet ger ett gott utfall för alla elever, såväl när 
det gäller såväl deras matematikkunskaper och -färdigheter som deras beredskap 
att använda dessa i olika situationer, samtidigt som det hos dem skapas en posi-
tiv attityd gentemot matematikens roll i samhället.

Niss (2001a) poängterar särskilt den didaktiska forskningens områdesspeci-
fika natur. För en elev som ska tillägna sig ett nytt begrepp, med dess olika för-
greningar och kopplingar till andra begrepp, är det av avgörande betydelse hur 
detta introduceras, exemplifieras och placeras in just den elevens befintliga
begreppsvärld (se även kapitel 4). Min egen forskning har sin utgångspunkt i 
algebralärande, vilket utgör den områdesspecifika inriktningen. Med detta följer 
att jag måste utgå från en rad lokala och även mer generella teorier kring just 
algebra, som exempelvis symbolers betydelse, process/objekt-problematiken,
representationsformer m.m. Men algebran och algebraiskt tänkande ligger, som
jag tidigare argumenterat för, väl inbäddat i nästan all annan matematik, och där-
för måste nödvändigtvis faktorer och teorier som gäller hela matematiken tas i 
beaktande. Min forskning har av detta skäl haft en bred ansats, där jag försökt se 
”hela bilden” av algebralärandet. Den har då inkluderat faktorer som är av 
affektiv och social natur eller som har sitt ursprung i läroplansfrågor. Dock är 
det klart att mitt huvudsakliga forskningsintresse har varit elevernas kognitiva
utveckling, och då i ett longitudinellt perspektiv. 

Det speciella forskningsområdet algebra kan struktureras på flera sätt. Vid 
ICMI-konferensen i Melbourne (Stacey m.fl., 2004) delade man in arbetet i frå-
gor som rörde: varför och vilken algebra ska ingå i skolmatematiken, tidig alge-
bra, hur man närmar sig och introducerar algebra, symboler och algebra som
språk, algebra i teknologiska omgivningar, betydelsen av algebrans historia, lä-

17



rares kunskaper i algebraundervisning samt algebra på högskolenivå. En sådan 
indelning var av allt att döma av pragmatisk natur, och byggde till stor del på de
subområden som spontant uppstått inom fältet. En mera genomtänkt indelning 
har presenterats av Kieran i Second Handbook of Research on Mathematics 
Teaching and Learning (2007). Den övergripande strukturen är en uppdelning i 
tre ålderskategorier, motsvarande mellanåren och de senare åren i grundskolan,
gymnasiet samt lärarutbildningen och lärarfortbildningen. Grundskolans tidigare
år, med det speciella området tidig algebra behandlas i handboken istället av 
Carraher och Schliemann (2007). Kieran delar sedan upp forskningen efter de 
tre typerna av aktiviteter som beskrivits ovan, alltså genererande, transforme-
rande och globala/metanivå-aktiviteter, och dessa i sin tur i varierande under-
grupper. För mig är gymnasienivån den centrala, även om mitt intresse i många 
fall även omfattar de övriga ålderskategorierna. Kieran tar utöver de tre ovan 
nämnda även upp teknologins betydelse för de algebraiska aktiviteterna, vilken 
kommit mer och mer att ingå i fokus för mitt forskningsinteresse. 

Vilken är då karaktären av min forskning? Vad gäller den empiriska grunden 
för den här avhandlingen måste man dela in den i två avdelningar. Den första 
delen består i det insamlande av data och de aktiviteter som Tomas Wennström
och jag tillsammans, och senare jag själv, utförde då vi arbetade även som
lärare. Den andra delen innefattar litteratursökningen och det mer teoristyrda 
arbetet och analyserna som är underlaget för artiklarna i den här avhandlingen. 

I min licentiatavhandling argumenterade jag för att min forskning, under den 
tid då jag även hade rollen som lärare, var en art av aktionsforskning (action
research), nämligen lärare som forskare (Persson, 2005, pp.84-88). Där diskute-
rades också kriterier för att detta skulle vara fallet, och de fördelar respektive 
risker det medför (se t.ex. Boero, Dapueto & Parenti, 1996; Crawford & Adler, 
1996; Hatch & Shiu, 1998). Pring (2000) menar att det finns många fördelar 
med att praktikern också är forskare. Det är bara denne/denna som dagligen har 
tillgång till de data som är avgörande för förståelsen av vad som sker i klass-
rummet. Och det är också en fråga om förtroende. Under de tre åren mina elever 
mötte mig, kom jag att känna dem väl, och jag visste exempelvis om och hur jag 
kunde lita till de åsikter de uttryckte i enkäter eller vid intervjuer. Jag kunde 
också känna och förstå rollen hos de affektiva faktorerna på ett djupare plan än 
om jag vore en outsider. Samtidigt kunde eleverna utveckla ett förtroende för
mig så att deras deltagande i studien var mer uppriktigt och att deras svar var 
mer sanningsenliga. 

Det är också så att mina avsikter med forskningen passar väl in med vad
t.ex. Pring (ibid.) beskriver som själva grunden för att bedriva aktionsforskning: 

… the research called ’action research’ aims not to produce new knowledge
but to improve practice – namely, in this case, the ’educational practice’ 
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which teachers are engaged in. The conclusions are not a set of propositions
but a practice or a set of transactions or activities which is not true or false
but better or worse. (s.133) 

Dock måste bilden av att jag (och Tomas) bedrev renodlad aktionsforskning 
modifieras till vissa delar. Avsikterna var också att registrera och analysera ele-
vernas kunskaper och utveckling mer ”utifrån” sett, och att faktiskt producera ny 
kunskap inom algebrafältet, vilket placerar vår studie delvis i en annan kategori 
som kan kallas utvärderingsforskning (evaluation research, se t.ex. Bryman,
2004) med en longitudinell design. I en sådan forskning relateras också resulta-
ten till annan forskning och generella slutsatser eftersträvas, till skillnad från ren 
aktionsforskning där resultaten huvudsakligen är lokala och med begränsad till-
lämpning (ibland bara i den aktuella klassen eller gruppen). 

I arbetet med artikel 3 i denna avhandling, som tillhör den andra delen av 
min forskning, har jag tillämpat en speciell typ av litteratursökning. Utgående 
från bestämda sökprinciper har jag systematiskt letat relevanta forskningsresul-
tat, som jag sedan sammanställt och försökt finna mönster och generella rön i, 
för att slutligen presentera en syntes med allmängiltiga slutsatser. Detta sätt att 
arbeta med litteratur kan benämnas översiktsforskning, vilket placerar den i 
gruppen survey-forskning (survey = kartläggning eller översikt). Till skillnad
från en ”vanlig” litteratursökning, som avser att belysa annan forskning, utgör 
den i detta fall forskningsarten i sig. Denna typ av forskning är också, i förhål-
lande till andra slags, tämligen ovanlig. 

Även i arbetet med artiklarna 1 och 2 i avhandlingen har jag på ett mera
målmedvetet sätt sökt och bearbetat litteratur. Forskningsarbetet har också 
inriktats mot nya metoder för att analysera data, samt mot att skapa en allmän 
teoretisk bild av forskningsområdet algebra. Här har det de senaste åren presen-
terats några viktiga och generella teorier, som gjort att jag delvis måst modifiera
och omvärdera de upptäckter och slutsatser jag tidigare i min forskning har dra-
git. Detta presenteras i sina olika delar i de kommande kapitlen. 

Jag kommer i kapitel 2 att formulera mina olika forskningsfrågor, såväl de 
övergripande som dem i licentiatarbetet och artiklarna. I kapitlen 3 och 4 pre-
senterar jag en del för mig relevant forskning inom algebraområdet och det teo-
retiska ramverk jag bygger på. Kapitel 5 behandlar metoder och metodologi, och 
kapitlen 6 och 7 ger en analys av resultaten med diskussion kring de resultat och 
slutsatser som dras. Slutligen beskrivs i kapitel 8 de implikationer min forskning 
kan ge för undervisningspraktiken i matematik och för utvecklingsarbeten på 
skolorna, samt även mina förslag till vidare forskning inom algebrafältet.

19



20



2.   Forskningsfrågorna och hur de vuxit fram 

Inom ett forskningsprojekt som sträcker sig långt i tiden är det ofrånkomligt att 
de frågeställningar man utgår från genomgår olika förändringar. Några forsk-
ningsfrågor man från början ansåg som centrala kommer kanske alltmer i skym-
undan eller utgår helt av olika skäl. Andra kanske utvidgas till större frågor, och 
så tillkommer det ofta en rad nya frågor. Skälen till denna förändring kan vara 
flera: Forskningen i sig kan väcka nya frågor, alternativt visa att frågor är fel-
ställda eller saknar betydelse. Kunskapen och intresset hos forskaren utvecklas 
också naturligt över tid, vilket kan medföra förändringar i inriktningen. Detta 
kan i sin tur vara avhängigt av den allmänna utvecklingen inom forskningsom-
rådet och de nyare rön som gjorts där, inklusive nya teoretiska konstruktioner.
Slutligen kan forskarens allt större erfarenhet visa vilka frågeställningar som 
egentligen är möjliga att besvara, åtminstone med de resurser som står till buds. 

I det forskningsprojekt som presenteras i denna avhandling har också för-
ändringar skett i frågeställningarna, praktiskt taget av samtliga skäl ovan. Som 
redogjordes för kapitel 1 startade projektet som ett utvecklingsprojekt inom
skolan, ett som Tomas Wennström och jag senare sökte särskilda medel hos 
Skolverket för att utvidga till en longitudinell studie. Vi skrev bl.a. i projektan-
sökan:

Frågan är då hur vi - utgående från varje elevs individuella förutsättningar
- kan ge en god algebraisk kompetens. För att kunna svara på denna fråga 
behöver vi veta mycket mer om inlärningsprocessen. Ett sätt att få bättre 
kunskap om denna är att följa ett antal elever under 3 års gymnasiestudier 
och med olika metoder kartlägga deras utveckling i algebra och vilka fakto-
rer som påverkar denna. 

Redan i denna formulering framgår att de två samverkande huvudsyftena i den 
empiriska studien var att observera elevernas utveckling över en längre tid och 
samtidigt urskilja de viktigaste faktorerna i denna process. De frågor som då
formulerades var: 

Vilka förkunskaper är absolut oundgängliga för att en elev – med rimlig 
arbetsinsats – skall kunna uppnå en acceptabel färdighet i algebra? 
Vad är en ”acceptabel algebraisk färdighet” om man skall lyckas med mate-
matiken på naturvetenskapsprogrammet? 
Finns det några speciella, försvårande hinder för algebralärande?
Är algebralärande något som sker språngvis så att när man övervunnit ett 
visst hinder gör man väsentliga framsteg? 
Vad måste göras för att behålla och stärka uppnådd färdighet? 
Vad skiljer den elev som lyckas med algebra och den som misslyckas? 
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Vilken roll för algebralärande kan grafräknarna spela? 
(Persson & Wennström, 1999)
I efterhand kan man på flera sätt kritisera dessa frågor såsom varande opre-

cisa och mångtydiga i ordvalet och egentligen svåra eller rentav omöjliga att 
besvara, åtminstone med de forskningsresurser vi hade till vårt förfogande. 
Bryman (2004) anger sex kriterier som forskningsfrågor bör uppfylla: De bör (1)
vara klara och tydliga, (2) vara beforskningsbara, (3) kunna länkas till gängse
teorier och annan forskning, (4) vara kopplade till varandra, (5) ge möjlighet att 
bidra med ny kunskap samt (6) varken vara för breda eller för smala. Våra 
ursprungliga frågor uppfyllde i olika delar inte samtliga dessa kriterier, men vid 
den tiden och med den kunskap jag då hade, såg jag dem som utmärkta och 
exakt vad jag ville ta reda på. 

Vad gäller klarheten i forskningsfrågorna är det naturligtvis viktigt att såväl 
forskaren som de som tar del av rapporten har klart för sig vad orden i frågorna 
betyder. Det betyder att alla använda termer i frågorna, som det kan tänkas fin-
nas olika tolkningar till, förklaras och definieras. Åtminstone måste man veta 
vilken definition forskaren använder. 

Efter den första fasen i forskningsprojektet stod det klart att frågorna ovan 
inte räckte till, utan behövde kompletteras. Det fanns fler faktorer än dem vi 
tidigare undersökt, och dessutom sådana som var av stor vikt. Tilläggsfrågorna 
var:

Vad betyder intresse och motivation, självförtroende och känsla av att lyckas 
för algebralärandet?
Vilken inverkan har kamratstöd och den sociala miljön i klassrummet?
Har arbetssättet någon betydelse i sammanhanget? 
(Persson & Wennström, 2000a)

I de kommande tre rapporterna (Persson & Wennström, 2000b; 2000c; 2001) 
preciserades en del av frågorna, speciellt de som handlade om de longitudinella
resultaten som exempelvis hur stabila elevernas kunskaper var över tid. 

När jag övertog hela forskningsprojektet 2000 utvidgade jag frågorna till att 
gälla ännu en viktig faktor, nämligen tiden för lärande: 

Hur påverkas kunskaper och färdigheter inom algebraområden som 
specifikt getts mer tid? 
Har mer tid även en gynnsam effekt för algebrafärdigheterna generellt? 
Blev de affektiva faktorerna mer gynnsamma för eleverna? 
Lyckas elever med sämre förkunskaper bättre med mer tid? 
(Persson, 2002b; 2003)

Här kunde jag bygga på de tidigare resultaten, så att denna fas av projektet till 
viss del blev en jämförande studie mellan två elevgrupper (se kap. 5). Efter slut-
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förandet var alla de viktiga faktorer identifierade som skulle bilda basen för 
forskningsfrågorna i min licentiatavhandling. 

Den empiriska grunden - licentiatstudien 
En grundpelare i forskningsprojektet var att identifiera de viktigaste faktorerna 
för elevernas algebralärande. Genom de olika faserna hade ett antal konkreta 
forskningsfrågor, kopplade till dessa faktorer, formulerats och med varierande 
metoder sökts svar till. I licentiatarbetet var det lämpligt att gruppera forsknings-
frågorna efter just faktorerna. De kom att lyda: 

Förkunskaper. Vilka begreppsuppfattningar och vilka konkreta färdigheter 
inom matematik i allmänhet och algebra i synnerhet hade eleverna då de 
påbörjade sina gymnasiestudier? Vad hade de mött för algebra i grundsko-
lan? Vilka förkunskaper är speciellt viktiga för algebralärandet? Vilka för-
kunskaper måste en elev ha för att lyckas med sina matematikstudier i gym-
nasiet?
Begreppsutveckling. Hur förändras elevernas förståelse för algebraiska 
symboler och uttryck under den tid de genomgår de olika matematikkur-
serna i gymnasiet? Finns det avgörande punkter, ”trösklar”, i utvecklingen
som speciellt måste beaktas? Vilka orsaker kan en dålig begreppsutveckling 
ha och vilka följder får den? 
Undervisning. Vilket innehåll har algebraundervisningen och vilka arbets-
former möter eleverna? Stämmer innehållet med aktuella kursplaner? Hur 
påverkar tekniska hjälpmedel som t.ex. grafräknare eller datorer algebra-
undervisningen?
Tid för lärande. Vilken tidsram har eleverna för sitt algebralärande? Vad
händer om tidsramen utökas, individuellt eller för samtliga elever? Hur 
effektiv är lektionstiden för elevernas lärande? 
Intresse, attityder och känslor. Har de affektiva faktorerna någon större
betydelse för lärandet? Kan de rentav uppväga svaga förkunskaper och en 
från början torftig begreppsutveckling? Hur förändras de över tiden och 
vilka orsaker kan det finnas till förändringen? Vilken inverkan har den soci-
ala miljön i klassrummet? 
(Persson, 2005, s. 26-27)

Här var det också viktigt att göra en avgränsning, eftersom det fanns en rad 
ytterligare faktorer som sannolikt påverkar lärandet, men som inte studerades i 
detta projekt. Exempel på sådana om vi inte undersökte närmare var de som ele-
verna möter utanför skolan, som miljön och attityderna till matematik i hemmet,
kamratattityder till matematik utanför skolan, massmedias bild av matematik 
och matematikundervisning m.m. Dessa var med de resurser vi hade till vårt för-
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fogande för studien alltför svåra att få grepp om och skulle ha krävt andra under-
sökningsmetoder än de vi hade möjlighet att använda. 

Hur väl uppfyller då dessa frågor Brymans (2004) kriterier för hur forsk-
ningsfrågor ska formuleras (se ovan)? När det gäller klarhet, tydlighet och 
kopplingar sinsemellan (kriterierna 1 och 4), framgår detta eventuellt direkt i 
formuleringarna och strukturen. En del kritik kan riktas mot ett par av frågorna. 
Exempelvis är en av typen som besvaras med ”ja” eller ”nej”, vilket som regel
är olämpligt, och någon är närmast av diskuterande natur. Det finns också någon 
fråga som är för bred (kriterium 6), som den om hur tekniska hjälpmedel påver-
kar algebraundervisningen. Detta är en stor fråga, som inte kan rymmas i detta 
projekt, utan snarare är ett ämne för vidare forskning. Och var alla frågor 
beforskningsbara med de metoder som var tillgängliga (kriterium 2)? Exempel
på en tveksam sådan är frågan om hur effektiv lektionstiden är för elevernas 
lärande. Detta är inte lätt att finna godtagbara mätmetoder för! 

Så återstår kopplingarna till teorier och annan forskning samt möjligheterna
för att denna studie bidrar med ny kunskap (kriterierna 3 och 5). Det beror 
naturligtvis på vilka teorier vi diskuterar och vilken tidigare forskning som exi-
sterar. Här har, som jag tidigare hävdat, utvecklingen förskjutit positionerna
betydligt under senare år. Metoderna vi, och jag, använde var kopplade till de 
teorier och det vetande vi då hade tillgång till. Med nuvarande kunskap skulle 
frågorna eventuellt ha ställts på ett annorlunda sätt, men detta är bara ett hypote-
tiskt resonemang. En vidare utvärdering av hur forskningsfrågorna påverkat 
metoderna visas i kapitel 5. 

Reflektionen - artikel 1 
Här har jag valt ett annat, mer introspektivt perspektiv på forskningsprojektet 
som inkluderar mig själv och delvis Tomas Wennström som forskningsobjekt. 
Konferensen, som denna artikel skrevs till, hade som tema hur olika former av 
undervisningspraktik relaterar till lärares syn på matematiklärande, och hur 
denna syn i sin tur är kopplad till grundläggande teoretiska aspekter på matema-
tikundervisning. Syftet med artikeln är för det första att ta ett steg tillbaka och 
försöka på ett mer objektivt sätt se på hur min forskning och de teorier jag 
inkluderat i den påverkat min egen syn på hur matematikundervisning ska 
bedrivas. För det andra ville jag beskriva villkoren för en lärare som också blivit 
forskare, dvs. de för- eller nackdelar det innebär i de respektive rollerna. 

Frågeställningarna var i korthet som följer: 

Vilka var effekterna av de forskningsrön vi gjorde på vår egen undervis-
ning?
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Vilka exempel finns på hur dessa rön hjälpte oss att bättre förstå vad som 
hände i klassrummet och att verkligen förbättra vårt undervisningsarbete? 
Vilka vinster kan den dubbla rollen som lärare och samtidigt forskare ge, 
och vilka problem kan den medföra? 
En viktig faktor för hur jag skulle kunna besvara dessa frågor var faktiskt 

formatet. Eftersom det var ett konferensbidrag fanns det en synnerligen begrän-
sad ram för artikeln, och detta medförde att exempel jag från början velat skulle
ingå tyvärr inte fick plats. Trots detta var mitt syfte att besvara dessa tre för mig
centrala frågor. 

I min licentiatavhandling (Persson, 2005) utgör ”Läraren som forskare” ett 
avsnitt under kapitlet som handlar om förslag till vidare forskning. Jag beskriver 
där bl.a. flera av de frågor som ställs i artikeln, och framhåller vikten av att 
forskningen närmare undersöker betydelsen av att lärare reflekterar över och 
analyserar sin egen undervisning utifrån teorier och annan forskning. Detta kan i 
förlängningen också ha inverkan på utbildningen av nya lärare, som jag för när-
varande är delaktig i. 

Fördjupningen - artikel 2 
Syftena med studien som denna artikel redogör för är tredelade. För det första 
vill jag på betydligt djupare vis analysera elevsvaren till ett i mitt forsknings-
projekt viktigt matematiskt objekt, nämligen sambandet
y = x + 5. I de rapporter som jag och Tomas publicerade beskrev vi visserligen
många av svaren, men gjorde där bara en grov indelning av dem med en del 
kommentarer (Persson & Wennström, 1999). I en senare rapport (Persson &
Wennström, 2000a) redovisade vi på samma sätt elevkommentarerna till det 
något mer komplicerade sambandet y = 2x + 5, även denna gång bara med ett 
minimum av struktur. Med de bakgrundsteorier jag nu har till gång till kan en 
starkare analysstruktur byggas, med möjligheter för att mer välunderbyggda 
slutsatser kan dras. 

För det andra vill jag direkt knyta denna del av forskningsprojektet till tidi-
gare forskning kring samma matematiska objekt, både med elever från grund-
skolan och med studenter från lärarutbildningen som respondenter. Med den 
grund som Grevholm (1998) lagt vad gäller kategorisering av svar, fanns det 
möjlighet göra jämförelser och att dra mera långtgående slutsatser kring elevers 
begreppsutveckling över en längre tidsspann. 

För det tredje är syftet att, utgående från det s.k. funktionsperspektivet inom 
algebran, diskutera nyare forskning kring två möjliga vägar att förbättra alge-
braundervisningen i svenskt undervisningsväsen (se kapitel 1). 

De forskningsfrågor jag formulerat är: 
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Vilka kategorier av samband mellan de två variablerna i det algebraiska 
påståendet y = x + 5 kan elever uttrycka vid starten av gymnasiestudierna? 
Vilka representationsformer (register) använder dessa elever för att förklara
sambandet?
Vilka tecken på reifikation kan upptäckas? 
Vilka förändringar i hur elever uttrycker det algebraiska sambandet kan 
observeras efter ett års studier på gymnasiet? 

Dessa frågor innehåller några speciella termer ur de teoretiska konstruktionerna 
som naturligtvis måste definieras, exempelvis ”register” och ”reifikation”. En 
uttömmande förklaring av dessa ges i teorikapitlet 4, men kort kan sägas att 
register utgörs av olika representationsformer, som kan vara numeriska, alge-
braiska, med grafer, etc., och att reifikation innebär att man ”fryser” en process 
till ett objekt som man nästan kan tänka på som ett föremål. 

Utvidgningen - artikel 3 
Bland de förslag till fortsatt forskning jag gav i min licentiatavhandling 
(Persson, 2005) fanns ett avsnitt som handlade om räknarnas betydelse för 
matematiklärande. Jag ställde där en rad frågor som jag ansåg vara av stor vikt. 
En sådan var hur man handskas med grafräknarna ute i de svenska skolorna. Har 
man t.ex. undervisat eleverna i deras användning på ett sådant sätt att de är vana 
att bruka dem i olika situationer? En annan var om de tekniska hjälpmedlen för-
ändrat matematikämnet och på vilka sätt i så fall? Här är lärarens attityder till 
och kunskaper om räknaren och dess användning i undervisningen av avgörande
betydelse. En tredje handlade om de symbolhanterande räknarna. Jag undrade 
vad en ökad användning av dessa instrument, som kan klara stora delar av de 
mer rutinmässiga delarna av algebran, kan betyda exempelvis för kraven på 
manuella färdigheter. 

Dessa frågeställningar har inte blivit mindre aktuella med tiden, utan har 
tvärtom skärpts efterhand som räknarna blivit mer avancerade och snarast är att 
likna vid mindre matematikdatorer. De för skolan lämpliga programvarorna för 
datorer har också utvecklats, delvis på grundval av erfarenheterna från räknar-
användningen, och deras teknologiska miljö har också till vissa delar kommit att 
lika den man möter med räknarna. Forskningen inom området teknologi i under-
visningen har accelererat de senaste åren, och har också vidgats, både teorimäs-
sigt och vad gäller det som verkligen sker i klassrummet. 

Syftet med artikeln är att presentera senare tids forskningsresultat kring räk-
nare, som annars kunde vara svårtillgängliga för läsaren. Syftet är också att 
urskilja de väsentligaste slutsatserna av denna forskning, de som resultaten 
tämligen enstämmigt pekar mot. På så sätt blir det möjligt att sammanställa en 
rad viktiga implikationer för undervisningen, som förhoppningsvis kan leda till 
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en förbättrad undervisning. Min forskningsfråga, som var av ganska bred 
karaktär, lyder: 

Vilka övergripande upptäckter och implikationer för undervisningen redovi-
sas av nyare forskning kring hur man lär sig matematik, i synnerhet algebra, 
med räknare som kognitiva verktyg? 

Frågan innehåller termen ”kognitiva verktyg”, som också den kommer att defi-
nieras i kapitel 4. Kort kan här sägas att det rör sig om hjälpmedel som speciellt
utformats för att stödja och underlätta lärande. 

Övergripande forskningsfrågor
Som redan framhållits i inledningskapitlet, är det övergripande syftet med hela 
det forskningsprojekt som presenteras i denna avhandling att skapa ny kunskap 
för att förbättra algebraundervisningen. Det är naturligtvis ett mycket brett mål, 
när man tar i beaktande den komplexitet undervisningens olika komponenter
besitter. Niss (2001a) uttrycker det på följande sätt: 

Elevernas läroprocesser och inlärningsprodukter bestäms i stor utsträckning 
av ett antal nyckelfaktorer, bland annat matematikens kunskapsteoretiska 
kännetecken och den lärandes föreställningar om dessa, den sociala och 
kulturella miljön och det sammanhang i vilket inlärningen äger rum samt 
ursprungliga och tämligen robusta och outtalade intuitiva uppfattningar och 
modeller som på ett dolt eller omedvetet sätt samverkar med varandra vid 
bearbetningen av nya inlärningsuppgifter. (s. 34) 

Han beskriver också hur den enskilde elevens lärande av matematik tar vägar 
som är slingrande, mångsidiga och förgrenade, och som går genom många olika 
slags landskap. 

Av det skälet är det omöjligt att i ett och samma forskningsprojekt studera 
alla dessa komponenter och nyckelfaktorer, vilket är fallet också i det föreva-
rande. Istället måste det bli ett urval av forskningsdelar och forskningsobjekt,
som både är av särskilt interesse och samtidigt möjliga att genomföra. Det är 
dock möjligt att sammanfatta de olika delarna med ett begränsat antal frågor,
som har egenskapen att de täcker samtliga aspekter av projektet. 

Strässer (2003) utgår från den ”didaktiska triangeln”, som beskriver relatio-
nerna mellan människorna och matematiken i undervisningen: Elev – Lärare – 
Matematik, och menar att den didaktiska forskningen grovt kan indelas med 
hjälp av dessa huvudrubriker. Under dessa sorterar sedan ett antal inriktningar 
av skilda slag: kognitiva, affektiva, sociala, psykologiska, kulturella, epistemo-
logiska, etc. Niss använder istället beteckningarna ”learning of mathematics”,
”teaching of mathematics” och ”outcomes”, vilket i den svenska översättningen
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givits som: ”inlärning av matematik”, ”undervisning i matematik” och ”resultat” 
(Niss, 2001a). Här ser jag en slags dubbel underliggande betydelse, som kanske 
inte framgår fullt ut av varken Strässers eller Niss’ beteckningar. Dels handlar 
det om lärprocesserna, där läraren och den lärande/de lärande interagerar kring 
det som ska bli det lärda, och dels handlar det om de i undervisningen delta-
gande människorna och det matematiska stoff och de lärandeprodukter som 
ingår. Man skulle kunna påstå att detta avspeglar en central dualism i matema-
tikundervisningen, nämligen förhållandet mellan process och objekt. Jag har 
därför valt att gruppera mina övergripande forskningsfrågor utifrån tre rubriker,
som samtliga visar denna tudelning: 

Den lärande/eleven 
Vilka föreställningar har elever på gymnasienivå om det matematiska 
området algebra, om algebraiska begrepp, symboler och representa-
tionsformer samt om algebraiska aktiviteter, sett ur ett i första hand 
kognitivt perspektiv?
Vilka exempel på hinder för den lärandes begreppsutveckling kan 
urskiljas, och vilka möjligheter till att avhjälpa dessa hinder visar sig 
tänkbara?
Hur kan affektiva faktorer som motivation, självförtroende och själv-
känsla påverka elevernas lärande? 

Läraren/undervisningen
På vilka sätt kan lärares uppfattning och kunskap om algebrans natur, 
algebraiskt tänkande och algebraiska aktiviteter skapa förutsättningar för 
ett stärkande och en förändring av undervisningen? 
Hur kan en vidareutbildning av en praktiserande lärare till att även 
kunna forska på sin egen undervisning bidra till att stärka och förändra 
algebraundervisningen?
Vilka förändringar i algebraundervisningens innehåll, metoder och 
arbetssätt kan införandet av teknologiska verktyg som räknare medföra? 

Det lärda/resultatet av undervisningen 
Vilka exempel på resultat av undervisningen, i form av hur den lärandes 
begrepps- och färdighetsutveckling inom algebra fortskrider över en 
längre tidsperiod, kan spåras? 
Vilka algebraiska kunskaper kan anses vara stabila över tid, dvs. har 
internaliserats i den lärandes begreppsvärld? 
Vilka former av förändringar vid införandet av algebra, i de algebraiska
aktiviteter som utförs, av de kognitiva verktyg som används samt vad 
algebraundervisningen fokuserar på, ger möjlighet för förbättringar av 
undervisningens resultat och konsekvenser, såväl kognitivt som affektivt? 
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Hur väl kan då kriterierna enligt Bryman (2004) sägas vara uppfyllda för de 
övergripande frågorna? Strävan har naturligtvis varit att göra dem klara och tyd-
liga (krit.1) samt att deras koppling till varandra ska framgå, bl.a. genom att de 
inordnas i en gemensam struktur (krit.4). Det finns däremot en viss risk att de 
övergripande frågorna formuleras alltför brett (krit.6), just för att de ska inne-
fatta alla delar av projektet utan att något utelämnas. Här har jag därför strävat 
efter att klarlägga omfattningen av min studie med ord som ”exempel på” och 
”kan”. Vidare kommer jag i de närmaste två kapitlen att länka mitt projekt till 
såväl annan forskning inom området som till de teoretiska konstruktioner jag 
lutar mig mot (krit.5). I metodkapitlet visar jag därefter hur mina frågor är
beforskningsbara (krit.2). Slutligen kommer jag att synliggöra på vilka sätt min
studie bidrar till ny kunskap (krit.5) och ger möjlighet till uppfyllandet av mitt
huvudsyfte: att förbättra matematikundervisningen.
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3. Tidigare forskning inom området 
Algebraundervisning i ett multidimensionellt perspektiv 
I sin översikt över forskning inom algebraområdet använder sig Kieran (2007) 
av en struktur som bygger på de två begreppen activity (aktivitet) och meaning
(mening, betydelse, innebörd). Som redan i inledningen redogjorts för, delar hon 
in aktiviteterna inom algebraundervisningen i genererande, transformerande
och globala/metanivå-aktiviteter. Denna indelning är dock inte helt särskiljande, 
eftersom det i en och samma forskningsstudie kan förekomma delar som tillhör
mer än en av dessa typer av aktiviteter (se förklaring i kap.1). Det andra 
begreppet, som jag här väljer att översätta med mening, har studerats av en rad 
forskare (se t.ex. Radford, 2004). Utgående från Radfords klassifikation gör 
Kieran (2007) följande indelning av huvudkällorna till algebraisk mening i de
matematiska aktiviteterna: 
Mening skapas av 

 den algebraiska strukturen i sig, inklusive den bokstavssymboliska formen. 
 andra matematiska representationer, inklusive multipla sådana. 
 problemlösningens kontext. 
 det som ligger utanför kontexten i matematiken/problemlösningen 

Inom den första punkten ryms förhållandet mellan aritmetik och algebra, de 
symboliska formerna, struktur och manipulation av uttryck, likheter och ekvi-
valenser, etc. (se t.ex. Cerulli & Mariotti, 2001a). Den andra punkten rör alge-
brans skilda representationer, som de verbala, numeriska (tabeller), grafiska och 
symboliska samt bytena mellan dessa (se t.ex. Janvier, 1987b) och möjligheten
att utnyttja två eller flera av dem simultant. Den tredje punkten bygger på över-
tygelsen om att problemlösningens kontext utgör grunden för uppkomsten och 
utvecklingen av förmåga till algebraiskt resonemang (se t.ex. Bednarz & Jan-
vier, 1996), och inkluderar även ”verklighetsbaserade problem” och modelle-
ring. Den fjärde punkten innefattar processer av meningsskapande som bygger 
på hur elever använder exempelvis språk, gester, kroppsrörelser, metaforer och 
artefakter under de matematiska aktiviteterna (se t.ex. Radford, Demers, 
Guzmán & Cerulli, 2003). 

Den tredje basen för indelningen av forskning som Kieran (2007) använder
är vilket stadium inom utbildningsväsendet eleverna/studenterna befinner sig.
Hon gör där en indelning i (motsvarigheten till): mellan- och senare åren i 
grundskolan, gymnasiet samt lärarutbildningen. Till detta måste givetvis tilläg-
gas förskolan och grundskolans tidigare år, men denna forskning behandlas inte 
av henne utan av Carraher & Schliemann (2007) i ett separat kapitel. Algebra-
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forskning på universitetsnivå är heller inte redovisad i Kierans översikt, även om 
vissa referenser för de senare gymnasieåren (college) förekommer. Den typ av
algebra som är innehållet i matematikkurser på universitetet har också en helt 
annan karaktär än skolalgebran, och bygger på teoretiskt grundade algebra-
strukturer, inklusive gruppteori m.m. Detta kommer att behandlas vidare nedan. 

Den struktur Kieran (2007) utnyttjar kan alltså sägas bygga på tre huvud-
dimensioner: stadium, aktivitet och mening. Varje forskningsstudie kan då pla-
ceras in i en matris, i vilken varje ”element” karakteriseras av kombinationen av 
de tre dimensionerna (med Kierans indelning 36 tänkbara element). Det är dock 
naturligt att inte alla dessa kombinationer kommer ifråga i verkligheten, exem-
pelvis för grundskoleundervisningen, och det är även vanligt att forskningsstu-
dier placerar sig inom två eller flera ”element”.

En fruktbar utgångspunkt för indelning av forskningen kring algebralärande
är vilka krav som ställs på lärarens kunskaper, färdigheter och uppfattningar. En 
fransk forskargrupp (Artigue, Assude, Grugeon & Lenfant, 2001) har skapat ett 
multidimensionellt ramverk, som delar in forskning i en epistemologisk, en
kognitiv och en didaktisk dimension. Systemet kallas Multidimensional Grid for 
Professional Competence in elementary Algebra (MGPCA), och har utnyttjats 
av dessa forskare t.ex. för att samla in och analysera data från studier kring 
lärarstudenters möte med algebra och deras vidare utveckling, både vad gäller
egna kunskaper och färdigheter och vad gäller den praktiska tillämpningen i 
klassrummet. De tre dimensionerna innefattar följande: 

Epistemologisk dimension: 
Algebrans innehåll 
Algebrans struktur 
Algebrans roll och plats i matematiken 
Kopplingarna mellan algebra och andra matematikområden och 
fysiska fenomen 
Egenskaperna hos värdefulla algebrauppgifter avsedda för elever. 

Kognitiv dimension: 
Utvecklingen av elevers algebraiska tänkande 
Elevers tolkning av algebraiska symboler, notationer och begrepp 
Arten av elevers missförstånd och svårigheter i algebra 
Olika vägar till algebra och algebrakunskaper 
Väsentliga lärandeteorier 
Vägar att motivera elever. 

Didaktisk dimension: 
Läroplanens innehåll och mål inom algebra för den aktuella 
utbildningsnivån
Progressionen av algebraundervisningen genom samtliga nivåer 
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Olika arbetssätt och metoder i klassrumsarbetet
Användningen av olika läranderesurser, som läroböcker, konkret 
materiel, teknologiska verktyg, IKT, etc. 
Naturen hos och utvecklingen av en effektiv klassrumsdiskurs.

Denna studies huvudsyfte, som är att bidra till att förbättra algebraundervis-
ningen, gör det naturligt att ta samtliga dessa delar och dimensioner i beaktande, 
samtidigt som jag måste konstatera att jag inte med empiriska metoder har möj-
lighet att undersöka dem alla. Det är snarare en uppgift för ett större forskar-
team, som det franska.  Min forskning kan huvudsakligen placeras inom den 
kognitiva dimensionen, med ett par viktigt undantag som användningen av tek-
nologiska verktyg samt arbetssätt och metoder i klassrumsarbetet. I denna av-
handling kommer jag dock att i olika sammanhang beröra nästan samtliga
punkter i MGPCA. Speciellt behandlar jag matematikens och algebrans innehåll 
och roll i kapitel 4. 

I de kommande avsnitten kommer jag att ge exempel på forskning kring en 
rad viktiga begrepp, aktiviteter och vägar till algebrakunskaper, inklusive olika 
svårigheter elever möter. Betydelsen av funktionsvägen till algebran och möjlig-
heterna att använda teknologiska verktyg får, tillsammans med forskning kring 
levers och lärares uppfattningar om algebra, särskilda delkapitel. Den indelning 
jag gjort bygger delvis på Kierans och delvis på den franska gruppens dimen-
sioner. Slutligen uppmärksammar jag i ett separatavsnitt några studier som 
gjorts i Sverige och i Norden. 

Aritmetik  algebra 
Framväxandet av algebran, så som vi känner den idag, har pågått under en 
mycket lång period i människans historia. De äldsta källorna från Mesopotamien
och Indien sträcker sig så långt tillbaka som c:a 2000 f.Kr. Den retoriska, för-
symboliska algebra man beskrev var inriktad på problemlösning med generella 
och systematiska metoder, och uppgiften var att finna ett bestämt tal som ut-
gjorde lösningen. Det var alltså den tillämpning av algebra vi idag kallar ekva-
tionslösning som var den förhärskande, och den förblev så under lång tid, fak-
tiskt ända fram till 1600-talet. Under tiden utvecklades det språk algebran 
utnyttjar från att vara helt verbalt till att utnyttja ett alltmer sofistikerat teckensy-
stem, med bokstäver som symboler för det ”hemliga” talet. Detta skedde paral-
lellt med att aritmetiken gradvis införde ett teckensystem, som efter hand inklu-
derade tecknen för de fyra räknesätten, likhetstecknet, parenteser, etc.

Med naturvetenskapens starka tillväxt under 1600-talet kom krav från fors-
kare, som t.ex. Newton, på ett verktyg som dels kunde uttrycka samband mellan 
olika storheter, och dels kunde utnyttjas för generaliserade beräkningar. Så kon-
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struerades den analytiska geometrin av Fermat och Descartes 1637, och det blev 
möjligt att representera kurvor och samband på ett meningsfullt sätt med algebra 
(se t.ex. Puig & Rojano, 2004; Katz, 2006). Användningsområdet för algebra-
iska symboler kom att breddas kraftigt till att även gälla generaliserade tal och 
funktionssamband, och de algebraiska reglerna mejslades fram. De generalise-
rade principer för aritmetiska beräkningar man stött sig på blev nu möjliga att 
uttrycka med algebra och bokstavssymboler.

En betydande vändning av perspektivet inträffade under 1800-talet, då de 
algebraiska principerna istället sågs som grunden för de aritmetiska reglerna. 
Med början hos Galois och Abel växte den abstrakta algebran fram, i vilken vår 
vanliga aritmetik bara är ett specialfall (om än det viktigaste) ur en i praktiken 
oändlig mängd av olika algebror. Aritmetiken följer alltså ur algebran, och inte
tvärtom. Idag handlar inte algebran för matematiker i första hand om att finna 
rötter till ekvationer, utan om att söka gemensamma strukturer bland en rad 
matematiska objekt som definieras av bestämda axiomuppsättningar.

Det finns forskare som hävdat att människans sätt att tillägna sig algebra-
kunskaper i stort följer den historiska utvecklingen, och att detta medför en rad 
implikationer för undervisningen (t.ex. Sfard, 1995; Katz, 2007; Moreno-
Armella, Hegedus & Kaput, 2008). Exempelvis skulle retorisk algebra och arit-
metik alltid föregå symbolisk algebra i tiden, och abstrakta algebraiska regler 
måste komma sist i utvecklingen. Detta avspeglar också den syn på lärande i 
olika abstraktionssteg som följer på varandra, och som företrätts av Piaget, 
Vygotskij (1999), m.fl. Enligt den synen genomgår alla elever (i varierande takt) 
en enkelriktad utveckling aritmetik  algebra, och detta har influerat en lång 
rad forskare som studerat ”övergången” och de problem elever har att klara olika 
aspekter av den. 

Några exempel för att belysa de varierande inriktningarna på dessa över-
gångsproblem kan ges. Cerulli & Mariotti (2001a) studerade skillnaden mellan
hur elever i grundskolans senare år gör beräkningar med tal och med bokstäver. 
De hävdar att övergången inte alls är smidig, utan representerar snarare en kog-
nitiv diskontinuitet. Gallardo & Hernandez (2005) undersökte nollans olika
betydelser för övergången mellan aritmetik och algebra för en motsvarande
åldersgrupp. Warren (2003) ville istället se hur algebraisk struktur, som exem-
pelvis relationer mellan uttryck (ekvivalens, olikhet), gruppegenskaper hos talen 
(kommutativa lagen m.fl.) eller samband mellan operationer (prioriteringsreg-
ler), kunde understödja övergången. Gemensamt för dessa studier är att de del-
tagande eleverna oftast är i ålder med grundskolans senare år i Sverige, vilket 
visar hur allmän föreställningen är om att övergången bara kan genomföras vid 
ett bestämt stadium i deras kognitiva utveckling. Arbete med i grunden algebra-
iska regler under tidigare år menar man inte är ”riktig algebra”, utan ges namn
som ”prealgebra” eller ”preparation för algebra”. 
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Mot detta synsätt står ett som kommit alltmer i förgrunden, nämligen att 
algebran inte bör vara låst till en speciell ”övergångstid” i skolundervisningen,
och att förbindelsen mellan aritmetik- och algebraaktiviteter är dubbelriktad och
utan någon bestämd gräns. I själva verket kan aritmetiken betraktas som en del 
av och ett specialfall av algebran. Den algebra eleverna möter i de tidigare åren
kallas helt enkelt tidig algebra (early algebra) (se t.ex. Kieran, 2006; Carraher
& Schliemann, 2007), och en rad forskningsresultat har visat att den tidigare
föreställningen att dessa elever inte skulle ha de kognitiva förutsättningarna för 
att tillägna sig algebraiskt tänkande är felaktig (t.ex. van Amerom, 2002; 
Blanton & Kaput, 2004; Subramaniam & Banerjee, 2004; Carraher m.fl., 2006; 
Dougherty, 2007). Elevernas arbete med aritmetik kan leda till algebraiska 
abstraktioner av skilda slag, och förståelse av dessa kan leda till en smidigare 
och mer mångsidig aritmetisk förmåga. Bokstavssymboler och andra symboler
är också möjliga att introducera i undervisningen långt tidigare än vad som är 
vanligt nu, rentav i de första skolåren. Vikten av att uppmärksamma den intima
relationen mellan aritmetik och algebra i matematikundervisningen avspeglas
t.ex. i gymnasieelevernas förståelse för variabler. Malisano & Spagnolo (2009) 
undersökte hur denna påverkar deras förmåga att lösa textbaserade problem. En 
av de speciella svårigheter de spårade i studien var elevernas bristande förmåga
att omsätta aritmetiska samband i symbolisk-abstrakt form.

Symbolernas betydelse: variabler och uttryck
Läran om tecken och teckensystem, semiotiken, har varit utgångspunkten för en 
rad forskare, bl.a. bland dem som är inriktade mot algebra. Som exempel kan 
nämnas Radford, som använt semiotiken för att analysera elevers algebraiska 
aktiviteter i en rad studier (se t.ex. 2000; 2001; Radford, Bardini & Sabena, 
2007). På samma sätt har Steinbring (2006) utnyttjat samma ramverk för att stu-
dera vad som händer i olika undervisningssituationer. Ett tillräckligt komplext
teckensystem kan vi benämna som ”språk”. Vissa komponenter i språket är då 
nödvändiga, som syntax (organisation och transformationer av symboler),
semantik (nivåerna av betydelse) och pragmatik (relationen mellan tecknen och 
deras användare). Det numerisk-algebraiska teckensystemet uppfyller samtliga
dessa krav, och kan alltså ses som ett språk. Detta symbolisk-språkliga perspek-
tiv används också av vissa forskare (se Drouhard & Teppo, 2004) för att exem-
pelvis analysera algebraaktiviteter eller lärares klassrumspraktik.

De för algebran speciella tecknen är bokstavssymbolerna. Men vad innebär 
de egentligen? Från början stod de bara för ett bestämt men okänt tal, som man 
med olika metoder skulle avslöja (se föregående avsnitt). Men så småningom 
kom även de andra betydelserna att bli viktiga. Problemet är bara att erövrandet 
av var och en av dessa betydelser innebär stora ansträngningar. Elevens uppfatt-
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ningar utvecklas också från mycket enkla och ofullständiga till alltmer abstrakta 
och mångsidiga sådana. Tidig forskning kring elevers uppfattningar om bok-
stavssymboler har gjorts av bl.a. Küchemann (1981) och Quinlan (1992). Dessa 
kategoriseringar byggde dock på tanken om hierarkiskt ordnade nivåer, där ele-
ven rörde sig från den nedersta nivån upp till den högsta i en viss ordning. Att en 
sådan linjär utveckling sker betvivlas numera av de flesta forskare (t.ex. Mason, 
1996a). Istället tillägnar sig eleven, med början på en enkel nivå, alltfler bety-
delser utan att förlora de tidigare. En del av dessa är i grunden av rent aritmetisk 
art (analgebraiska tolkningar, enligt Bloedy-Vinner, 1995), men efterhand 
kommer även förståelsen av de abstrakta algebraiska synsätten. Det är ett tecken 
på elevens matematiska mångsidighet att vid behov kunna tillämpa var och en 
av dessa betydelser.

Det finns framför allt tre grundläggande områden för användning av en bok-
stavssymbol: som okänt tal, som generaliserat tal och som tal i ett funktions-
samband. Ursini & Trigueros (2001) har skapat en modell för de olika förmågor
elever måste tillägna sig för att förstå symbolerna på olika abstraktionsplan inom 
de tre områdena, vilken kan användas för att analysera exempelvis uppgifter i 
läroböcker, undervisning samt elevers och lärares uppfattningar. Ett viktigt på-
pekande: i engelsk litteratur används ordet ”variable” för att beteckna en bok-
stavssymbol i allmänhet. Det svenska ordet ”variabel” antyder att bokstavssym-
bolen står för något som inte är ett bestämt tal, utan kan variera. I min framställ-
ning kommer jag därför att skilja på variabel och bokstavssymbol.

Förståelsen av bokstavssymbolen som okänt tal kräver att eleven kan: 
känna igen och identifiera, i en problemsituation, en okänd storhet som kan 
bestämmas genom att villkoren i problemet används. 
tolka symbolerna som uppträder i en ekvation som representerande specifika 
värden.
ersätta bokstavssymbolen med det eller de värde som gör ekvationen sann. 
bestämma det okända talet som uppträder i en ekvation eller problem genom
att använda behövliga algebraiska och/eller aritmetiska operationer. 
symbolisera de okända storheterna som identifieras i en specifik situation 
och använda detta för att formulera ekvationer. 
Förståelsen av bokstavssymbolen som generaliserat tal kräver att eleven

kan:
känna igen mönster samt uppfatta regler och metoder i sekvenser och i 
familjer av problem.
tolka en symbol som representerande en generell, obestämd storhet, som kan 
anta vilket värde som helst (variabel). 
bestämma generella regler och generella metoder i metoder i sekvenser och i 
familjer av problem.
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manipulera (förenkla, utveckla) uttryck med variabeln. 
symbolisera generella satser, regler eller metoder. 
Förståelsen av bokstavssymbolen som tal i ett funktionssamband kräver att 

eleven kan:
upptäcka kopplingen mellan två av varandra beroende storheter, oberoende 
av vilken representation som används (verbal, tabell, graf, symboliskt 
uttryck).
bestämma värdet av den beroende variabeln då värdet av den oberoende är 
givet.
bestämma värdet av den oberoende variabeln då värdet av den beroende är 
givet.
upptäcka samvariationen mellan variablerna i ett samband, oberoende av 
vilken representation som används (verbal, tabell, graf, symboliskt uttryck). 
bestämma variationsintervallet av en variabel om intervallet är givet för den 
andra.
symbolisera funktionssambandet baserat på analysen av de data som getts i 
problemet.
(efter Ursini & Trigueros, 2001, s. 328-329) 
Modellen Ursini & Trigueros (ibid.) ger visar på det stora spektrum av för-

mågor elever måste besitta för att till fullo kunna hantera bokstavssymboler i 
olika situationer, och som därför måste ges tid i undervisningen. Och även om 
det är önskvärt att en elev är flexibel i sin uppfattning om vad ett visst algebra-
iskt uttryck står för, kan det ändå vara så att någon av de tre användningsområ-
dena dominerar för henne/honom. Om en likhet som y = x + 5 exempelvis pre-
senteras lösryckt ur en kontext, kan elevens tankar om uttryckets betydelse
avslöja om någon av uppfattningarna är mera framträdande, och på vilket 
abstraktionsplan den i så fall ligger. Om eleven ser x och y som okända, 
bestämda tal som ska bestämmas, får likheten beteckningen ”ekvation”, och 
bokstäverna åsätts bestämda värden. Om istället x och y ses som tal i ett funk-
tionssamband, benämns likheten med ”funktion”, och tabeller och/eller grafer 
används för att demonstrera samvariationen.

Det finns fler roller hos bokstavssymboler än de tre ovan nämnda. En sådan 
är parametern, som används både i generella uttryck och i funktionssamband.
Kursplanerna i matematik tar inte upp kunskaper om parametrar som specifika
lärandemål. Ändå används de flitigt i matematiken, ofta utan att skillnaden gent-
emot variabler förklaras. I den vanliga parameterframställningen av ett linjärt 
samband, y = kx + m, finns de båda parametrarna k och m samt variablerna x 
och y. Ursini & Trigueros (2004) har undersökt hur gymnasieelever tolkar
parametrar i funktionssamband och formler, och resultaten pekar mot ett klart 
kontextuellt beroende. Eleverna blir också förvirrade om parametrarna byts ut 
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mot andra. Ett exempel som svenska lärare förmodligen stött på är när linjär 
regression tillämpas på grafräknare och svaret ges i parameterformen y = ax + b, 
som används mest i engelskspråkiga länder. Eleverna känner ofta inte igen 
denna som ekvationen för en rät linje, bara för att k och m är utbytta mot andra 
bokstäver. Ursini & Trigueros föreslår också att parametrarna betraktas som 
generaliserade tal som används för att göra andra ordningens generaliseringar. 

Drijvers (2003) har studerat parametrars betydelse ut ett annat perspektiv, 
nämligen vid användningen av CAS-verktyg för att lösa ekvationer och ekva-
tionssystem samt för arbete med funktioner. Genom att utnyttja parametrar kan 
man exempelvis undersöka hela klasser av funktioner eller ge generella lös-
ningsuttryck för vissa typer av ekvationer. Men Drijvers studie visar att elever
ofta inte alls tidigare stött på parameterbegreppet eller är ytterst ovana vid det.
Det är därför svårt för dem att t.ex. lösa en parametriserad ekvation som
ax + b = 5, först med avseende på x, men sedan också med avseende på a eller b. 
Drijvers menar att betydligt större vikt bör läggas på begreppet parameter i
undervisningen, för att användningen av CAS ska bli smidig.

Brister i förståelsen för samspelet mellan variabler och parametrar förorsakar 
svårigheter även i högre matematikkurser. Kopelman (2002) undersökte i en 
kurs i linjär algebra hur studenter resonerade kring en parameterframställning av
ett plan i rymden, vsutax , och hur detta plan förhöll sig till andra plan 
som karakteriserades av andra, liknande framställningar, i vilka parametrarna t 
och s ingick. Han fann allvarliga brister, ofta förknippade med missförstånd
kring oberoende och beroende variabler. 

Ännu en intressant aspekt av variabler kan nämnas. Fujii (2003) har introdu-
cerat begreppet kvasivariabler för vissa tal i generaliserade numeriska uttryck.
Exempelvis är likheten 38 + 67 – 38 = 67 sann, även om man byter ut de båda 
talen 38 mot något annat. I ekvationen 56 + 75 = x + 56 är på samma sätt 56 
utbytbart mot vilket tal som helst, utan att lösningen blir en annan. Detta sätt att 
se på tal som kvasivariabler kan utnyttjas när metoder för ekvationslösning (”gör 
lika på båda sidor”) presenteras för elever. Fujii menar också att det kan utgöra 
en brygga mellan aritmetiska problem och möjligheterna att tänka algebraiskt 
utan att bygga på tidigare kunskaper om bokstavssymboler (se även Irwin & 
Britt, 2005).

Uttryck, procedurer och struktur

Antag, att vi i något sammanhang möter det algebraiska uttrycket 15x2x2 .
Men vad betyder det? Är det något vi ska beräkna genom att exempelvis substi-
tuera x med ett tal? Ska vi tillämpa någon algebraisk regel och kanske göra 
någon faktorisering av uttrycket, som till )5x)(3x(  eller . Kan-15)2x(x
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ske ska vi försöka finna nollställen genom att lösa ekvationen 015x2x2 ?
Eller ser vi kanske framför oss en parabelkurva, som vi vill finna symmetrilinje
och eventuella skärningar med x-axeln för? Möjligheterna är många, och lös-
ryckt ur en kontext kan det vara förvirrande för en elev att välja rätt väg att 
arbeta vidare med uttrycket. 

Vid problemlösning bör meningen med ett uttryck komma just från kontex-
ten, och de aktiviteter som följer av detta, t.ex. transformerande aktiviteter, tar
sin riktning i strukturen hos lösningen. Men om kontext saknas kan i vissa fall 
den algebraiska strukturen i sig visa på meningen och vad som förväntas av ele-
ven (Kieran, 2007; se början av kapitlet). Vanligt i undervisningen är dock att 
meningen och den associerade aktiviteten helt enkelt framgår av var man befin-
ner sig i kursen och vad lektionen handlar om. Håller man på med faktorisering, 
så är det det man förväntas göra, och arbetar man med funktioner, så ritar man
grafer. Men detta är ett slags pseudo-meningsskapande, som inte är kopplat till 
någon förståelse av när och hur algebran används, och detta ställer till problem 
av olika slag för eleven när olika användningsområden blandas. Istället för att 
t.ex. göra en förenkling av ett uttryck kanske hon/han istället löser en ekvation 
genom att sätta uttrycket till noll. 

Gottlob Frege ställde i slutet av 1800-talet frågan om vad algebraiska tecken 
och uttryck betyder. Den semiotiska triangel han konstruerade (se fig. 2) består 
av de tre delarna tecken (Zeichen), betydelse (Bedeutung) och innebörd (Sinn). 

Sinn

Zeichen Bedeutung

Figur 2. Freges semiotiska triangel (Arzarello, Bazzini & Chiappini, 2001,
             sid. 63). 

Till exempel betecknar de två uttrycken 15x2x2  och  samma
matematiska objekt, men har olika innebörd (hur informationen ges och varför) 
och ger upphov till olika aktiviteter (Arzarello m.fl., 2001; Drouhard & Teppo, 
2004). En viktig fråga är också om uttrycket uppfattas som en process eller ett 
matematiskt objekt. Sfard och Linchevski, som utvecklade denna teori, beskrev 
en dualism mellan en operationell och strukturell uppfattning av uttryck (se t.ex. 
Sfard, 1991; Sfard & Linchevski, 1994). En operationell uppfattning handlar om 
processer, algoritmer och aktivt handlande, medan den strukturella uppfatt-
ningen fokuserar på egenskaperna hos det matematiska objektet. Sfard och
Linchevski menade också att utvecklingen alltid går från operationell till struk-
turell uppfattning, vilket betvivlas av många av dagens forskare (t.ex. Lins &

)5x)(3x(
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Kaput, 2004; Gray & Tall, 2007; Tall, 2008). Istället menar man att de båda ut-
gör kompletterande perspektiv på det matematiska objektet som samverkar hos 
den kompetente algebraanvändaren. Utmaningen i matematikundervisningen är
att skapa förutsättningar för eleverna att förstå och använda båda synsätten. 

Demby (1997) undersökte vilka slags procedurer elever i årskurs 7 och 8 
använder när de arbetar med förenklingar och värdeberäkningar av uttryck. Hon 
fann sju huvudtyper av strategier och procedurer: automatisering, formelan-
vändning, gissning-substituering, förberedande modifiering, konkretisering,
regler och kvasiregler. Det understryks i olika sammanhang att förståelse av de
algebraiska operationerna är viktig, men i verkligheten är elevernas arbete till 
stor utsträckning procedurstyrt. De förlitar sig ofta till formler och regler de lärt 
sig mer eller mindre utantill, men uppfinner även egna, ibland felaktiga, regler 
(kvasiregler). Sannolikheten att man kommer ihåg någon regel fel eller använder 
den i fel sammanhang är tämligen stor. Här är det viktigt att läraren bistår med 
verktyg för att eleven ska kunna skaffa sig hållbara konstruktioner av regler,
som i slutänden medger henne/honom flexibiliteten i att både förstå operationen 
och att vid behov automatisera den. 

En smidig förmåga att behandla uttryck och ekvationer bygger på att man 
erövrat en algebraisk strukturkänsla (structure sense). Redan i tidig algebra-
forskning undersöktes elevers medvetenhet om struktur och algebraiska former
(se t.ex. Kieran, 1989). Det finns även de som förespråkat en strukturell väg till 
algebran eller i alla fall har pekat på att den aspekten inte får glömmas bort i 
undervisningen (Kirshner, 2001). Problemet med denna väg är att den är synte-
tisk till sin natur. Algebran startar med definitioner och axiom, och därefter 
utforskar man de satser som blir följden av dessa. Modellen för detta är den 
matematik man möter på universitetsnivå, och frågan är hur lämplig den är för 
yngre elever. Ändå har mycket algebraundervisning bedrivits med sådana för-
tecken, både här i Sverige och i andra länder. Exempelvis har algebra inletts i 
årskurs 7 med att enkla ekvationer satts upp, utan någon annan kontext än 
matematiken i sig. ”Tillåtna” operationer har definierats och sedan tillämpats i 
ett antal övningar. Därefter har nya, mer komplicerade ekvationer presenterats, 
med åter nya operationer, osv.

Numera förespråkas helt andra vägar till algebran, med vilka den också är 
inplacerad in någon form av konkret eller narrativ kontext. Operationer kopplas 
till motsvarigheten i aritmetiken, och antalet ”tillåtna” operationer är väsentligt 
fler. Ändå är det av vikt att uppmärksamheten så småningom riktas mot struktu-
ren (se t.ex. Boero, 2001): Hur ser formen på uttrycket/ekvationen/funktionen 
ut? Har jag sett något liknade tidigare? Finns det någon/några passande trans-
formationer jag kan göra? Hur kan jag förvänta mig att en slutprodukt av mina
transformationer kan se ut? Hur kan mellanformerna se ut? Hoch och Dreyfus 
(2004) definierar algebraisk strukturkänsla som följer: 
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Structure sense, as it applies to high school algebra, can be described as a 
collection of abilities. These abilities include the ability to: see an algebraic 
expression or sentence as an entity, recognise an algebraic expression or 
sentence as a previously met structure, divide an entity into sub-structures, 
recognise mutual connections between structures, recognise which manipu-
lations it is possible to perform, and recognise which manipulations it is 
useful to perform.   (s. 51) 
Mycket i strukturkänslan uppövas redan i aritmetiken med uppgifter, som

kan betecknas strukturell aritmetik. Om t.ex. eleven ges i uppgift att beräkna 
, blir det en lätt uppgift om hon/han observerar hur första och 

sista termen passar ihop. På samma sätt multiplikationen 
167485367

8317  utföras tämligen
lätt i huvudet om den skrivs om som 8)710300(  och behandlas enligt distri-
butiva lagen. Användandet av kvasivariabler, som nämnts ovan, ingår även i den 
strukturella aritmetiken. 

Hoch och Dreyfus (ibid.) undersökte motsvarande strukturkänsla hos gym-
nasieelever genom att låta dem lösa en rad ekvationer, som till synes var ganska 
komplicerade, men som med operationer styrda av strukturkänsla blev mycket
enkla. Ett sådant exempel är ekvationen: 

1x
x

4
15x

1x
x

4
1

Endast 15 % av eleverna som testades använde den uppenbara strukturella för-
enklingen att ta bort innehållet i den sista parentesen på båda sidor och få det 
snabba svaret x = –5. Istället fokuserade de flesta på att det rörde sig om ratio-
nella uttryck, tog ut minsta gemensam nämnare och multiplicerade båda sidor 
med den, osv. Hoch och Dreyfus vill tillskriva sina resultat det faktum att få 
lärare medvetet arbetar med strukturkänsla i undervisningen. Frågan är om detta 
är riktigt, och hur en sådan undervisning i så fall ser ut? I en annan artikel har 
författarna (Hoch & Dreyfus, 2005) beskrivit elevers svårigheter att betrakta 
uttryck som som en differens mellan kvadrater, vilket ger en 
möjlighet till förenkling via konjugatregeln och kvadreringreglerna. 

44 )3x()3x(

Kirshner och Awtry (2004) undersökte hur visuellt iögonenfallande trans-
formationer kan leda, och missleda, elever i arbetet med uttryck och ekvationer. 
Exempel på sådana transformationer är den distributiva lagen,

bcacc)ba( , och faktorisering av kvadratrötter, baab . Problemet 
är att många elever överför dessa i lika iögonenfallande, men helt felaktiga reg-
ler som:  eller ccc ba)ba( baba . Kirchner och Awtry visade 
att sådana felaktiga övergeneraliseringar var tämligen vanliga, medan samma 
elever i mindre grad gjorde fel på icke-visuella regler, som t.ex. 

. Genom att välja yngre elever, som inte tidigare mött)yx)(yx(yx 22
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algebraiska transformationsregler, kunde de också dra slutsatsen att den visuella
mönsterpassningen är omedelbar och spontan. De skriver: 

Students appear to begin their processing of (at least) some rules, presented 
in a didactic manner, at the subcognitive level … of visual pattern matching 
rather than just at the conscious level of declarative content. Thus students’ 
persistent algebra errors may stem from difficulties with the declarative 
content, per se.  (s. 244) 
Som nämnts ovan, bygger algebraundervisningen på universitetsnivå på 

algebraiska strukturer (abstrakt algebra). Novotná och Hoch (2008) har i en stu-
die visat på relationen mellan strukturkänsla för algebraiska uttryck och ekvatio-
ner å ena sidan och strukturkänsla för abstrakt algebra å den andra. De pekar 
bl.a. på hur strukturella och manipulativa tillkortakommanden hos gymnasieele-
ver senare ger problem med att t.ex. i binära operationer identifiera neutrala och 
inversa element, att se relationen mellan dessa och att utnyttja en egenskap för 
att stödja en annan (som kommutativitet för neutrala och inversa element). De 
skriver också:

We see an attention to structure as being an important part of mathematics 
in general, and the learning of algebra in particular. The view of mathe-
matics that students build up during their school career survives long after
they leave secondary school.  (s. 102) 

Likhet, likhetstecken och ekvationer 
Likhetstecknet är en symbol med central betydelse i matematiken, och då även 
inom algebran. Före Robert Recordes introduktion av symbolen 1557 hade man
beskrivit likhet mellan två matematiska uttryck, storheter eller geometriska ele-
ment med text som var speciellt anpassad för situationen. Den införda symbolen
”=” kom alltså att betyda flera olika saker. Vad menar vi t.ex. när vi om två
sträckor i en geometrisk figur skriver att AB = CD? Sammanfaller sträckorna
eller är de lika långa? Och i det senare fallet, hur vet vi att de är lika långa? Frå-
gan om likhetstecknets olika betydelser och tolkningar är av största vikt i skol-
matematiken, från tidiga år till universitetsnivå. Därför är även forskningsresul-
tat från yngre elevers tänkande kring symbolen av intresse för att förklara exem-
pelvis gymnasieelevers sätt att behandla den. 

Det är huvudsakligen två typer av tolkningar som är dominerande. I den ena 
ses likhetstecknet som en operator, och den aktivitet som blir följden är av typen 
att beräkna eller förenkla. I de andra ses det som en relationell symbol, med 
aktiviteter som att jämföra eller strukturellt transformera. Det finns tecken på att 
elever genomgår en utveckling mot att kunna omfatta alltfler tolkningar, och där 
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det relationella synsättet representerar en högre abstraktionsnivå i tänkandet.
Sáenz-Ludlow och Walgamuth (1998) undersökte utvecklingen av tredjeårsele-
vers användning och tänkande kring likheter. Först använde eleverna olika 
informella sätt att uttrycka likhet, t.ex. med ord. När sedan likhetstecknet inför-
des, såg alla elever det som en uppmaning att göra en beräkning. Senare kom de 
även att upptäcka den relationella innebörden, men först efter en längre process 
där lärarens roll var avgörande (se även Freiman & Lee, 2004). Synen på lik-
hetstecknet som i första hand en operator kan dock vara dominerande långt fram
i elevernas utveckling. Knuth, Stephens, McNeil och Alibali (2006) visade i en 
undersökning av elever i år 6-8 att mer än hälften av eleverna i första hand 
använde en operationell definition av likhetstecknet. Kieran (2007) beskriver 
studier där även elever/studenter på gymnasie- och universitetsnivå uppvisar
denna preferens. 

Inom algebran finns det många övningar som är rent operationella, och där 
likhetstecknet ofta är implicit. Ett exempel är uppgifter i läroböcker av typen 

, där eleven förväntas inleda med att skriva ett likhetstecken och 
sedan det förenklade uttrycket (resultatet av operationen). Övningar av den 
typen riskerar att förstärka elevers operationella uppfattning, och kan ställa till 
problem med utvecklingen mot ett relationellt tänkande vid ekvationslösning (se
t.ex. Kieran, 1992). 

y5xy2x3

När tecknet används som relationell symbol i algebran är det viktigt att skilja
på de olika avsikterna man har. Dessvärre förekommer det olika definitioner av
exempelvis ordet ”ekvation” (se t.ex. Godfrey & Thomas, 2008). Jag kommer 
här att benämna alla uttryck där likhetstecknet ingår med likhet. Om likheten är 
sann för vilket värde som helst på de ingående variablerna är det en ekvivalens
eller identitet (ex. y15x6)y5x2(3 ). Om den bara är sann för vissa värden 
(eller inget alls) på variablerna är det en ekvation (ex. 16y5x2 ). Här bör 
man observera att även det man i första hand uppfattar som ett samband (t.ex. 

) med denna definition kan ses som en ekvation. Godfrey och Thomas
använder här beteckningarna ”identical equation” resp. ”conditional equation”. 

5xy

Båda de ovanstående sätten att använda relationell likhet plus det operatio-
nella förekommer jämsides i algebraundervisningen, men ofta utan att skillna-
derna uppmärksammas specifikt. Eleverna får ibland i stort sett på egen hand 
försöka utveckla en sådan förståelse, vilket i många fall misslyckas. Godfrey 
och Thomas’ (ibid.) undersökning av utvecklingen hos elever/studenter från 
grundskolans senare år fram till universitetet bekräftar detta. De skriver: 

If students have a view of the equals sign as signifying the result of a 
procedure, or only as a conditional equality, as many in our study did, and 
have not constructed the properties of an equivalence relation, they will not 
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be able to interact fully with the mathematical equation object, or make 
good progress in their transition to university mathematics.  (s. 89) 
Ett stort antal studier har gjorts kring hur elever arbetar med ekvationslös-

ning, och detta delområde tillhör de tidiga inom algebraforskning (se t.ex. Kie-
ran, 2006). Många av problemen eleverna möter är också välkända. Några nyare 
studier har också gjorts, speciellt sådana som involverar teknologiska verktyg.
Här kan nämnas Kierans och Drijvers’ (2006) undersökning av hur elever med 
hjälp av CAS-verktyg (CAS = Computer Algebra System) och för hand med
olika metoder (substitution, faktorisering, expandering eller annan manipule-
ring) jämför och själva konstruerar algebraiska uttryck, som sedan bildar ekva-
tioner eller ekvivalenser. CAS-verktyget ger också möjligheten att skriva in en 
likhet och få det logiska svaret ”sant” eller ”falskt” på om den är en ekvivalens, 
alltså sann för alla variabelvärden. En viktig kommentar de ger, är att de mest
produktiva lärandesituationerna uppstod när svaret CAS-verktyget gav på något 
sätt stod i konflikt med vad elevernas trodde på förhand. 

Ett par till ekvationer närliggande områden kan också nämnas. Det första är 
algebraiska olikheter, för vilka exempelvis Tsamir och Bazzini (2002) visat att 
elever tenderar att i analogi använda samma metoder som de har för ekvations-
lösning, inklusive att (ibland oriktigt) dividera med negativa tal. Det andra är 
ekvationssystem, som studerats av t.ex. Filloy, Rojano och Solares (2004) och
Häggström (2008). I sin studie jämför Häggström detaljerat undervisningen 
kring system med två obekanta i några klasser från grundskolans senare år i 
Sverige och Kina, utifrån variationsteori (vilka övningar väljs?) och med fokus 
på lärarnas genomförande av lektionerna. Resultaten av denna presenteras längre
fram i kapitlet. 

Slutligen ska nämnas att likhetstecknet kan användas på fler sätt än de ovan 
nämnda. Vasco (2004) inriktar sig på avsikten med likheten och urskiljer inte 
mindre än sju olika sådana. Första avsikten är den operationella (som ovan), den 
andra är den deklarativa (som ekvivalens) och den tredje den förutsägande (som
ekvation). De övriga fyra är mer specialiserade. En av dem är den instruerande,
som används i en del programmeringsspråk, t.ex. på räknare. Där kan man 
exempelvis skriva x = x + 1, och menar med det att variabeln ska tilldelas ett
värde som är en enhet större än det tidigare. Logiskt ser uttrycket konstigt ut, 
och ”tilldela” ges nu oftast i programmering en speciell teckenkombination, så 
att man skriver x := x + 1.

En till den förra närliggande avsikt som Vasco nämner är den stenografiska,
då vi tilldelar ett uttryck en speciell symbol. T.ex. i formeln för andragradsekva-

tionens lösning kan vi skriva: ”Låt q
2

2
p ”. Då blir lösningarna till ekvatio-

nen 2
px ”. Vidare nämner han den postulerande avsikten, med vilken 
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man exempelvis i en geometrikonstruktion skriver: ”För punkten C på linjen 
AB, låt AC = CB”. Slutligen beskriver han den statusändrande avsikten, då man 
vill ändra fokus från något man uppfattar som uppenbart till något som måste
bevisas. Ett exempel är ”Visa att )b(ab)a( ”. Här måste eleven övergå till 
att med en rad steg i ett fullständigt bevis klargöra det ”uppenbara”. 

Speciella svårigheter med algebra
Det finns en rad av forskningen och även av praktiserande lärare välkända kog-
nitiva hinder som kan uppstå då elever introduceras till och arbetar med algebra. 
Redan när det gäller innebörden av bokstavssymbolerna finns det flera tänkbara 
missuppfattningar som kan uppstå. Küchemanns (1981) kategorisering av ele-
vernas uppfattning av symbolerna innehåller, förutom de tre som ovan nämnts
(okänt tal, generaliserat tal och variabel), även de som är provisoriska eller 
direkt felaktiga. En sådan är uppfattningen att symbolen står för ett konkret
objekt. Ett exempel: Vi antar att priset för apelsiner är a kr/st och priset för 
bananer b kr/st. Vad betyder då uttrycket b4a3 ? Om frågan ställs till elever 
som är osäkra på innebörden av generaliserade tal i en kontext, blir svaret ofta 
”3 apelsiner och 4 bananer”. Man ser alltså a och b som ett slags ”panter” för de 
konkreta objekten istället för priset på dem, och svårigheten att förstå ökas av att 
dessa just är apelsiner och bananer. Ett annat tidigt missförstånd är nämligen att 
bokstäverna står för förkortningar av de hela orden, och detta förstärks av 
användningen i formler, exempelvis i geometri eller fysik. Där är det vanligt att 
generaliserade tal betecknas med bokstäver som är förkortningar (l och b för 
längd och bredd, A för area, s för sträcka etc.). Här måste läraren vara uppmärk-
sam och göra eleverna medvetna om bokstävernas kontextuella innebörd från 
början (se även Dougherty, 2007; Kieran, 2004a). 

Küchemann (ibid.) anger också att symbolerna kan uppfattas som konkreta
objekt i sig, vilket orsakar problem vid inledande förenklingsövningar. Exem-
pelvis kan en elev göra följande misstag: 4aa4 , eftersom hon/han uppfattar 
det som att a:et i den första termen subtraheras. På samma sätt kan x7x3
komma att ges svaret , eftersom uttrycket uppfattas som en addition av dels 
3 och 7, och dels av x och x. Det går inte så bra att skriva in 2x, så då blir det 
(oreflekterat) x

2x10

2 istället. 
Bloedy-Vinner (2001) har beskrivit några av de svårigheter elever på gym-

nasieelever upplever med bokstavssymboler som parametrar, i synnerhet förvir-
ringen kring vad som är variabler och vad som är parametrar i ett uttryck. Hon 
menar att det är nödvändigt att göra klart för eleverna att rollen en bokstavssym-
bol har är kontextberoende, och även att träna deras förmåga att i en uppgift 
finna den information som behövs för att avgöra rollen. 

45



Ett annat problemområde är hanterandet av minustecknet i algebran, vilket 
till stor del följer av hur tecknet uppfattas i aritmetiken. Grundproblemet ligger i 
att det egentligen står för tre skilda saker. Dels fungerar det som operator vid 
subtraktion, dels står det som markör för negativa tal och slutligen fungerar det 
som beteckning för det motsatta talet. Det kan sägas vara olyckligt att denna
trippelbetydelse uppstått, eftersom användningen av minustecknet logiskt sett är 
olika i de skilda fallen.

I exempelvis uttrycket  visar det första tecknet att det inte är 5, utan 
det negativa talet –5, som menas. Det andra visar att man från detta tal ska dra 
ifrån talet 8. De två tecknen kan också stå tillsammans, men då krävs en parentes 
i mellan, som i uttrycket , då det motsatta talet till 4 ska subtraheras från 
3. Att alla elever ska lyckas inse att resultatet blir detsamma som då man adderar
talet 4 till 3 är en svår didaktisk uppgift. Ofta lär sig dessvärre eleverna detta 
som ren utantillkunskap utan förståelse (rote learning), och det bäddar för pro-
blem. Regeln ”minus, minus ger plus” kan riskera att övergeneraliseras till att 
gälla även beräkningen , med svaret +13 som följd. Gallardo & 
Hernandez (2005) föreslår att innebörden av begreppet motsatt tal, kopplat till 
betydelsen av talet noll som neutralt element vid addition, kan utnyttjas i kon-
kreta aktiviteter som stärker förståelsen av minustecknets roll i algebra. Nyckeln 
här är insikten att 
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)4(3
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0)a(a , oavsett värdet på a, vilket utgör en fundamental
regel för inversa och neutrala element i algebran. 

Vid arbete med olika teknologiska verktyg blir det nödvändigt för läraren att 
diskutera minustecknets båda roller. På avancerade räknare finns det exempelvis
två olika tangenter för dem, och tecknen man ser i displayen är ofta olika (”lilla” 
resp. ”stora” minus, där operatorn är det ”stora”). I datorprogramvara används 
visserligen samma tecken, men logiken kring parentesanvändning är i gengäld 
sträng. Det kan även vara svårt för vissa elever att inse att uttryck som antar
positiva värden då x är negativt, vilket kan ställa till problem vid exempelvis
övningar kring olikheter. En ytterligare komplikation uppstår vid införandet av 
absolutbelopp, som eleverna/studenterna uppfattar som ”något som gör talen 
positiva”. Det är då ofta svårt att inse logiken i att 

x3

xx  när  (se t.ex.
Monaghan & Ozmantar, 2006).

0x

I den elementära ekvationslösningen ställs eleverna inför en betydande kog-
nitiv svårighet, som Filloy och Rojano (1989) rentav beskriver som ”a didactical
cut”. Elever kan lösa ekvationer av typen cbax  med rent aritmetiska meto-
der (t.ex. ”baklängesräkning”), medan ekvationer av typen dcxbax  istäl-
let kräver strukturella och algebraiska metoder (t.ex. systematisk prövning av 
värdena på båda sidor eller operationer av typen ”gör lika på båda sidor”).
Mycket forskning har bedrivits kring detta speciella hinder, med konkreta för-
slag på angreppssätt och konkret material för att avhjälpa det (se t.ex. Kieran, 
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2006). Här kan även arbete med likheter och kvasivariabler i de lägre åldrarna
bidra.

Eleverna uppfattar i regel problemlösning med algebra som svårare än inom 
andra områden av matematiken. Drijvers (2003) pekar på några viktiga huvud-
orsaker:

Den abstrakta nivån på vilken problem löses jämfört med de konkreta
situationer de kommer från, och bristen på mening som eleven lägger i de 
matematiska objekten på den abstrakta nivån.
Den formella, algoritmiska karaktären hos algebraiska procedurer som
eleven inte kan relatera till informella och meningsfulla sammanhang. 
Behovet av att vara medveten om den övergripande problemlösningsstrate-
gin, samtidigt som man utför de elementära algebraiska procedurerna som är 
en del i den. 
Det kompakta algebraiska språket med dess specifika konventioner och
symboler, till skillnad mot det naturliga språket eleven använder vid 
kommunikation med andra. 
Objekt-karaktären hos algebraiska formler och uttryck, medan eleven ofta 
uppfattar dem som processer eller handlingar 

Frågan är hur spänningarna mellan dessa motsatspar ska kunna överbryggas, så 
att eleverna förstår hur, och varför, algebran blir ett smidigt och snabbt verktyg 
vid problemlösning. Detta finns det i forskningen ett stort antal svar och förslag
på (Kieran, 2007), och några kommer att redovisas i nästa avsnitt.

Objekt/process-problematiken behandlas speciellt i kapitel 4, men redan här 
kan nämnas något. Elever som är ovana vid algebra kan ha svårt att acceptera att 
ett uttryck som 3x2  kan vara svaret på en uppgift. Det finns ju fortfarande en 
operator (+) kvar, och det ser eleven som en uppmaning att slutföra ”beräk-
ningen”. Svaret kan då t.ex ges som 5x. Fenomenet kallas bristande avslut (lack 
of closure), och beror på att eleven inte kan se uttrycket som ett färdigt, alge-
braiskt objekt, utan bara som en process. Gradvis, genom övning och genom att 
strukturella aspekter alltmer kommer i förgrunden, kompletteras processaspek-
ten med en objektsaspekt hos eleven. Denna ”objektifiering” har av Sfard och 
Linchevski (Sfard, 1991; Sfard & Linchevski, 1994) benämnts reifikation, och 
är en förutsättning för att denna/denne ska kunna utveckla en strukturkänsla och 
ha möjlighet att arbeta med övergripande strategier. 

Vägar till algebra 
I sin inledning till Approaches to algebra karakteriserar Bednarz, Kieran & Lee 
(1996) fem perspektiv på algebra för forskning och undervisning. Förutom det 
historiska, som till delar berörts ovan, visar de på följande perspektiv: 
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Generaliseringsperspektivet: Algebra är generaliserad aritmetik. Mönster 
och regelbundenheter vi finner bland de vanliga talen eller i situationer, som
skapar vanliga tal, kan beskrivas med en algebraisk mall. 
Problemlösningsperspektivet: Algebra ska användas för att lösa kom-
plicerade problem. Där aritmetiken fallerar, kommer algebran in och 
möjliggör lösandet. 
Modelleringsperspektivet: Algebra kan skapa modeller av verkliga eller 
tänkta situationer. Genom att tillämpa algebrans regler kan t.ex. för-
utsägelser om utfall av experiment kring modellen göras. 
Funktionsperspektivet: Algebra uttrycker samband mellan variabler. 
Funktionerna kan undersökas med hjälp av algebraiska regler och kan ges 
olika representationer. Funktionsperspektivet leder vidare till den 
matematiska analysen. 

Dessa perspektiv har sin utgångspunkt i synen på vad algebra egentligen handlar 
om och vad man kan använda den till. I detta ligger inbäddat flera aspekter som
tidigare berörts, som vad symbolerna innebär, vilka typer av aktiviteter man är 
engagerad i osv. Perspektiven avspeglar också de intresseinriktningar som finns 
kring algebran, och vad man särskilt betonar i undervisningen. 

I föregående avsnitt har frågor ställts om hur de speciella svårigheter som 
elever upplever med algebran ska kunna övervinnas, om man tillämpar en lång-
siktig och konsekvent strategi. Särskilt viktig är den väg man väljer för att intro-
ducera algebraiska symboler, begrepp och procedurer, och här kommer per-
spektiven in. Ett av dem, modelleringsperspektivet, får anses tillhöra en mer 
avancerad nivå inom problemlösning, och har varit ganska sällan förekommande
i undervisningssammanhang, även på gymnasienivå. Orsakerna är många, bl.a. 
svårigheterna att representera verkliga situationer med en inte alltför avancerad 
matematisk modell och det tidsödande prövandet av olika modeller. Här har 
dock teknologin öppnat nya möjligheter på en rad punkter (se nedan). De övriga 
tre perspektiven ger upphov till tre huvudvägar till algebrakunskper: generalise-
ringsvägen, problemlösningsvägen och funktionsvägen.

Om den strukturella vägen, som inledde algebran med ekvationer och regler, 
tidigare var den förhärskande i svenska skolor, så har den rollen förmodligen
övertagits av generaliseringsvägen. Tanken är att eleverna gradvis ska ledas från 
uttryck som är numeriska och partikulära till sådana som är algebraiska och 
generella (Mason, 1996a). En typisk aktivitet bygger på någon form av mönster,
som kan ges som ett arrangemang av konkret material (tändstickor, kuber, knap-
par etc.) eller bilder av sådant, som geometriska figurer av olika slag eller bara i 
form av symboler som ordnats enligt någon visuell regel. Mönstret är avsett att 
generera en ordnad följd av tal, som elever förväntas generalisera i olika steg. 
Slutprodukten är någon form av regel av algebraisk karaktär. Ett exempel:
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En, två, tre osv. kuber placeras bredvid varandra i en rad. De synliga sidorna 
ska målas röda. Hur många kubsidor blir målade i de olika fallen? Hur många 
kubsidor blir målade om vi har 50, 100 eller 1000 kuber på rad? Finn en regel 
som beskriver antalet målade sidor för vilket antal kuber som helst! 

För en uppgift av den här typen kan man med fördel använda konkret material i 
en laborativ aktivitet, och den är möjlig att arbeta med även för yngre elever.
Efterhand som eleverna utvecklar sitt algebraiska tänkande kan slutprodukten
(regeln) bli alltmer avancerad. Lannin, Barker och Townsend (2006) studerade 
vilka strategier elever från femte skolåret använde när de arbetade med en lik-
nande uppgift. Strategin avspeglades i vilken typ av regel de kom fram till, med
en skala från rent rekursiva regler (första kuben 5 sidor, 3 sidor läggs till för 
varje ny kub) till en explicit regel eller formel (3 gånger antalet kuber plus de 2 
ändarna), och även i vilken representationsform regeln gavs i (verbalt, tabell,
formel). Beroende på hur mönstret uppfattas av den enskilde eleven fås också 
olika varianter av regler, vars likvärdighet (ekvivalens) kan diskuteras. Andra 
studier av hur elever resonerar och generaliserar kring geometriska mönster av
olika slag har gjorts av t.ex. Küchemann & Hoyles (2001) och Lin & Yang 
(2004).

Det finns dock en del frågetecken kring uppgifter av den här typen, som
exempelvis om de flesta elever verkligen förstår hur generaliseringsprocessen 
går till och kan genomföra den. Risken är att mönsterigenkänning förblir på en
trivial nivå, och inte leder vidare till den algebraiska förståelse som eftersträvas 
(Mason, 1996a). Svårigheten för eleverna ligger inte i att finna mönstret, utan att 
urskilja ett ”algebraiskt användbart mönster” (Zazkis & Liljedahl, 2002). Arbete 
med mönster riskerar att bli en matematisk aktivitet för sig, isolerad från alge-
bran, om inte den didaktiska fortsättningen mot algebraförståelse är klargjord. 

Handlar då inte all matematik, och då speciellt algebra, om mönster? Det 
finns de som hävdar att matematik är ”vetenskapen om mönster” (Devlin, 2000),
medan andra har påpekat att detta inte kan vara en riktig beskrivning. I mänsklig 
verksamhet och i naturen finns en mängd mönster som inte är matematiska, och 
i matematiken finns åtskilliga objekt och begrepp som knappast kan beskrivas 
som mönster. En precisering av vilka mönster vi egentligen menar är matema-
tiska gör definitionen intetsägande (Hersh, 1997). Det är dock klart att mönster
av olika slag kan vara utgångspunkt för ”rika” matematiska problem, och att en 
fördel med dem är att de kan utgöra grunden för aktiviteter för alla ålderskatego-
rier av elever.

Andra typer av aktiviteter inom generaliseringsvägen till algebran handlar 
om hur aritmetiska regler förvandlas till algebraiska, t.ex. kommutativa lagen
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eller för inversa tal. Här finns också möjligheter för intressanta aktiviteter som 
kan passa för olika ålderskategorier och abstraktionsnivåer, faktiskt fram till 
universitetsnivå (se t.ex. Mason, 1996a). Detta område är dock inte så väl repre-
senterat i forskningslitteraturen.

När det gäller det algebraiska tänkandet förklarar Kieran (1989, citerat i 
Zazkis och Liljedahl, 2002) att ”generalization is neither equivalent to algebraic
thinking, nor does it even require algebra…a necessary component is the use of 
algebraic symbolism to reason about and to express that generalization.”
(s.398). Ansvaret för att föra elevernas tänkande vidare till andra delar av alge-
bran ligger givetvis på läraren. Hur kopplar man exempelvis samman mönster
med ekvationer eller funktioner?

Problemlösningsvägen för fram algebran som ett kraftfullt verktyg för pro-
blemlösning. Den har ofta introduceras i ett läge då aritmetiken inte riktigt 
räcker till längre, och som en direkt fortsättning på dess metoder (Bednarz &
Janvier, 1996). Frågan är vad vi menar med ett ”problem”? Definitionen som
ges av olika författare är inte entydig (se t.ex. Mason, 1996b). För några rör det 
sig bara om större uppgifter, ofta givna i textform, för andra i princip alla upp-
gifter som ges till elever. Min definition sammanfaller med den Mason ger: 
problem är uppgifter som inte faller i någon speciell kategori eller fordrar någon 
speciell metod. Problemen kan ges i vilken representationsform som helst, och 
aktiviteterna de leder till är ofta av en utforskande och undersökande natur. I 
skolundervisningen är de givna problemen också som regel generiska, dvs. 
avsedda att utgöra en referens när eleven senare löser liknande problem.

När elever arbetar med problem utvecklar de också problemlösningssche-
man, som består av den plan och det tillvägagångssätt de använder. Steele och 
Johanning (2004) undersökte i en studie hur elever utvecklade scheman, vilka
typer av scheman de använde, hur schemat hjälpte dem att identifiera och gene-
ralisera samband och mönster samt hur schemat hjälpte dem att symbolisera 
dessa. De konstaterar: 

Through the process of assimilation and accommodation, all students 
successfully generalized verbally, and all students with well-connected 
schemas also successfully generalized symbolically.  (s. 84) 
De olika stegen i schemat, från att identifiera de storheter eller tal som söks 

och tilldela dem beteckningar till att formulera de numeriska samband som pro-
blemet ger för den och att sedan bearbeta uttryck och ekvationer med algebra-
iska metoder, har t.ex. undersökts av Rubio och del Valle (2004). Men stegen 
fortsätter med tolkningar och värderingar som leder tillbaka till det ursprungliga
problemet, så att en cykel bildas (se fig.3). 
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        Figur 3.  Problemlösningscykeln (Persson, 2008a) 
Ordet ”modell” som används i figur 3 har här en bred betydelse som den mate-
matiska form man översätter problemet till. Av figuren framgår också att de 
olika delarna och övergångarna i problemlösningsschemat kräver speciell upp-
märksamhet i undervisningen. Denna väg till algebran ställer krav på användan-
det av globala/metakognitiva aktiviteter i undervisningen (Kieran, 2007). Men 
Mayfield och Glenn (2008) har i en studie visat att även riktad träning av speci-
fika färdigheter (lokala aktiviteter) har en positiv inverkan på den övergripande
problemlösningsförmågan, även hos svagpresterande elever.

Vilken representationsform är lättast för eleverna att få problemet formulerat
i? I två studier har Koedinger & Nathan (2004) och Koedinger, Alibali &
Nathan (2008) undersökt vilken av två former, verbal eller symbolisk, gymna-
sieelever fann lättast att utgå från och fick bäst lösningsresultat med. De fann att 
eleverna lyckades bättre med berättande textproblem om stegen i de algebraiska
beräkningarna var få, medan den symboliska representationen gav bäst resultat
om stegen var flera (minst två). Bland orsakerna till detta nämns elevernas större 
vana att i andra sammanhang använda det naturliga språket för att formulera och 
strukturera problem och även lösa dem med olika informella metoder, men om
problemen blir tillräckligt komplexa räcker inte dessa metoder till, utan ett mer
kraftfullt symbolspråk krävs. Svårigheterna att översätta det verbala problemet 
till ett symboliskt språk utgör då hinder på olika sätt. Kieran (2007) nämner i sin 
översikt även några andra forskningsresultat på gymnasienivå, och i de flesta av 
dessa finns teknologiska verktyg i någon form närvarande. Dessa studier 
behandlas i ett senare avsnitt. 

Funktionsvägen till algebrakunskaper
Det perspektiv på algebra som utvecklats mest under senare år är funktionsper-
spektivet (se t.ex. Kieran, 2006; Carraher & Schliemann, 2007; Kieran, 2007).
Bokstavssymbolerna ses som variabler, som kan anta vissa (eller) alla värden.
Till skillnad från den ofta statiska symbolsynen i generaliseringsperspektivet,
betonas här istället variablernas dynamiska karaktär. Ett uttryck som exempelvis

 kan ge upphov till en rad frågor som sammanhänger med vilka värden 5x4

Problem Modell

Betydelse Lösning

Översättning
Formulering

Omskrivning
Manipulering

Tolkning

Kontroll
Värdering

Algebra”Verkligheten”
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uttrycket antar då x varierar, som: När är värdena positiva, negativa eller lika 
med noll? För vilket x antas det exakta värdet 21? Varför finns det inte fler x 
som ger samma värde? För vilka värden på x blir värdena större än 100 eller 
större än de för uttrycket ? Varför blir värdena alltid desamma som för 
uttrycket , vilket x vi än använder? 

x10
)x1()2x(3

En stor del av de aktiviteter som förknippas med skolalgebra, som ekva-
tionslösning, lösning av olikheter eller ekvivalenser, kan alltså betraktas som 
speciella frågor man ställer kring ett uttrycks värde. Men metoderna som
används är på många sätt annorlunda än med de andra perspektiven. Centralt för 
dem är de olika representationsformer man använder när man bearbetar uttryck
och löser problem, och här är den avgörande punkten att man inför en ny varia-
bel som representerar värdet. Man får då en fri, oberoende variabel och en bun-
den, beroende variabel, som bildar ett samband. Samvariationen mellan de båda 
variablerna, dvs. hur dessa förhåller sig till varandra, bygger själva dynamiken i 
sambandet men är inte oproblematisk ens ganska långt fram i matematikutbild-
ningen, vilket visats av Blomhøj (1997), Grevholm (1998) och Hansson & 
Grevholm (2003). I exempelvis Blomhøjs studie av hur elever i årskurs 9 reso-
nerar kring sambandet  påvisades hos vissa den felaktiga uppfattningen
att värdet på x var 5 mer är det för y. Bland tänkbara orsaker till detta nämns
missförstånd av likhetstecknet, men även av begreppet funktion.

5xy

Den senare tidens forskning har visat att även yngre barn kan förstå funk-
tionssamband. Blanton och Kaput (2004) lät elever från förskola (åldrar 3-5 år) 
upp t.o.m. år 5 (10-11-åringar) arbeta med problem som innehöll samband
mellan olika antal eller storheter. De konstaterade: 

The data from the study suggest that students can engage in co-variational
thinking as early as kindergarten and are able to describe how quantities
correspond as early as 1st grade. (ibid., s. 135) 

Studien visar också på hur det abstrakta tänkandet utvecklas under de första
skolåren och ger exempel på undervisningsmetoder som underlättar detta. Ett 
viktigt påpekande här är att avsikten inte var att utveckla funktionsbegreppet i 
sig, utan att grundlägga ett variabel- och samvariationstänkande.

I en longitudinell studie med elever i år 2-4 (åldrar 7-10 år) introducerade
Carraher, Schliemann och Brizuela (2006) tallinjer, inklusive en variabel tallinje
med N på nollans plats, som verktyg för problemlösning. De visade att eleverna 
kunde klara uppgifter som krävde variabeltänkande, likheter och funktionellt
tänkande, och deras slutsats var att barn kan hantera algebraiska begrepp och 
symboler betydligt tidigare än vad hittills antagits. 

Att använda sig av funktionsvägen för att introducera algebra utgör en bety-
dande didaktisk möjlighet, men det är viktigt att ta hänsyn till hur konsistent 
undervisningen är om den ska bli framgångsrik. Att omväxlande använda funk-
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tions- och ickefunktionsmetoder kan förvirra elever. Forskning har visat att så-
dana ”hybridvägar” i vissa fall kan ge negativa effekter (Kieran, 2007). Det är 
också viktigt hur man introducerar de olika representationsformer man använder 
för sambandet, och vilka verktyg man utnyttjar för dessa. Yerushalmy (2000) lät 
i en longitudinell studie elever i grundskolans senare år arbeta med problemlös-
ning i ett funktionsperspektiv och med tillgång till grafritande teknologi. Resul-
taten visade hur strategierna och representationsformerna utvecklades i samver-
kan och hur multipel representation av funktioner bidrar till elevernas begrepps-
utveckling.

Ett problem ges ofta i textform eller som en situation, och för att kunna 
bearbeta det funktionsmässigt krävs att det översätts till någon lämplig repre-
sentationsform. De tre huvudformer som oftast anges är tabell, graf och symbo-
lisk form. Det finns dock andra närliggande former, som t.ex. bilder eller skisser 
av grafer, och hybridformer som synkoperad algebra. Mellan de olika represen-
tationsformerna och inom representationsformerna kan man genomföra en rad 
typer av översättningar och transformationer (se vidare kap.4). En förenklad bild 
av dessa aktiviteter ges i tabell 1. 

         Från

Till

Situationer
Text

 Tabeller  Grafer  Formler
 Symboler

Situationer
Text

omformulera  tolka 
 tabeller

 tolka 
 grafer

 känna igen 
 och tolka

 Tabeller samla in data omgruppera avläsa
punkter

 beräkna
 värden

 Grafer skissa grafer  plotta 
 grafer

 omrita  plotta 
 funktioner

 Formler
 Symboler

modellera
situationer

 anpassa 
 formel till 
 data

anpassa
funktion till
graf

 omskriva, 
manipulera

Tabell 1.  Transformationer mellan representationsformer
       (vidareutvecklad efter Janvier, 1987b, s. 28). 

Bytena av representationsformer, exempelvis att plotta en graf utifrån en formel
för en funktion, har ofta varit tidsödande, och en följd av detta har blivit att 
några av dessa övats i ganska liten utsträckning av elever. Och att använda sig 
av multipla former vid problemlösning har varit tämligen sällsynt. De teknolo-
giska verktygen, i form av räknare och datorprogramvara, har till stor del undan-
röjt dessa och andra hinder för att funktionsvägen till fullo ska kunna användas. 
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Farmaki, Kloudatos och Verikios (2004) introducerade algebra för elever i
grundskolans senare år i ett undervisningsexperiment, i vilket momenten ekva-
tioner och funktioner integrerades i ett funktionsperspektiv. Eleverna löste t.ex. 
ett problem som ledde fram till ekvationen x34x2  genom att studera hur de 
två linjära funktionerna 4x2y  och x3y  förhåller sig till varandra. För att 
underlätta för eleverna att använda grafer vid lösningen, hade de grafritande
programvara till sitt förfogande. Studiens resultat pekar mot att elevernas 
djupare förståelse för bokstavssymbolerna och de algebraiska uttrycken och
ekvationerna underlättades, dels av den välkanta kontext problemen gavs i och 
dels av de olika representationsformer eleverna upplevde. Farmaki m.fl. menar 
också att den funktionella vägen hjälper elever att utveckla övergripande pro-
blemlösningsstrategier, som ”trial and error”, ”rita ett diagram”, ”lös en ekva-
tion” m.m., och att den även befrämjar ett visuellt tänkande. Visualisering och 
visuellt tänkande är speciellt framträdande i de nya teknologiska miljöerna, sär-
skilt i dynamiska tillämpningar (se även Heid & Blume, 2008a). 

Teknologiska verktyg i undervisningen 
De första teknologiska verktygen (definition av ”verktyg”: se kap.4) introduce-
rades i matematikundervisningen under 1970-talet, i form av enkla s.k. ”räkne-
dosor” med de fyra räknesätten. Räknarna förorsakade en livlig debatt kring 
deras eventuella positiva eller negativa inverkan på elevernas matematikkunska-
per, och speciellt på de manuella färdigheterna. Denna debatt har förts, och förs, 
av såväl praktiserande lärare som forskare och även av allmänheten. En omfat-
tade forskning startade i början av 1980-talet för att försöka ge svar på om far-
hågorna var riktiga och för att ge riktlinjer för hur räknarna bäst kan användas 
för elevers begreppsutveckling. Med de nya, mer avancerade räknarnas intåg, 
och med introducerandet av datorprogramvara i matematiken, kom forsknings-
fältet att ytterligare vidgas, samtidigt som debatten tog ny fart. Den nuvarande 
diskussionen rör främst användningen av symbolhanterande räknare och pro-
gramvara (computer algebra system, CAS) i gymnasiematematiken.

Kognitiva verktyg är sådana som speciellt designats för att stödja kognitiva 
processer, men kan även befrämja metakognitiva processer genom att t.ex. av-
lasta eleverna bördan av rutinberäkningar. De ger bl.a. också möjligheter för 
eleverna att snabbt ställa och testa olika hypoteser vid problemlösning, och att 
arbeta med kognitiva aktiviteter som annars vore utom räckhåll för dem
(Reznichenko, 2007b). Heids (1997) lista över kognitiva verktyg består av graf-
ritande verktyg (ex. grafräknare), symbolhanterande verktyg (CAS-räknare eller 
-programvara), mikrovärldar och dynamiska geometriverktyg (ex. Aplusix,
Cabri) samt teknologibaserade laborationsverktyg (ex. Texas Instruments CBL). 
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På senare tid har några verktyg utvecklats till att omfatta två eller flera verk-
tygstyper, som exempelvis Texas TI-Nspire eller Geogebra (2009). Förutom att 
båda är grafritande och (åtminstone delvis) symbolhanterande, fungerar de också 
som dynamiska geometri- och grafverktyg och som Excel-liknande kalkylverk-
tyg. Ytterligare en kategori av IKT-verktyg bör nämnas: helt Internetbaserade.
Ett sådant är ”WolframAlpha computational knowledge engine” 
(WolframAlpha, 2009), med vilken man utnyttjar en on-line-version av det 
avancerade matematikprogrammet Mathematica, söker matematisk kunskap, 
arbetar med färdiga, dynamiska exempel m.m. 

Bland de mikrovärldar, som speciellt utformats för utvecklandet av elevers 
algebraiska tänkande och färdigheter, kan nämnas det italienska l’Algebrista
(Cerulli, 2004; Cerulli & Mariotti, 2001b) och det franska Aplusix (Nicaud, 
Bouhineu och Chaachoua, 2004). I båda fallen är tanken att eleverna bygger upp 
sitt algebraiska tänkande genom att de arbetar strukturellt med algebraiska 
uttryck och ekvationer som konkreta objekt. Med operatorer skapas ekvivalenta
uttryck i ett stegvis algebraiskt resonemang, vilket i slutänden leder fram till 
bl.a. principer för bevisföring. 

En betydande mängd studier kring de teknologiska verktygen i matematik-
undervisningen har gjorts sedan de introducerades (se t.ex. Lagrange, Artigue, 
Laborde & Trouche, 2003; Zbiek, Heid, Blume & Dick, 2007). Huvudinrikt-
ningen har dock efterhand förskjutits i takt med utvecklandet av förbättrade och
helt nya verktyg, så att det för närvarande forskas mest om grafritande verktyg 
och om CAS. Särskilt intressant är inverkan av teknologin på elevernas uppfatt-
ningar om variabler, uttryck och samband, deras sätt att genomföra algebraiska 
aktiviteter av olika slag med räknare och dator, samt elevers och lärares uppfatt-
ningar om hur verktygen ska användas i undervisningen och varför (se t.ex. 
Kieran, 2006; Kieran 2007; Heid & Blume, 2008a). Här kommer endast några 
exempel ur den stora mängden forskningsresultat att refereras till. 

Graham och Thomas (2000) genomförde ett undervisningsexperiment med 
ett stort antal 13- och 14-åriga elever, som fick använda lagringsfunktionen på
grafräknare (t.ex. 6 A, A/3 B) som en modell för variabler, och med den be-
räknade värdet av olika uttryck (t.ex. A+B, A–B, 2A–4B, 2(A–2)). Eleverna 
hade i uppgift att försöka förutsäga värdet innan de tryckte ENTER-tangenten, 
och resultaten diskuterades ingående för att utröna exempelvis varför två uttryck 
gav samma svar, oavsett vilka värden på variablerna som ursprungligen matades 
in. Graham och Thomas kunde visa att användningen av grafräknare gav en sig-
nifikant förbättrad förståelse av hur bokstavssymboler används i elementär alge-
bra, och att den ökade förmågan var relativt sett särskilt stor för de svagaste ele-
verna. En liknande slutsats kom Yerushalmy (2006) till när hon lät långsammare
elever arbeta med algebraiska textproblem med tillgång till en grafritande pro-
gramvara.
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En central egenskap hos många av de teknologiska verktygen är möjligheten
att använda flera representationsformer samtidigt. Inom grafritande teknologi är
det typiskt de tre formerna uttryck, tabell och graf, som man kan växla mellan. 
På enkla grafräknare kan man bara arbeta med en av representationsformerna åt 
gången, medan man på mer avancerade kan se alla tre samtidigt (se fig. 4). De är
dessutom dynamiska till sin karaktär (även grafen), så att om man ändrar en av 
dem påverkar detta de båda andra. 

Figur 4.  Tre samtidiga representationsformer för sambandet
)2x)(1x(y  på en Texas TI-Nspire. 

Bardini, Pierce och Stacey (2004) använde sig av en funk-
tions/modelleringsväg till algebran med ett särskilt fokus på hur eleverna ut-
vecklade symbolförståelse. I studien utnyttjade de grafräknare för att undersöka
linjära funktioner och ekvationer som de arbetade med i en kontext. De skriver 
som slutsats: 

As a result of approaching the topic of linear functions through the solution
of real world problems, students came to see that mathematics is useful. 
They learnt to write algebraic rules in a conventional manner, and as a 
result of working with a context, they quickly came to make sensible use of 
symbols and understand functions as giving one variable quantity in terms of 
another.  (s.374) 

Men de multipla representationerna innebär inte bara fördelar, utan också nya 
svårigheter för eleverna när de ibland inte kan se hur de relaterar till varandra.
Svårigheterna har dokumenterats i en del studier (t.ex. Pierce & Stacey, 2001),
men avgörande här är hur mycket tid man i undervisningen ägnat åt arbete med 
det teknologiska hjälpmedlet (Streun, Harskamp & Suhre, 2000). En långsiktig
och konsekvent användning har gett dokumenterat goda resultat för elevers för-
ståelse av funktionssamband och deras representationer. 

En speciell typ av svårighet möter eleverna när de ska styra en parameter
med en s.k. glidare (slider). I figur 5 visas det parametriserade sambandet
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axy , där värdet på a fås genom att punkten a flyttas mellan olika värden. 
Detta skapar en extra representation, nu av en parameter, vilket kan vara förvir-
rande för ovana elever (se t.ex. Zbiek m.fl., 2007) 

Figur 5.  Parametern i sambandet ges av en ”glidare” (Geogebra). 

När man arbetar med det teknologiska hjälpmedlet påverkas man av det, så 
att man utvecklar vissa sätt att arbeta, scheman. Men det påverkar också de upp-
fattningar man har om matematiska symboler och begrepp. Drijvers (2002a) har 
undersökt det invecklade förhållandet mellan teoretisk reflektion, maskinteknik 
och arbete med papper och penna. Han menar att det måste finnas en balans och 
samverkan mellan de tre, så att om någon av dem dominerar måste de övriga
utvecklas med stöd av denna. Lynch (2006) kritiserar den vanliga ”black box”-
synen på teknologin, i vilken man använder den med ett input output -per-
spektiv. Istället måste man fråga sig i vilken kontext och hur den används. 

Den tämligen nya symbolhanterande teknologin ställer särskilt höga krav på 
hur man utformar arbetssätt och aktiviteter för att kunna utnyttja de väsentligt 
större möjligheterna, samtidigt som nödvändiga kunskaper och manuella färdig-
heter i algebra inte går förlorade. Exempelvis har Zehavi & Mann (2003) och
Kieran & Saldanha (2008) beskrivit hur man utformar lämpliga uppgifter inom
algebra, t.ex. kring faktorisering av uttryck av typen 1xn , utgående från de 
forskningsresultat som finns. Kieran och Saldanha (2005) behandlar andra
exempel som rör ekvivalenser mellan uttryck, och de påpekar särskilt att 
användningen av teknologin gav upphov till frågor som normalt inte skulle ha 
ställts i klassrummet. Bland de relativt få studierna av CAS-användning på uni-
versitetsnivå kan nämnas den av Stewart, Thomas och Hannah (2005), som bl.a. 
klassificerat studenters motiv för att använda CAS vid lösning av uppgifter och 
problem. Dessa skiljer sig inte på några avgörande punkter från dem som gym-
nasielever ofta anger, och ger upphov till samma överväganden kring aktiviteter 
och arbetssätt (se även Kulik, 2003). 

57



Ruthven, Deaney och Hennessy (2009) undersökte vilka grunder lärare hade 
för användning av grafritande verktyg i undervisningen, vilka uppgifter och 
aktiviteter lärarna konstruerade samt hur lektionerna genomfördes. Aktiviteterna 
handlade om linjära, kvadratiska och reciproka former, och analyserades ur flera 
synvinklar. Bland slutsatserna märks att läraren spelar en avgörande roll genom 
de sätt på vilket hon/han förstrukturerar de teknologibaserade uppgifterna och 
skapar de teknologi/uppgiftsmedierade aktiviteterna. Användningen av räknare 
eller dator gör undersökande arbetssätt mer tillgängliga, och teknologin ska ses 
som ett resurssystem för undervisningen. Enligt lärarna i studien bidrar den graf-
ritande teknologin till att: 

effektivisera arbetsprocesser och förbättra resultat genom att göra det lättare 
och snabbare att producera grafer 
övervinna elevsvårigheter och skapa säkerhet genom att göra grafritande
uppgifter mer tillgängliga för elever som har problem med att organisera och 
presentera
underlätta experimenterande och kontrollerande aktiviteter genom att 
möjliggöra lektioner som bygger på undersökningar och förbättringar av 
modeller, både inom och utom lektionsmålen
fokusera på övergripande frågor och betona viktiga egenskaper genom att 
hjälpa till med att t.ex. upptäcka effekterna av att ändra koefficienter och 
parametrar i en ekvation eller funktion.
förstärka variationen och lockelsen hos klassrumsaktiviteter genom att 
reducera mödosamt skriftligt arbete och samtidigt öka omedelbarheten och 
interaktiviteten i uppgifterna 
fostra eleverna till oberoende och kamratsamarbete genom att understödja 
utforskande arbetssätt hos eleverna, i vilket de delar upptäckter, erfarenheter 
av teknologin och matematiska idéer med kamraterna.  (översatt från s. 295) 

Avgörande för ett gynnsamt utfall är att undervisningen förändas och anpassas 
så att den tar hänsyn till egenskaperna hos de teknologiska verktygen. För detta 
krävs också att lärarnas uppfattning om matematik, och då i synnerhet om alge-
bra, tas i beaktande.

Betydelsen av lärares och elevers uppfattningar och känslor 
Som tidigare nämnts har min forskning huvudsakligen rört sig inom det kogni-
tiva området. Det är dock klart att de affektiva faktorerna spelar en betydande 
roll för lärandet, förmodligen lika stor som för de kognitiva. Novak (1998)
skriver:

Feelings, or what psychologists call affect, are always a concomitant to any 
learning experience and can enhance or impair learning. (s. 24) 
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De affektiva faktorerna samverkar till det vi kan kalla elevens ”känslor” och kan 
grovt indelas i följande: 

intresse, förväntningar och motivation
attityder hos den enskilde eleven och kamraterna 
självförtroende och känsla av att lyckas (eller misslyckas)
socialt klimat i klassrummet. 

Om eleven saknar intresse och motivation för att delta i matematiska aktiviteter,
och har låga förväntningar på det som ska ske under en lektion, är förutsättning-
arna för verkligt lärande mycket små. Allvarliga hinder kan vara attityderna till 
exempelvis algebra hos eleverna eller ett dåligt socialt klimat med lite kamrat-
stöd. Det är dock möjligt att vända negativa attityder till sådana som snabbt ger 
förbättrade förutsättningar för lärande (Hannula, 2002; 2005), och här kan en 
nyckelfaktor vara känslan av att lyckas med matematiken. 

Förväntningarna inför en lektion bygger på de uppfattningar eleven har om 
vad matematik är, vad matematiska aktiviteter handlar om, vad hon/han ska 
utföra eller producera under lektionen samt vilken roll hon/han ska spela gent-
emot andra elever och läraren (Brousseau, 1997; Pehkonen, 2001). När det 
gäller elevens roll har utvecklingen gått från att ha varit en passiv åhö-
rare/utförare till att ta en mer aktiv roll som deltagare/producent. Inte minst
gäller det inom de teknologiska miljöerna, där eleverna har möjlighet att arbeta 
med undersökande uppgifter och problemlösning på ett mycket mer aktivt och
flexibelt sätt. En rad undersökningarna har också visat att eleverna i dessa mil-
jöer har en mer positiv attityd till matematik och är mer motiverade att delta i 
aktiviteter än vad som är normalt för elever i icke-teknologiska miljöer (se t.ex. 
Burrill m.fl., 2002; Ellington, 2003; Reznichenko, 2007a). 

Samarbetet i klassrummet och de olika rollerna som antas beror på hur lära-
ren ”orkestrerar” arbetet (Artigue, 2005), dvs. organiserar och fördelar det indi-
viduellt och gruppvis. Detta i sin tur sammanhänger med lärarens uppfattningar
om matematik och matematiska aktiviteter, hur lärande går till m.m. I själva 
verket utgör detta den viktigaste grunden för elevernas lärande och den avgö-
rande förutsättningen för en rad andra faktorer. Läraren är auktoriteten och den 
viktigaste personen i klassrummet, på samma gång som hon/han inte får vara
auktoritär och i princip vara den enda som får agera och tala. Boaler (2003) 
visade t.ex. hur lärare i ”traditionell” undervisning gav eleverna information, 
medan de i ”reforminriktade” klassrum istället drog informationen ur eleverna 
genom att ge dem olika problem och ställa frågor till dem.

En större översikt över lärares uppfattningar (beliefs) och känslor (affect) 
har gjorts av Philipp (2007). Han påpekar att det är en skillnad mellan det vi 
kallar uppfattningar och det vi kallar värden. En tro att något är fallet är en upp-
fattning, medan en tro på något representerar ett värde. Uppfattningar är heller 
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inte detsamma som en kunskaper. Båda är kognitiva konstruktioner, men kun-
skaper är starkare eftersom de bygger på fakta och sanningar. Philipp delar in 
forskning om läraruppfattningar i sådan som rör elevers matematiska tänkande, 
läroplansförändringar, teknologi resp. genus. Han påpekar också att, medan det
gjorts många studier kring lärares uppfattning, finns det relativt få tillgängliga 
om lärares känslor 

Harel, Fuller och Rabin (2008) menar att lärarens sätt att ge mening till 
matematiska begrepp och aktiviteter är av avgörande betydelse för elevernas 
utveckling av algebraisk förståelse. I sin studie undersökte de hur (och om)
lärare i undervisningen behandlade syftet med nya begrepp, distinktioner i
matematiken, matematisk terminologi och matematiska symboler. De fann en 
rad problem härvidlag, som de menar beror på t.ex. institutionella begränsningar 
(som tid, resurser etc.), prestationskrav (som nationella prov), lärarnas mål för 
undervisningen (som inte byggde på mening) samt brister i lärarnas kunskapsbas 
(matematikinnehåll, epistemologi och pedagogik). Lärarnas handlande gör enligt 
Harel m.fl., att eleverna riskerar att få en oönskad syn på matematik, exempelvis
de följande: 

Matematiken innebär att utföra standardprocedurer mycket mer än den 
innehåller mening och resonemang. 
Matematiska definitioner och resultat är tillfälliga och godtyckliga. 
Symboliska resonemang har ingen koppling till verkligheten. 
Formen på ett uttryck är viktigare än dess värde.
(Harel m.fl. s. 125, min översättning) 

Ett viktigt memento vad gäller sättet att behandla terminologi i undervisningen 
menar de är: 

Teachers explicitly introduce and review terminology while discussing 
concepts, but they also implicitly set the norms for how terminology is used 
by using it themselves. When the teacher does not demonstrate precise and 
referential definitions, it is unlikely that students will value referential usage 
of terminology.  (ibid., s. 126) 

I en studie av förhållandet mellan lärarens roll och uppfattning och elevernas sätt 
att använda grafräknare, fann Doerr och Zangor (2000) att lärarens förtrogenhet,
flexibilitet och insikt om begränsningarna med verktyget ledde till en undervis-
ningsnorm som krävde att resultat skulle styrkas matematiskt och i en gemen-
sam diskussion. 

Skolalgebra har internationellt sett befunnit sig i en period av förändring mot
en mer funktionsbaserad undervisning (se t.ex. Artigue m.fl., 2001). Detta ställer 
naturligtvis stora krav på lärarnas kunskaper och förmåga att skifta perspektiv
vad gäller algebran, krav som det är svårt att leva upp till och som bl.a. förut-
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sätter att lärare fortbildar sig (ibid.). I en studie av Chazan m.fl. (2008) intervju-
ades några lärare i grundskolans senare år för att ta reda på hur en läroplansför-
ändring mot en funktionsväg till algebran påverkade deras lösningsmetoder för 
ekvationer av olika slag, och hur de jämförde ekvationer när det gäller deras 
mening och bokstavssymbolernas roll. Ett exempel var ekvationen 2x x2 ,
som inte alla insåg är algebraiskt olösbar. Det var också svårt för lärarna att se 
den som en jämförelse mellan två funktioner, x2y  och , som är möj-
liga att rita upp med exempelvis en grafräknares hjälp, och på så sätt numeriskt
finna de två lösningarna. Ett annat exempel var ekvationssystemet

2xy

3y3x6
5x2y

Vanligast var att lärarna tillämpade algebraiska metoder, t.ex. substitution, och
kom fram till någon slags identitet, eftersom systemet saknar lösning. Detta var 
en typ av uppgift som inte brukade ges i en grundläggande algebrakurs, men 
som är lätt att förstå om de båda ekvationerna ses som linjära, men parallella 
funktioner. Chazan m.fl. menar att bytet från traditionella, ofta strukturella, per-
spektiv till ett funktionsperspektiv innebär stora och djupgående förändringar för 
de verksamma lärarna: 

We see a strong analogy between the situation of the teachers and the 
scientist who embraces a new paradigm; as a result of a shift in one key 
definition, confronting the same algebraic equations they find the equations 
transformed through and through in many of their details.  (s. 98) 

De menar att detta beror på ett fundamentalt faktum inom matematiken, nämli-
gen att man kan utveckla en teori med aningen olika utgångspunkter fram till 
strukturer som verkar ganska lika, men som har helt olika kvaliteter. 

Lärarnas uppfattning av vad som är lätt och problematiskt i algebra för ele-
verna överensstämmer inte alltid med verkligheten. Hadjidemetriou och 
Williams (2002) undersökte hur lärarnas bedömning av svårighetsgraden hos 
grafritande uppgifter, och vilka fel och missförstånd som var vanliga, stämde
med elevernas.  De fann t.ex. att lärare i allmänhet underskattade de tekniska 
svårigheterna, medan de överskattade svårigheterna i att tolka svaren. Liknande
skillnader mellan vad läraren tror och vad eleverna uppvisar har visats i flera 
studier (t.ex. Bergqvist, 2001). 

Slutsatserna som kan dras av mängden studier kring lärares uppfattningar
om algebra är att det krävs en betydande insats av fortbildning av yrkesverk-
samma lärare och i vissa fall även av grundutbildningen för att algebraundervis-
ningen ska kunna utvecklas (se t.ex. Artigue, 2005; Kieran, 2006; 2007; 
Carraher & Schliemann, 2007). Studier från sådana projekt rapporteras också 
från olika delar av världen, som exempelvis i Italien (Bartolini Bussi & Bazzini, 
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2003) eller USA (Hallaghan, 2004). I Sverige finns det för närvarande möjlighet
att anordna kurser inom fortbildningssatsningen ”Lärarlyftet”, men för en lång-
siktig förändring krävs snarare ett mera intimt samarbete mellan lärarutbild-
ningen och skolorna. 

Algebraundervisning på gymnasienivå i ett nordiskt perspektiv 
I Sverige och i de övriga nordiska länderna har forskning kring algebralärande 
inte varit speciellt omfattande. Det finns dock en del viktiga studier på gymna-
sienivå, vars fokus tangerar eller ligger i närheten av inriktningen av min egen.
Samtliga dessa befinner sig huvudsakligen inom den kognitiva forsknings-
dimensionen, men sträcker sig i varierande intresseriktningar. 

Jakobsson-Åhl (2006) kartlade hur några läroböcker avsedda för gymnasiet
behandlar olika algebramoment, t.ex. vilka begrepp som betonas, hur begrepp 
introduceras, vilka färdigheter som betonas, textuppgifternas roll och hur bok-
stavssymbolerna kopplas till numeriska uttryck. Hon kunde påvisa en utveckling 
över tid av hur algebran framställs som drevs av läroplansförändringar, men 
också av internationella influenser kring synen på algebra och hur algebra defi-
nieras.

Ett par studier av undervisning kring andragradsekvationer finns. Olteanu 
(2007) undersökte i en omfattande studie relationen mellan klassrumspraktiken i
två gymnasieklasser inom naturvetenskapsprogrammet och elevernas lärande 
och förståelse för andragradsekvationer och -funktioner. Avsikten var att identi-
fiera mönster i lärarnas och läromedlens framställning av begreppen, bl.a.
utifrån variationsteori, och även att se mönster i hur eleverna uppfattar kvadra-
tiska uttryck och deras kontext. Olteanu såg också på hur eleverna uppfattade 
bokstavssymbolernas olika roller, speciellt de parametrar som refereras till i 
formlerna för andragradsekvationernas lösningar (”p-q-formeln”), och hur det
avspeglas i förståelsen av vad formeln innebär. Särskilt intressant är hur denna
förhåller sig till hur olika former av andragradsekvationer framställs av läraren
och av läroboken samt till de aktiviteter det leder till. 

En viktig iakttagelse av undervisningen i Olteanus (ibid.) undersökning är att
andragradsfunktionerna i den ena klassen behandlades separat från ekvationerna,
dvs. ett sammanhållande funktionellt perspektiv saknades. Istället studerade ele-
verna de speciella egenskaperna hos funktionerna, exempelvis symmetri, para-
belform etc., med ekvationerna enbart fungerande som ett lösryckt redskap. Det
framgår inte riktigt i studien på vilket sätt grafritande verktyg utnyttjades i ele-
vernas arbete och vid helklassdiskussionerna, en användning som annars ligger 
nära till hands med tanke på diskussionen kring parametrar och deras roll. En 
hypotes är att en del av elevernas förvirring kring skillnaderna mellan ekvation 
och funktion, som påvisades i studien, kunde ha undvikits med en mer över-
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gripande framställning av kvadratiska uttryck, och med undersökande aktiviteter 
som utgångspunkt. 

Winsløw (2004a) beskrev lektioner med andragradsekvationer i en japansk 
skola, och jämförde även hur en japansk och en dansk lärobok introducerar
sådana ekvationer och sedan sekventierar uppgifterna. Han konstaterar att en av 
de mest slående skillnaderna är den centrala roll aktiviteter spelar i den japanska 
undervisningen, både i dispositionen av lektionerna och i läroboken. I kontrast
till detta står den danska boken, i vilken förklaringar och färdiglösta exempel är 
det mest framträdande och där uppgifter och aktiviteter är underordnade. 
Winsløw exemplifierar skillnaden med kapitlets första sida i de båda böckerna. I 
den danska boken ser man en uppritad parabel och tre lösta exempel. I den 
japanska ser man en bild uppifrån av höns i en inhägnad och under bilden 
problemet:

Vi ska bygga en rektangulär inhägnad för höns enligt bilden, så att vi 
använder stallväggen som en av de fyra sidorna och med hönsnät på de tre 
andra. Nu har vi 24 m hönsnät. Vi måste använda allt nätet, och inhägnaden 
måste vara 70 m2. Hur långa kommer inhägnadens sidor att bli? 
(översatt från s. 59-60). 

Som nämnts ovan har Häggström (2008) jämfört undervisningen kring 
ekvationssystem med två obekanta i några klasser från grundskolans senare år i 
Sverige med motsvarande i Kina. Momentet ingår också i gymnasiematemati-
ken, varför studien ändå bör nämnas här. Även Häggström använder sig av vari-
ationsteori för att analysera vilka uppgifter som väljs och hur de sekventieras. 
Han studerar även hur olika lösningsmetoder, som substitutionmetoden eller 
additionsmetoden, framställs i lärarnas undervisning, och hur elevernas problem 
med förståelse av metoderna hanteras. En utmärkande skillnad mellan undervis-
ningen var betoningen (t.ex. tidsmässigt) av lösningsprocedurer i det svenska 
klassrummet, medan fokus i det kinesiska var på begreppsbildning. Det är också 
värt att nämna att grafiska metoder, exempelvis med grafritande verktyg, inte 
alls berördes som sätt att visualisera och lösa ekvationssystem under lektionerna
i studien. 

En del forskning kring användningen av datorer och räknare har gjorts i de
nordiska länderna. Andresen (2006) har i sin avhandling undersökt potentialen 
för att förbättra elevers förståelse för matematik och flexibilitet vid problemlös-
ning i en datorstödd miljö. Med flexibilitet avser hon den mentala:

The flexibility of a mathematical conception constructed by a person is the 
designation of all the changes of perspective and all the changes between 
different representations the person can manage within this conception.
(ibid., s. 11) 
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De representationsformer hon undersöker är grafisk form, analytisk form (for-
mellt språk), naturligt språk samt teknisk form (datorspråk). En slutsats 
Andresen drar är att flexibilitet är en viktig indikator på elevernas matematiska 
framsteg, och hon diskuterar också hur den är möjlig att mäta (vilka tecken man
kan påvisa) samt hur en undervisning som stödjer flexibilitet kan genomföras.

Villkoren för elevers lärande i en datorbaserad matematikundervisning på
gymnasiet har även diskuterats av Blomhøj (2001). Han redogör bl.a. för pro-
jektet ”Den elektroniska skolan”, som pågick i Danmark under åren 1995-1998, 
i vilket den grundläggande tanken var att eleverna i de ”elektroniska klasserna”
skulle använda datorn som sitt primära arbetsredskap. Blomhøj beskriver och
analyserar tre olika verksamhetsformer som eleverna ägnade sig åt i de matema-
tiska aktiviteterna: den osäkra och defensiva, den lösningsinriktade och den 
reflekterande. Han drar också några viktiga slutsatser kring implementeringen
av teknologi i undervisningen. För det första skapar den nya villkor för elever-
nas lärande, för det andra ställer den nya krav på lärarnas kompetens och för det
tredje skapar den behov av ett utökat försöks- och utvecklingsarbete.

Bergqvist (2001) visar i fyra delstudier hur elever och lärare resonerar kring 
ekvations- och funktionsbegrepp med grafräknare som verktyg. I en studie
undersöker eleverna egenskaper hos andragradsfunktioner och hur olika symbo-
liska representationer av funktionen avspeglas i grafen (ex. cbxx2

c4
b)2

bx( 22 ). I en annan är faktorsatsen utgångspunkt för skapandet av 

metoder för faktorisering av andragradsuttryck och lösning av andragradsfunk-
tioner. I en tredje studie får eleverna försöka verifiera, eller motbevisa, olika 
matematiska påståenden, som exempelvis: ”En linjär och en kvadratisk funktion
skär alltid varandra i två punkter” eller ”Grafen för en tredjegradsfunktion kor-
sar alltid x-axeln”. I den fjärde studien jämfördes gymnasielärares förväntningar 
på hur elever resonerar kring påståendena i föregående studie. Resultaten visar 
att lärarna tenderade att underskatta elevernas abstraktionsnivå vid lösning av
algebrauppgifter, och att de felaktigt trodde att endast ett fåtal elever i varje 
klass kunde uppnå en högre nivå av argumentation. En viktig slutsats i avhand-
lingen var också att eleverna såg grafräknarna som en normal och betydelsefull
del av deras matematikmiljö, och att de utnyttjade dem på en rad sätt för att 
visualisera, undersöka, kontrollera och verifiera i de matematiska aktiviteterna. 

Lärares uppfattningar och erfarenheter kring grafräknare i gymnasieunder-
visningen beskrivs i Ballings (2003) avhandling. Speciellt har hon intresserat sig 
för vilka lärandepotentialer som finns i att introducera räknarna i undervisningen
och vilka hinder (institutionella, ekonomiska, tekniska och individuella) som 
existerar för detta. Ett viktigt resultat av studien är att räknarna i den reella
undervisningen inte används i särskilt hög grad som undervisningsverktyg (dvs.
för nya undervisningsformer, där eleverna själva undersöker egenskaper hos 
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matematiska objekt och upptäcker matematiska samband), utan huvudsakligen 
som rena räknehjälpmedel. De uppfattningar lärarna i studien uttryckte pekade 
också på att det krävs en omfattande lärarfortbildning för att räknarna i skol-
undervisningen allmänt ska kunna användas som kvalificerade undervisnings-
verktyg.

Blomhøjs (1997) studie av hur elever i grundskolans sista år resonerar kring 
det algebraiska sambandet 5xy  (se ovan) har följts av studier med samma 
utgångspunkt av Grevholm (1998) och Hansson (2006). Grevholm och Hansson 
(se även Hansson & Grevholm, 2003) undersökte hur lärarstudenter resonerade 
kring sambandet, exempelvis om de använde termer som funktion eller ekvation 
och om de gav en huvudsakligen numerisk eller en mer symbolisk beskrivning
av hur variablerna x och y sammanhänger etc. De fann inga tecken på det miss-
förstånd av variablernas inbördes storlek som Blomhøj såg, men kunde visa att 
studenterna till största del använde numeriska förklaringar och räkneregler för 
hur de hänger samman. Det fanns heller ingen student som nämnde ekvations-
aspekten hos likheten och få som beskrev den som en funktion.

Grevholm (2003) har även undersökt lärarstudenters åsikter om i vilken grad 
elever i grundskolans senare år klarar att, för likheter och olikheter som

dbacba  eller 2nn2 , avgöra om de alltid, aldrig eller ibland är 
sanna. Bland slutsatserna av studien kan nämnas att de flesta lärarstudenterna 
hade orealistiska förväntningar på elevernas förmåga att resonera kring och för-
stå bokstavssymboler. Grevholm menar att lärarna måste förstå vad som föror-
sakar problem för eleverna och vara medvetna om deras förkunskaper för att
kunna tillämpa detta i undervisningssituationerna. I annat fall riskerar resultatet
av undervisningen att bli undermåligt. 

Med hjälp av begreppskartor (se Novak, 1998) har Hansson (2006) analyse-
rat lärarstudenters begreppsmässiga förståelse av de tre sambanden 5xy ,

 och . Dessa tre samband valdes bl.a. för att de representerar tre 
olika funktionsklasser; linjära, kvadratiska och reciproka (rationella) funktioner. 
Studien visade att studenterna i ringa grad beskriver sambanden med typiska
funktionstermer, utan använder andra sätt att uttrycka dem, exempelvis geomet-
riska (speciellt andragradssambandet som liknar formeln för cirkelns area). Stu-
denterna anspelade också på grafer för generiska funktioner, som exempelvis

 och på parametriska allmänna former som 

2xy 2xy

2xy mkxy . Svårast för 
studenterna att uttrycka var det reciproka sambandet, där de inte hade någon 
speciell struktur att förhålla sig till. Vanligast var en numerisk förklaring, som
föregicks av omskrivning till x/2y . Hansson menar att: 

…preservice teachers should be exposed more to problem situations 
involving reasoning of various relations between functions and other 
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mathematical concepts,…to realize that functions have large networks of 
relations in mathematics and the function concept is one of the fundamental 
concepts underlying mathematics.  (s. 47) 

Detta är en viktig grund för utvecklandet av en av de kompetenser som krävs av 
en matematiklärare: att vara medveten om de övergripande begreppssambanden
och kunna omsätta dem i konkreta lärandesituationer. 

I detta kapitel har en del termer och delar av teorier använts provisoriskt,
utan en mer exakt förklaring. I det nästkommande kapitlet kommer centrala 
teoretiska begrepp att utredas och ges en plats i mitt teoretiska ramverk.
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4. Teoretiskt ramverk

I den breda forskningsansats jag haft under de år jag arbetat med projektet har 
det inte varit möjligt att förbli inom ett snävare teoretiskt ramverk. Istället har 
jag i olika faser och med olika perspektiv på algebralärande tillämpat lokala teo-
rier jag funnit både vara tillämpliga i det specifika fallet och samtidigt passande 
med min övergripande syn på lärande. Det har även skett en utveckling av min 
referensram, både vad gäller lokala och globala teorier. Vissa av de lokala kog-
nitiva teorier jag analyserade elevers tänkande utifrån i början av projektet, har 
jag nu delvis frångått eller modifierat, bl.a. på grund av nyare forskningsrön.
Andra har kunnat sättas in i en större och mer generell teori, som baserats på
nyare forskning. Under samma tid har jag också sökt placera mitt arbete med
algebralärande inom globala teorier på olika plan, såsom ontologiska, epis-
temologiska och perceptionella. 

Gravemeijer (1994) har beskrivit en teoretisk ansats han benämner ”theory-
guided bricolage”. Det franska ordet ”bricolage” betyder ungefär ”lapptäcke”,
och Gravemeijer avser med termen att man tar delar från olika teorier och passar 
samman dem för det speciella forskningsobjektet (t.ex. användning av räknare i 
undervisningen). Min egen tolkning av ”bricolage” är att jag sammanfogar olika 
lokala och globala teorier, vertikalt såväl som horisontellt, till det teoretiska 
ramverk jag behöver för att tolka och analysera mina empiriska resultat samt
kunna utnyttja dessa för att formulera implikationer för algebraundervisningen.
För att de skilda teorierna (”lapparna”) ska passa väl med varandra är det nöd-
vändigt att de uppfyller vissa kriterier: 

De måste erbjuda beskrivningssätt och förklaringar för de fenomen jag 
observerar, på ett sätt som överensstämmer med mina erfarenheter som
lärare och med min uppfattning om hur lärande går till. 
En teori på en underordnad nivå måste kunna passas in i en övergripande 
teori, utan att konflikter uppstår.
Teorin måste passa väl med andra, närliggande teorier, så att de kan erbjuda 
olika perspektiv snarare än att vara konkurrerande. 
Teorin måste ha en potential för att bilda bakgrund för och ge ett underlag 
för lärare att förbättra sin egen undervisning. 

Presentationen av mitt teoretiska ramverk är uppdelad i fem avdelningar.
Först kommer jag att resonera kring min syn på matematiken som vetenskap,
något jag menar är en grund för hur man som lärare förverkligar den i klass-
rummet. Därefter redogör jag för min syn på hur lärande går till i klassrummet, 
hur kunskapsutveckling sker och vad som skiljer kunskap på olika nivåer. I det 
tredje avsnittet diskuterar jag symbolernas betydelse, givetvis med speciellt 
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fokus på de algebraiska, och i det fjärde olika representationsformer och trans-
formationer mellan dem. Slutligen kommer jag att behandla centrala begrepp 
som artefakt, verktyg och instrument, och min syn på deras tillämplighet för 
teknologiska hjälpmedel i undervisningen. Förhållandet mellan teorierna visas i 
figur 6. 

Figur 6.  Huvuddelarna av det teoretiska ramverket

Teorier om kunskap Matematikfilosofi
    och lärande 

Symbolernas Representations- Verktyg för 
   betydelse       former   lärande 

Matematik som vetenskap och algebrans plats 
Vad är egentligen innebörden av ordet ”vetenskap”? Det används ibland i en 
mycket vid betydelse, exempelvis av massmedia, för att beteckna allt som inne-
håller någon form av systematisk undersökning och analys. Man ser det ofta
som en metonym; ”Vetenskapen säger…”; och med ett utifrån-perspektiv, som 
kan åtföljas av stor respekt men även i vissa sammanhang av ifrågasättande.
Men det förekommer också en annan, mycket snävare definition av ”vetenskap”,
som i stort sett begränsar den till att gälla empiriska vetenskaper som fysik, 
geologi eller historia.

Ett uppslagsverk som Nationalencyklopedin (2000) beskriver vetenskap 
som: ”organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt
inhämtande av kunskap inom ett visst område”. Man skiljer mellan å ena sidan 
rationell eller deduktiv vetenskap, med matematik och logik som exempel, och å
andra sidan empirisk eller deduktiv vetenskap, som biologi och historia. Här 
nämns även den traditionella dualismen mellan naturvetenskap, som syftar till 
att förklara verkligheten för att kunna förutsäga kommande händelser, och 
humanvetenskap, som vill förstå mänskligt handlande och beteende för att klar-
lägga mönster i samhällen och hos individer.

Naturvetenskap, säger Nationalencyklopedin, ”studerar naturen, dess delar 
eller verkningar”, men man nämner inte matematik som exempel. Matematik 
definieras istället som ”en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning
och metodutveckling”. Filosofilexikonet (Lübcke m.fl., 1988) påstår att natur-
vetenskap ”är å ena sidan avgränsad i förhållande till matematik och andra 
formalvetenskaper och å andra sidan i förhållande till humanvetenskaper och
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samhällsvetenskaper”. Det är alltså ingen tvekan om att uppslagsverk benämner
matematik som en vetenskap, men de klassificerar den inte som en av natur-
vetenskaperna, utan använder varierande benämningar som skiljer den från 
dessa.

När en lärare i ett engelskspråkigt land undervisar i ”science” är det natur-
vetenskap som avses. Är det kanske skillnad på ”science” och svenskans all-
männa ”vetenskap”? Prismas Engelska Ordbok (1995) översätter ”science” med
”vetenskap; lära, kunskap”, vilket inte visar på någon sådan skillnad. 
Ursprunget till engelskans ord är det latinska ”scientia” med betydelserna: ”a.
vetande, kännedom,  förtrogenhet;  b. vetande = begripande, uppfattning, insikt 
i, rutin, kunskap” (Ahlberg m.fl., 2001). Dessa karakteristika igenkänner man 
som typiska för en vetenskap, men är de tillräckliga? 

Freudenthal (1978) menar att det inte går att ge en kort, men ändå fullständig
definition på vad vetenskap är. Han pekar istället på tre kriterier för vad som 
skiljer ut vetenskap från andra mänskliga aktiviteter: relevans, konsistens och
publicitet. Viktigt är också att inse den dubbla betydelsen av vetenskap som 
både resultatet av en aktivitet och aktiviteten i sig. För att kunna besvara frågan 
om i vilka avseenden matematik är en vetenskap måste man alltså definiera vad
det innebär att ”göra matematik”. Detta, menar jag, är den avgörande frågan för 
hur man ser på matematiken, och grunden för de viktigaste matematikfilosofiska 
riktningarna. Ett exempel är Ernests (1991) uppdelning i en absolutistisk resp. 
fallibilistisk syn på matematiken, och speciellt hans försvar av kvasiempirismen,
som först fördes fram av Lakatos (1990). Ernests utgångspunkter är kriterier, 
som utgår både från matematikens kunskapsbildning och från dess karakteris-
tiska aktiviteter. 

En viktig skiljelinje, som hör samman med synen på vetenskap som aktivi-
tet, är hur den förhåller sig till sanningen. Freudenthal (1978) menar att san-
ningen inte alls ska finnas med bland kriteria för vetenskap, eftersom den bara är 
en egenskap hos utsagor, medan vetenskap är en metod att ställa frågor. Men 
grundfrågan är egentligen av ontologisk natur: Existerar det ”sanningar” i uni-
versum, exempelvis inom matematiken, oberoende av oss människor? Eller är 
”sanningen” bara lokal till sin natur och förhåller sig enbart till av oss människor 
givna premisser eller axiom? 

En formalistisk syn på matematiken 
Om matematiken inte ses som något som existerar utanför människan, måste den 
alltså vara skapad eller uppfunnen av oss. I så fall är det då också en tillfällighet 
hur den ser ut och beror av en historisk utveckling. Enligt Wittgenstein (1983) är 
matematik är ingenting annat än beräkningar, och dess regler godtyckliga.
Exempelvis är reglerna för addition och subtraktion bara bruk och sedvänja, 
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”sättet vi gör det på”. Om andra gör på något annat sätt, finns det inget sätt att 
avgöra vem som gör rätt eller fel. I sin Tractatus logico-philosophicus
(Wittgenstein, 1997) skriver han i punkt 6.234 :  ”Matematiken är en logisk 
metod” och i 6.2321: ”Och att matematikens satser kan bevisas, innebär ingen-
ting annat än att deras korrekthet kan inses utan att det, som de uttrycker, självt 
måste jämföras med hänsyn till sin korrekthet.” För Wittgenstein är alltså mate-
matiken ett filosofiskt system, och dess satser kan inses med hjälp av intuitio-
nen. Detta för också hans tankar nära det intuitionistiska synsättet (se t.ex.
Hersh, 1997). 

Shapiro (2002) anser inte heller matematiken vara baserad på empiriska
iakttagelser. Han skriver: 

Mathematics does not seem to be based on observation in the way science is.
(s. 23)
Unlike science, mathematics proceeds via proof. (s. 22)

Det senare citatet visar på hur han ser på den typiska matematiska aktiviteten. 
Fosgerau (1992) karakteriserar formalistens syn: ”Matematik er et formelt 
system bestående af axiomer, definitioner, sætninger og beviser” (s. 27). 

Bland matematiker har den formalistiska skolan främst förknippats med 
David Hilbert och senare med Bourbaki-gruppen. Deras omfattande arbete med 
att bygga matematiken med satser och bevis utifrån ett antal axiom led dock stor 
skada genom Kurt Gödels ofullständighetsbevis (se t.ex. Hersh, 1997). Ändå
fick det stort inflytande på synen på matematik under 1900-talet, och även 
skolmatematiken blev påverkad. Fortfarande verkar formalismens idéer ha täm-
ligen stor spridning, så väl bland matematiker som ickematematiker, men de är 
ofta förbundna med uppfattningen att matematik endast är en mänsklig kulturytt-
ring. De som utgår från formalismen för oftast matematik till en speciell grupp 
av vetenskaper, tillsammans med exempelvis logik (se Nationalencyklopedins
definition). Jag väljer här att kalla denna grupp formella vetenskaper.

Matematik som naturvetenskap 
Devlin (2000) deklarerar: ”Mathematics is the science of patterns” (s. 3), och 
menar att det lämpligaste sättet att beskriva och analysera mönster är matemati-
ken, med matematisk notation, begrepp och procedurer. Ett exempel är algebran, 
som är bäst lämpad för att beskriva och analysera generella egenskaper hos räk-
nesätten addition och subtraktion.
Även Shapiro (2002) är inne på denna definition, men till skillnad från denne 
kopplar Devlin samman matematiken med naturvetenskapen: 

…the subject is rightly referred to as both the queen and the servant of the 
(natural) sciences. (s. 9) 
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Gottlob Frege, av många ansedd som matematikfilosofins fader (se t.ex. 
Hersh, 1997), försökte grunda matematiken i logiken (Frege, 2002), ett arbete 
som senare fortsattes av Russell (2004). Logiken i sin tur bygger på allmänna 
fysikaliska företeelser som orsak-verkan, tidsriktningen, m.m. och handlar om
sanningen. Han skriver:

Visserligen har alla vetenskaper sanningen som mål; men logiken 
sysselsätter sig på ett helt annat sätt med den. Den förhåller sig till 
sanningen så som fysiken förhåller sig till tyngd eller värme. Att upptäcka 
sanningar är alla vetenskapers uppgift: det tillkommer logiken att utröna 
lagarna för sanning. (Frege, 1995, s.110) 

Platonismen och realismen ser matematiken som något som existerar oav-
hängigt av människan, och som vi har möjlighet upptäcka på samma sätt som vi
upptäcker andra naturlagar (se t.ex. Fosgerau, 1992). Arbete med matematik för-
siggår ungefär på samma sätt som med andra naturvetenskaper.

Lakatos (1990) benämner matematiken som kvasiempirisk och inför heuris-
tiken som metod för att vinna kunskap. Han skriver:

Matematisk aktivitet är mänsklig aktivitet…Men matematisk aktivitet skapar
matematik…Den genuine, kreative matematikern är bara en personifiering,
en inkarnation av dessa lagar vilka endast kan förverkliga sig i mänsklig 
aktivitet. (s.154)

Matematik är, liksom naturvetenskap, felbar och förändras genom kritik och för-
ändring av teorier. Utgående från ett problem ställer man hypoteser, som man
söker bevis för eller kan falsifiera. Nya upptäckter kan förändra gamla ”san-
ningar” (som exempelvis när icke-euklidisk geometri upptäcktes). Bevisföring
är ingen mekanisk procedur, utan syftar till att förklara, rättfärdiga och utveckla
satsen för att göra den övertygande. Lakatos heuristik har utvecklats och fördju-
pats ytterligare av Polya (2004), som demonstrerat hur ett sådant tänkande leder 
till rationella metoder för problemlösning i det matematiska arbetet.

Matematik som humanvetenskap
Om man inte omfattar tanken att matematiken har sin grund i naturen, är det 
istället möjligt att se den som en mänsklig, social verksamhet som tillhör 
humanvetenskaperna. Ernest (1991) menar att matematisk kunskap är en social 
konstruktion via de aktiviteter man förknippar med matematik, inkluderande 
språket. Han beskriver tre grunder för detta: 

1. The basis of mathematical knowledge is linguistic knowledge, conventions 
and rules, and language is a social construction. 
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2. Interpersonal social processes are required to turn an individual’s 
subjective mathematical knowledge, after publication, into accepted 
objective mathematical knowledge. 

3. Objectivity itself will be understood as social. (s. 42) 

En som också betraktar matematisk kunskap som ett samhällsfenomen är 
Thomas Tymoczko. Han ser matematiska aktiviteter, t.ex. bevisföring eller
matematikundervisning, som offentliga aktiviteter (public activities) (se Hanna,
1991). Philip Kitcher menar att för att förstå utvecklingen av matematisk kun-
skap måste man fokusera på utvecklingen av matematisk praktik. Han identifie-
rar fem komponenter av matematisk praktik: språk, metamatematisk syn, veder-
tagna frågeställningar, vedertagna påståenden och vedertagna resonemang (se 
Hersh, 1997). Kitcher ansluter sig här till en central princip hos Thomas Kuhn:
när vetenskapen förändras, förändras inte bara teorin utan även praktiken. 

Algebrans plats i matematiken 
Vilket av de tre ovanstående sätten att se matematik är då mest rättvisande för 
algebra? En ledtråd till detta kan ges av algebrans historia (se t.ex. Heeffer, 
2007). Den utvecklades ursprungligen som ett verktyg för lösning av problem 
hämtade från verkligheten, exempelvis inom geometri. Skolalgebrans metoder
och regler bygger också på egenskaper hos de tal som beskriver den fysiska
verkligheten. Typiska aktiviteter bygger på iakttagelser av olika slags mönster,
som sedan ska ges en abstrakt gestalt i form av symboler och uttryck. Algebran
kan på så sätt ses som en metod att organisera och abstrahera data ur verklig-
heten, alltså som en del av en naturvetenskap. 

Men den matematiska gren som utgörs av den abstrakta algebran har kon-
struerats på ett annat sätt. Man har visserligen utgått från den speciella algebra 
som gäller för våra vanliga talsystem, men har sedan gått vidare till mera gene-
rella, logiska regler, med vilka man kan definiera olika algebraiska grupper,
ringar och kroppar. Dessa nya ”algebror” måste inte nödvändigtvis ha någon 
koppling till den fysiska verkligheten, utan bygger helt på formalistisk grund 
med axiom, satser etc. Den abstrakta algebran kan alltså till stora delar ses som 
en formell vetenskap. 

Som jag tidigare argumenterat för är algebran också ett språk, vilket enligt
Ernests (1991) definition placerar den bland humanvetenskaperna. Också ur 
denna aspekt är det av vikt att se hur den historiska utvecklingen gradvis format
algebraspråket, både dess symboler och dess konventioner. Den algebraiska 
praktik som efterhand utvecklats, både för matematiker och i skolundervis-
ningen, bygger på mänskliga processer och hur resonemang ”får” föras i en 
matematisk aktivitet. 
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Andra sätt att se på matematik än som en vetenskap
Det finns många, bl.a. vissa matematiker, som inte ser matematik som en veten-
skap. Dessa sätter kanske likhetstecken mellan vetenskap och empirisk veten-
skap, och matematiken är inte en renodlad sådan. Kan man då säga att matema-
tiken bara är ett logiskt system, som sorterar under filosofin? Formalisterna 
anser kanske så, men detta menar jag ger en överförenklad bild som inte stäm-
mer med verkligheten. Den påtagliga kopplingen mellan matematik och fysik
pekar istället på en fast förankring i verkligheten. De matematiska aktiviteter 
(praktik), som ligger till grund för matematikens grenar, har alltid varit verklig-
hetsbaserade. Man kan nämna de klassiska områdena aritmetik och geometri,
men även exempelvis sannolikhetsteori, analys, differentialekvationer och 
topologi.

Matematik betraktas ibland som något unikt, som inte kan sorteras in under 
någon annan rubrik. Alexandrov (1963) beskriver exempelvis matematiken helt 
utan att referera till den som en vetenskap. Matematik är helt enkelt ett ”ämne”
(subject) med sina metoder, satser, teorem, tillämpningar etc. Dock diskuterar 
han ingående frågorna om dess grunder i verkligheten, dess abstrakta resone-
mang och resultat samt dess omfattande tillämpningsområden.

Kombinationen av en grundläggande empirisk del av matematiken och den 
omfattande deduktiva teori som byggts härpå, är vad bl.a. Lakatos och Ernest 
benämner kvasiempirism. Denna syn på matematiken måste avspegla sig i prak-
tiken, och detta gäller i hög grad också för matematikundervisningen. Van 
Kerkhove (2007) visar i sin uttömmande utredning av kvasiempirismen hur 
denna även bereder möjlighet för matematikundervisning att placeras in i dagens 
matematikfilosofi.

Matematikfilosofiska reflektioner för undervisning 
Man kan fråga sig om det egentligen har någon betydelse i klassrummet vilken
syn på matematik läraren har. Hersh (1997) skriver: 

…the philosophy of mathematics held by the teacher can’t help but affect her 
teaching. The student takes in the teacher’s philosophy through her ears and 
the textbook’s philosophy through her eyes. (sid.238) 

Jag menar, precis som Hersh, att detta är av stor vikt, och att det exempelvis
måste uppmärksammas i lärarutbildningen. Uppfattningen om matematik av-
speglar sig, som jag tidigare konstaterat, även i klassrumspraktiken. En trång-
synt uppfattning om vad det innebär att ”göra matematik” kan ha förödande 
konsekvenser för undervisningen, något som exempelvis Ernest (1991) beskri-
ver. Thompson (1989) har beskrivit vad några matematiklärare anser att mate-
matik handlar om utifrån intervjuer med dessa. Hon fann att de i stor utsträck-

73



ning styrdes av tanken på att det är svaret eller lösningen som räknas i 
matematiken, att det bara finns ett rätt sätt att komma fram till det och att svaret 
på en matematisk fråga vanligtvis utgörs av ett tal. Vidare är varje kontext för-
knippad med en unik procedur för att ”komma fram till” det rätta svaret, och
nyckeln till en framgångsrik problemlösning är att man vet och kommer ihåg 
vad som ska göras (se även Pehkonen, 2001). 

Man kan tänka sig olika extremfall, när lärarens uppfattningar renodlas. Ser 
man matematiken med formalistens ögon, ska undervisningen innehålla ”utlär-
ning” av axiom och regler, övning i användningen av dessa och bevisföring.
Hersh beskriver detta:

Some instructors think, ”If it’s a math class, you prove. If you don’t prove 
anything, it isn’t math.”  That makes a kind of sense. If proof is math and 
math is proof, then in math class you’re duty bound to prove. The more you 
prove, the more honest and rigorous you feel your class is. (sid.59) 

Matematiken behöver då inte innehålla laborativa övningar, eftersom dessa inte 
ger någon kunskap om matematik utan bara om fysik, och inte heller ha verklig-
hetsanknytning, eftersom matematikens verklighet är att det bara är ett mer eller 
mindre godtyckligt system. 

Ser man matematiken med platonistens eller realistens ögon, ska undervis-
ningen innehålla rikligt med laborativa inslag, utgå från den fysiska verkligheten
och förklara hur matematiken byggts upp utifrån den, bygga gradvis högre 
abstraktionsnivåer och representationssätt i elevers begreppsbilder samt lägga 
stor tonvikt vid att tolka och värdera resultat i förhållande till verkligheten.
Atiyah (1979) fastslår:

It is, I believe, a mistake to lay too much emphasis on the formal structures of 
mathematics…Abstraction only makes sense on a firm basis of experience.
(sid.73)

Det kvasiempiriska synsättet, kopplat till socialkonstruktivismen enligt Ernest 
(1991), ger dessutom en fast epistemologisk grund för matematikundervis-
ningen. Här finns en spänning mellan de tre polära sätten att betrakta matemati-
ken (se fig.7). En viktig del i skapandet av en yrkesidentitet som matematiklä-
rare är att placera in sig själv i denna triangel, med en väl avvägd balans mellan
de tre polerna. 
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Figur 7.  Tre sätt att definiera matematik som vetenskap.

Hur arbetar man då normalt med matematiken? Som matematiker eller vid 
problemlösning i undervisningen genomgår man olika faser där man ”leker” 
med problemet och organiserar data kring det, ritar bilder och diagram, försöker 
finna mönster och samband, ställer och testar hypoteser, letar strategier från 
andra, liknande problem, genomför nödvändiga beräkningar och resonemang,
kontrollerar och tolkar resultat och svar och slutligen dokumenterar det hela.
Detta sätt att beskriva matematiska aktiviteter innefattar också ett konstruktivis-
tiskt förhållningssätt till lärande, i linje med Vygotskijs och Ernests teorier. Den 
ideala praktiken i matematikklassrummet passar alltså väl med synen på mate-
matik som en kvasiempirisk vetenskap och med ett konstruktivistiskt förhåll-
ningssätt. En förtrogenhet med både matematikens och lärandets filosofi är nöd-
vändig för såväl blivande som nu verksamma matematiklärare, och de nämnda
synsätten bör då enligt min uppfattning vara centrala. 

Prediger (2007) visar hur matematikfilosofiska reflektioner även kan göras i
undervisningen, dvs. i form av filosofiska uppgifter och aktiviteter. Här finns 
uppenbara kopplingar till synen på matematik som en del av samhället och som
ett sätt att kommunicera mellan samhällsindivider. Övningar av det här slaget
kan ge svar på elevfrågor som: ”Vad ska matematiken användas till?” eller
”Varför behöver vi lära oss matematik?”

Viktigt är också att inse att matematiken i skolan inte är en isolerad ”ö”, utan 
att den samspelar med andra kunskapsområden. I Sverige har man av tradition 
kopplat samman matematiken med naturvetenskaperna, men så är det inte i alla
länder. Bl.a. är det i medelhavsländerna vanligt att man i första hand ser den 
som en humanvetenskap. För att delta i matematikundervisning, måste man
exempelvis ha en god språklig grund och kunna hantera olika kommunikations-
former såväl som att kunna förstå och tillämpa resonemang av många slag. Jag 
menar att skolmatematiken av detta och andra skäl kan betraktas som en form av 
tillämpad matematik, med de rika kopplingar till andra områden som en sådan 
har. Den grundläggande förståelsen av matematikens uttrycksformer ligger i 
själva verket djupt inbäddad i vårt sätt att uppfatta omvärlden och att tänka kring 
den.
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Kunskap och lärande 
Som jag nämnde ovan, menar jag att ett konstruktivistiskt förhållningssätt till 
kunskap och lärande är nödvändig i undervisningen. Men termen ”konstrukti-
vism” innebär inte samma sak för alla, eftersom denna teori efterhand utvecklats 
i flera olika riktningar, exempelvis som socialkonstruktivism (Vygotsky, 1978) 
eller radikal konstruktivism (Glasersfeld, 1995). Och hur är förhållandet till 
”sociokulturell teori”, som också kommit att innefatta många olika definitioner?

Jag har från starten av mitt forskningsprojekt influerats av tankarna i 
Ausubels (1968) assimilationsteori. I den skiljer man mellan kognitivt lärande
och affektivt lärande, där känslor, intressen m.m. påverkar det kognitiva läran-
det. Ausubel lägger stor vikt vid meningsfullt lärande (meaningful learning) som
motsats till mekaniskt lärande (rote learning):

… meaningful learning is a process in which new information is related to 
an existing relevant aspect of an individual’s knowledge structure.
(Novak, 1998, s. 51) 

Teorin bygger på begrepp (concepts) och innefattar detaljerade mekanismer för 
hur dessa införlivas (subsumption), raderas (obliterative subsumption) och diffe-
rentieras (progressive differentation) i begreppsbygget. Vidare är det han 
benämner integrerande sammanbindning (integrative reconciliation), dvs. när 
nya samband ses mellan begreppen i den kognitiva strukturen, av stor betydelse,
vilket har visats av Grevholm (2000). Novak påpekar att det finns klara likheter
med Piagets assimilation och ackommodation, men också skillnader, t.ex. vad 
gäller kapacitet för matematisk tankegång : 

Piaget’s cognitive developmental periods refer to general reasoning capac-
ity, whereas my version of Ausubel’s assimilation theory holds that 
reasoning capacity is primarily a function of the adequacy of the relevant 
conceptual framework a person has in a specific domain of knowledge.
(Novak, 1998, s. 68) 

Ausubels teori har åtskilliga likheter med socialkonstruktivismen enligt 
Vygotskij och kan sägas utgöra en fortsättning och precisering av denna. 

Med utgångspunkt i Ausubels teori bygger Novak (ibid.) en teori för lärande 
(Theory of Learning), som innefattar tre former:

Förvärvande av kunskap (kognitivt lärande). 
Känslomässig förändring (affektivt lärande). 
Prestationsmässig förbättring (psykomotoriskt lärande). 

Formerna kan beskrivas med verben ”tänka”, ”känna” och ”göra”, som utgör 
grundvalen för att eleverna ska kunna styra sitt eget lärande. Liksom för Ausu-
bel är begrepp (concepts) och samband mellan begrepp (propositions) centralt 
för lärandet, och Novak (ibid.) har för detta utarbetat det speciella analysredskap
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som kallas begreppskartor (concept maps). Novak refererar här till Vygotskij 
med termen representativt lärande, som innebär att den lärande känner igen ett 
ord, ett tecken eller en symbol som en etikett för objekt, händelser eller katego-
rier av dessa (Vygotskij, 1999). Också för Novak spelar språkets strukturer en 
avgörande roll för hur människan organiserar sitt eget tänkande och sin egen 
begreppsvärld. Han vill dock skilja ut sin teori från socialkonstruktivismen och 
benämner den humankonstruktivism.

Socialkonstruktivism  sociokulturell teori 
I en sociokulturell kontext betraktas kunskap som något som uppstår ur kollek-
tiva representationer som har sitt ursprung i den sociala gemenskapen. I klass-
rummet består gemenskapen av elever som tillsammans med andra elever deltar 
i en strävan att konstruera en sinsemellan delad kunskap. Matematikkunskap 
utvecklas som en gemensam representation som delas av alla i medlemmar i 
gemenskapen, och är därför en form av social relation. En kollektiv föreställ-
ning om matematisk kunskap möjliggör för individer och grupper av elever att 
konstruera en universell förståelse av begreppen. Meningsfull kunskap kommer 
inte från den individuella eleven, utan från den gemenskap eleven är en del av 
och som bestämmer hur kunskapen ska konstrueras (se t.ex. Cobb, Stephan,
McClain & Gravemeijer, 2002). 

Vad skiljer då sociokulturell teori från socialkonstruktivismen, ur vilken den 
ursprungligen utvecklats? Gränsdragningen måste sägas vara svår att klart fast-
ställa. Det är inte ovanligt att man räknar Vygotskys (1978) idéer till sociokultu-
rell teori, och i mångt och mycket överensstämmer de också. Matematiklärande 
utvecklar förståelse i en social aktivitet genom deltagande, samarbete, gemen-
sam konstruktion, förhandling och i slutänden en ömsesidig överenskommelse. 
För Vygotsky fundamentala utgångspunkter, som att lärande sker via erfarenhe-
ter som ofta medieras av fysiska, mentala eller symboliska verktyg (tools) och 
som sker med hjälp av andra kompetenta individer (zone of proximal develop-
ment), utgör även en väsentlig bas i den sociokulturella teorin (Cobb, Yackel & 
McClain, 2000). Av bl.a. detta skäl är det vanligt att forskare som studerar tek-
nologiska verktyg i undervisningen hänvisar just till denna teori. Men skillnaden 
ligger i synen på individens lärande. Konstruktivismen lägger stor vikt vid de
mekanismer som möjliggör för individen att bygga föreställningar om begrepp 
och samband mellan begrepp, även om det sker i en social gemenskap. Inom den 
sociokulturella teorin får individen däremot inte fritt konstruera matematisk 
kunskap, utan är tvingad att förena sina uppfattningar med kollektivets, även om
hon/han som individ förhandlar om begreppsinnebörden med andra individer.
Ändå är, enligt min mening, skillnaderna inte så avgörande att teorierna i prakti-
ken är oförenliga. Snarare handlar det om ett skifte av perspektiv på lärande;
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individ kontra den gemenskap individen ingår i. Denna åsikt har stöd hos Cobb 
m.fl., som menar att man i realiteten kan kombinera socialkonstruktivism med 
sociokulturell teori, men mot det står forskare som istället påstår att dessa teorier 
leder till inkompatibiliteter.

Det didaktiska kontraktet
Betydelsefull för synen på hur undervisning bedrivs och på lärarens och elever-
nas roller i klassrumsarbetet är Brousseaus (1997) teori för didaktiska situatio-
ner i matematik. Han utgår från den speciella rollen läraren har i förhållande till 
matematisk kunskap. När matematikern organiserar, kondenserar och generali-
serar utifrån kontexten, måste läraren göra det motsatta: Hon/han omformulerar
matematisk kunskap till en för eleven tillgänglig form och återkontextualiserar 
den. Men eleven ska utifrån denna kontext återigen konstruera kunskap, vilket
försätter läraren i en dubbel situation:

One can easily see two aspects of the teacher’s rôle which are rather 
contradictory: to bring knowledge alive, allowing students to produce it as a 
reasonable response to a familiar situation, and, in addition, to transform 
this ”reasonable response” into an identified, unusual cognitive ”outcome” 
recognized from outside.  (s. 227)

För att klara detta måste läraren medvetet skapa lämpliga lärandesituationer: 
The teacher’s work therefore consists of proposing a learning situation to
the student in such a way that she produces her knowing as a personal 
answer to a question and uses it or modifies it in order to satisfy the 
constraints of the milieu and not just the teacher’s expectation.  (s. 228) 

Men det är inte tillräckligt att ”kommunicera” ett problem till eleven för att detta 
problem ska bli hennes problem och för att hon ska känna ansvar för att lösa det. 
Läraren och eleven måste förhandla om vilka roller de inbördes ska anta i 
undervisningssituationen och vilka handlingar som förväntas av var och en i den
didaktiska situationen. Eleven interagerar också med miljön (milieu), tolkad i 
vid bemärkelse, i en kunskapsproduktion som är oberoende av lärarens medie-
ring. Dessa adidaktiska situationer kan skapas avsiktligt av läraren (t.ex. vid 
modellering och problemlösning), men kommer även att vara de naturliga när 
eleven inte längre befinner sig i klassrummet. Miljön, enligt Brousseau, handlar 
inte bara om de yttre omständigheterna i lärandesituationen, utan inkluderar det
matematiska problemet individen står inför och de (matematiska) relationer som
modifieras när hon producerar kunskap i situationen, och därigenom också 
modifierar verkligheten med vilken hon interagerar. Klassrummet ses som ett 
utrymme för produktion, i vilket social interaktion utgör ett nödvändigt villkor 
för framläggandet och bearbetningen av matematiska frågor. Läraren fungerar 
som den nödvändiga länken och regulatorn mellan klassrumsdiskursen och 
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matematikämnet, sett som en kropp av organiserad kunskap (se även Sadovsky 
& Sessa, 2005). 

Den samtidiga interaktionen mellan läraren och eleven och mellan individen 
och miljön benämner Brousseau (ibid.) det didaktiska kontraktet. Det bygger på 
de mer eller mindre explicita antaganden och förväntningar som är grunden för 
hur läraren och eleven tolkar och bedömer varandras handlingar. Enligt min syn 
på hur undervisning ska organiseras och bedrivas, är det viktigt att såväl lärare 
som elever är medvetna om innebörden i det didaktiska kontrakt man arbetar 
efter. Vad förväntar eleverna sig att jag som lärare ska göra och ta ansvar för? 
Vad förväntar jag mig av eleverna? Och vad händer om någon av oss inte bryr 
sig om att följa det didaktiska kontraktet, t.ex. vad gäller arbetsmiljön i klass-
rummet och de resultat i form av matematikkunskaper som skulle ha produce-
rats? Min hypotes och tro är att åtminstone en del av problemen med ointresse-
rade elever som inte deltar i aktiviteterna, med brister i matematikkunskaperna
som följd, kan mildras genom en öppen diskussion i klassrummet om målen 
med matematikundervisningen och vad som krävs av var och en för att dessa ska 
uppfyllas.

Brousseau (ibid.) diskuterar också olika typer av hinder för lärande och 
identifierar två huvudtyper: epistemologiska hinder och didaktiska hinder. Ett 
epistemologiskt hinder uppstår när ny kunskap kolliderar med tidigare kunskap. 
För t.ex. en elev i de lägre åldrarna, som uppfattar subtraktion som att fysiskt ”ta 
bort” något, är uttrycket omöjligt. Hur ska man kunna ta bort 7 bollar om 
man bara har 4? Därför förkastas uttrycket helt av eleven i den situationen. Men 
senare i elevens utveckling uppfattas subtraktion mer strukturellt som motsatsen
till addition, och en utvidgning av talområdet till att även innehålla negativa tal 
gör subtraktionen möjlig. Men eleven måste radera, ”olära sig”, den tidigare
kunskapen om att man inte kan subtrahera ett större tal från ett mindre (se 
Ausubels ”obliterative subsumption”), för att den nya, modifierade kunskapen 
ska kunna ta dess plats. Detta sker ibland ofullständigt, så att den gamla kunska-
pen finns kvar jämsides med den nya, och då riskerar eleven att ”återfalla” till 
sitt gamla synsätt. Detta kan förklara att en del frekventa missuppfattningar, som
exempelvis att multiplikation alltid ger ett större tal och division ett mindre som 
resultat (även om multiplikatorn/divisorn är ett bråktal mindre än ett), behålls 
och finns kvar långt senare, ibland även i vuxen ålder. 
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De didaktiska hindren delar Brosseau (ibid.) upp i hinder med ontogeniskt,
didaktiskt och epistemologiskt ursprung. De med ontogeniskt ursprung är sådana 
som beror på utvecklingsmässiga (t.ex. neurofysiologiska) begränsningar eller 
som sammanhänger med olika former av handikapp. Didaktiskt ursprung har 
hinder som beror på att läraren, läromedlet eller läroplanen väljer vägar till 
kunskap och arbetssätt, som i sig skapar hinder för lärande och för byggandet av 
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bra begreppsbilder. De med epistemologiskt ursprung, slutligen, är inte enbart 
av ondo, utan är hinder som läraren kan utnyttja som en resurs för lärande: 

Obstacles of really epistemological origin are those from which one neither 
can nor should escape, because of their formative rôle in the knowledge 
being sought. They can be found in the history of the concepts themselves.
(s. 87) 

Symbolernas betydelse 
Människan har i alla tider utnyttjat olika former av tecken för att kommunicera
med varandra i sociala sammanhang. Med kroppen uttrycker och symboliserar
man såväl handlingar som objekt med gester, minspel, ljud och kroppshållning.
Många av dessa upplevs som naturliga och uppfattas på ett visst sätt av i stort 
sett alla. Exempelvis riktar man uppmärksamheten mot något genom att peka på 
det, och om man vill förmedla antalet 3 kan man hålla upp tre fingrar. De 
mänskliga ljuden har i alla kulturer kommit att utvecklas till ett teckensystem, 
som vi kallar naturligt språk. Men det finns många språk, och dessa förstås då 
inte av alla, utan måste läras generation efter generation. 

Under människans historia har olika former av externalisering av tecknen 
utvecklats, från artefakter och enkla ritsar i sten eller horn till formaliserade
skrivtecken (Ifrah, 2004). Dessa bildar på samma sätt bestämda teckensystem
man måste lära sig, och till de systemen hör de numeriska tecknen (inklusive de 
fyra räknesätten, likhetstecknet och parenteserna), de algebraiska tecknen (bok-
stavssymboler för tal) och övriga matematiska tecken (derivata-, integral-,
matris- m.fl. tecken). Till dessa kommer mera komplexa symboler, som grafer i 
koordinatsystem, bilder (ikoner) av skilda slag och dynamiska symboler (t.ex. 
figurer i datorprogram). Ju mer komplexa och sofistikerade tecknen är, desto 
högre kognitiv förmåga kräver de av den lärande. 

De matematiska tecknen, liksom skriftspråkets tecken, kan betraktas som 
kulturella redskap (cultural tools), med vilkas hjälp människor kan kommuni-
cera och kunskap kan medieras (se t.ex. Säljö, 2005). Men tecknen ger också 
användaren möjlighet att utveckla sin egna ”inre samtal” (Vygotskij, 1999),
genom att denna kan utveckla och finslipa resonemang och gå tillbaka till, 
reflektera och pröva lösningar på problem. Syntaxen i det matematiska språket 
är vidare uppbyggd på ett sådant sätt att det är möjligt att föra resonemanget
vidare med direkt manipulation av symbolerna. Dessa algoritmer fungerar näs-
tan som ”räknemaskiner”, med olika steg i en förutbestämd sekvens av operatio-
ner. Det är möjligt att använda ”maskinen” utan att egentligen förstå hur den 
fungerar (precis som man gör med ett teknologiskt verktyg), och detta har nog 
varit, och är, tämligen vanligt hos elever (rote learning). Det finns dessvärre skäl 
att befara att många lärare också använder algoritmer i undervisningen, utan att
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riktigt veta hur och varför de fungerar, och utan att ha ett kritiskt förhållningssätt 
till dem (se t.ex. Hedrén, 2001) 

Det semiotiska perspektivet
Semiotik är, enligt de Saussures definition läran om tecknen, teckensystemen 
och deras användning i samhället. När människor deltar i en social matematisk 
aktivitet, utnyttjar vi ett brett register av dessa tecken och teckensystem, dels för 
det egna tänkandet (mentalt och externt) och dels för att kommunicera med 
andra. Ett semiotiskt system innehåller tre nödvändiga komponenter:

En uppsättning tecken eller symboler, som kan vara fysiska, talade, skrivna, 
ritade eller i elektronisk form.
En uppsättning regler för hur tecknen kan bildas och hur de förhåller sig till 
varandra inom systemet, exempelvis syntaxmässigt och hur de får sekventie-
ras i kommunikationen.
En uppsättning relationer mellan tecknen och deras betydelse i en underlig-
gande meningsstruktur.  (Ernest, 2006) 

Fokus i ett semiotiskt perspektiv ligger på kommunikativa aktiviteter i matema-
tik, i vilka tecken och symboler används. Ernest (2006) menar att matematiken 
vad gäller rikedomen på varierande symboler intar en särställning: 

Mathematics is an area of human endeavour and knowledge that is known 
above else for its unique range of signs and sign-based activity (s.67). 

Att arbeta med matematiska aktiviteter innebär att måste man tillägna sig nöd-
vändiga matematiska symboler. Otte (2007) fastslår:

All real mathematical activity is concerned with representations of mathe-
matical entities rather than with things in themselves and with the processes 
of continuous transformation of a given representation into others. (s. 11) 

För Ernest, liksom för Vygotskij (1999), är det semiotiska perspektivet fun-
damentalt för hur man förverkligar en god undervisningsmiljö. Genom detta kan 
man sammanföra individuella/sociala dimensioner och privata/offentliga dimen-
sioner hos lärandet. Ernest (2006) förklarar vidare: 

It transcends the limits of purely cognitive and behavioural psychological 
through providing a basic and natural unit of intelligent action, the sign.
(s.68)

Winsløw (2004b) påpekar att semiotik är av relevans för matematikundervis-
ning, eftersom matematiken själv beskrivs utifrån de teckensystem den utnyttjar 
(då bl.a. naturligt språk).Vad gör då ett tecken till ett matematiskt tecken, och
hur använder man ett sådant tecken? Steinbring (2006) anger huvudsyftena:
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Mathematical signs are mainly seen as ”instruments” for coding and 
describing mathematical knowledge, for communicating mathematical 
knowledge as well as for operating with mathematical knowledge and 
generalizing it. In this sense, mathematical signs are also cultural tools … , 
which are used in communication with other persons in order to develop 
mathematical knowledge. (s. 133-132) 

Steinbring visar också sambandet mellan tecknen/symbolerna, objekten/refe-
renskontexterna och begreppen med vad han kallar den epistemologiska triang-
eln (fig.8).

object / refe-
rence context 

sign / 
symbol

concept
Figur 8. Den epistemologiska triangeln (Steinbring, 2006, s. 134) 

Om t.ex. referenskontexten består i ett problem, i vilket den oberoende struktu-
ren innehåller en jämförelse mellan två objekt som är en likhet, kan numeriska
tecken och bokstavssymboler användas för att konstruera ett uttryck som ingår i 
begreppet ekvationer. Men vägarna mellan ”hörnen” i triangeln är 
dubbelriktade, och individen har möjlighet att följa dem i olika riktningar och 
med olika inbördes ordning. I exemplet kanske strukturen i problemet direkt
leder till ekvationsbegreppet, för att därefter ges gestalt med symboler. Viktigt 
här är att varken referenskontexten eller symbolerna kan sägas vara lika med den 
matematiska kunskapen, alltså med de begreppsmässiga relationerna. 

Tecknen/symbolerna tjänar dubbla syften. De fungerar som verktyg som 
möjliggör för individen att delta i en kognitiv praxis, men är samtidigt en del av 
systemen som ligger utanför individen och genom vilka den sociala verkligheten 
objektifieras (Radford, 2000). De symbolverktyg med vars hjälp individen tän-
ker bestäms alltså av deras sociala mening och reglerna för deras användning,
vilket ger individen möjlighet till en semiotisk objektifiering. När det speciellt 
gäller de algebraiska symbolerna klargör han: 

…we consider the learning of algebra as the appropriation of a new and 
specific mathematical way of acting and thinking which is dialectically 
interwoven with a novel use and production of signs whose meanings are 
acquired by the students as a result of their social immersion into mathe-
matical activities.  (s. 241) 

… we see the emergence of algebraic thinking as resulting from the encoun-
ter between the individual’s subjectivity and the social means of semiotic 
objectification. (s. 260) 
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För att vant och obehindrat kunna använda algebra måste man tillägna sig en
uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör förtrogenhet med det generella,
det okända och det variabla på sätt som skiljer sig från uttrycksformer som base-
rar sig på det konkreta, det bildmässiga eller det språkliga. Skapandet av tecken 
hos individen betecknar man med semios. För många innebär detta ett stort steg,
där tidigare välkända tecken, som bokstäverna, plötsligt får en helt annan inne-
börd och ingår i ett helt annat system. 

När elever tillsammans arbetar med en matematisk aktivitet utnyttjar de inte
bara de numeriskt-algebraiska tecknen och det naturliga språket i tal och skrift 
för att kommunicera. De använder också en hel rad kroppsliga tecken, exempel-
vis för att poängtera vad de menar är viktigt (eller oviktigt), för att visa hur de 
bedömer andras inlägg eller för att föra diskusen vidare. En av de allra viktiga 
gesterna är pekandet, som används medvetet och omedvetet av alla människor 
enligt ett visst, av alla förstått system (Radford m.fl., 2003). Eleverna använder 
sig också av skisser, ritade pilar, understrykningar m.fl. tecken, i vilka papper 
och penna, tavlor eller annat utnyttjas. Radford m.fl. (2007) menar att det är 
viktigt i undervisningen att inte bara ta hänsyn till vad eleverna skriver, t.ex. 
algebraiska uttryck: 

…in order to think mathematically, the students use, in fundamental ways, 
other semiotic systems than those confined to the written sphere. Effort 
should hence be made to understand these other semiotic systems underpin-
ning the students’ mathematical experience.  (s. 526) 

Enligt Winsløw (2004b) ger semiotiken möjligheter att analysera matema-
tikdidaktik, och han föreslår tre olika vägar för detta: 

Den kognitiva, som undersöker de kognitiva förutsättningarna för den indivi-
duella eleven att ge sig in i och delta i matematiska aktiviteter, speciellt olika 
former av semios.
Den sociala, som studerar interaktionen mellan de matematiska teckensyste-
men och den undervisningsmiljö i vilken matematik är undervisad och lärd, 
och där de kommunikativa funktionerna i lärandet ges speciell uppmärksam-
het.
Den kulturella, i vilken vi utforskar betydelsen för eleverna av relationerna 
och interaktionen mellan matematiska och andra kulturella semiotiska
system, som formar delar av deras erfarenhetsfält.  (översatt från s. 82) 

Mitt eget intresse vad gäller semiotisk analys omfattar i princip alla tre vägarna, 
men med tyngdpunkten den kognitiva. Interaktionen mellan teckensystemen blir 
synlig när eleven tillägnar sig olika representationsformer. Winsløw (ibid.) 
menar att uppfattningen av och behandlingen av matematiska objekt på ett avgö-
rande sätt är avhängiga av tillgängligheten och koordinationen av flera repre-
sentationer. Speciellt tydligt blir det när teknologiska verktyg som räknare och 
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datorprogramvara används (Winsløw benämner dem semiotiska redskap). Des-
sas möjligheter, men också risker, ligger i att deras förmåga att transformera
tecken. Winsløw menar att detta ställer nya krav på lärarna: 

But the facility they often provide, especially for the treatment of semiotic 
representations, may also lead to substantial didactical problems, at least if 
they are not explicitly considered and controlled by the teachers. (ibid., s. 
94)

Winsløw (2007) refererar till och kopplar samman teorierna hos några betydel-
sefulla franska forskare, som Brousseau och Chevallard, och diskuterar vad han 
menar är tre avgörande egenskaper hos didaktik. För det första dess epistemolo-
giska karaktär, med fokus på kunskap i olika former och de villkor som möjlig-
gör för elever att erövra den. För det andra dess relationer till den bakomlig-
gande vetenskapen, alltså matematik som vetenskap. För det tredje och sista 
dess verkliga och potentiella roller i relation till lärande och lärare, dvs. som en
del i lärarnas utbildning och professionella kunskapsbas. 

Process  Objekt 
En betydande svårighet vid introduktionen av algebra i undervisningen utgörs av 
process-objekt-dualiteten (Sfard, 1991; Sfard & Linchevski, 1994; Dubinski,
1991). Ett matematiskt begrepp eller uttryck har ofta två sidor, en operationell
processida och en strukturell objektsida. Problemet finns faktiskt redan inom
aritmetiken, fastän inte speciellt uttalat. Hur ska man exempelvis uppfatta
uttrycket ? Betyder plustecknet alltid att man ska utföra operationen addi-
tion med svaret 5? Eller kan uttrycket i sig utgöra ett svar till ett problem, t.ex.
hur man kan dela upp talet 5 i två termer, och alltså visa en struktur där plus-
tecknet utgör en delare och markör för hur 3 och 2 hänger samman? Sättet man
uppfattar uttrycket på beror naturligtvis på kontexten och vilket problemet är, 
men för eleven kan den strukturella uppfattningen vara svår att erövra. 

23

Det finns andra aritmetiska uttryck, för vilka dualiteten vållar svårigheter för 
eleverna. Ett för lärare välkänt problem stöter man på med de rationella talen. 
Betyder 4/3 det bråktal som på tallinjen befinner sig mitt emellan talet 2/1 och
talet 1? Eller betyder det divisionen mellan de två talen 3 och 4 som ger svaret 
0,75? Ett annat exempel är kvadratrötter. Står uttrycket 3  för ett tal i sig, eller 
ska man ”räkna färdigt” det och få närmevärdet 1,732? Forskning har visat (se
t.ex. Drijvers, 2003) att elever tenderar att i första hand se de operationella 
aspekterna av matematiska uttryck. Om det finns möjligheter (t.ex. med en mini-
räknare tillgänglig) att utföra operationerna i exemplen, så genomför man ofta 
dessa, och får då istället decimaltal att arbeta med. 

Inom algebran får elevers svårigheter att se uttryck som objekt stora konse-
kvenser för deras förståelse av algebra. Om t.ex. en förenklingsövning ger svaret 
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4x3 , vill en del elever gå vidare och utföra additionen, trots att den inte är till-
låten. De tillämpar då kanske någon pseudoregel och får svar av typen 7x. Detta
problem benämns bristande avslut (”lack of closure”, se t.ex. Küchemann, 1981;
Tall & Thomas, 1991), och beror på att eleven inte kan se uttrycket som ett fär-
digt algebraiskt objekt, utan bara som en process. Elever kan också uppleva svå-
righeter med att se att två uttryck är ekvivalenta, av skälet att operationerna i 
dem är annorlunda eller kommer i en annan ordning, som exempelvis för de två
funktionerna )3x(4)x(f och 12x4)x(g . Vidare får elever som bara 
uppfattar uttryck som processer problem i ekvationslösning när de går från 
ekvationer där det okända talet bara förekommer på ett ställe till sådana där det 
finns på två eller flera (”the didactical cut”, Filloy & Rojano,1989). 

Skiftet av perspektiv från process till objekt benämner Sfard (1991) reifika-
tion, och hon menar att det utgör ett betydande abstraktionssteg för eleven: 

Reification, therefore, is defined as an ontological shift – a sudden ability to 
see something familiar in a totally new light. (s.19)

Enligt Sfard byggs synen på ett begrepp upp i hierarkiska steg, från processer på
konkreta objekt via internalisering, kondensation och reifikation till ett objekt.
Det nya objektet kan sedan tillsammans med andra ingå i en ny, liknade for-
mering av ett övergripande objekt, osv. Också Artigue (1996) menar att det finns 
ett kvalitativt gap mellan processnivån och objektsnivån vid begreppsbildning.
Det är svårt för eleverna att komma förbi processtänkandet och integrera det 
med ett objektsperspektiv. 

Tesen att den operationella aspekten nödvändigtvis måste föregå den struk-
turella och den hierarkiska naturen hos utvecklandet av ett objektstänkande har 
ifrågasatts av flera forskare, bl.a av skälet att Sfards och Dubinskis teorier 
huvudsakligen baserades på studier av mer avancerat matematiskt tänkande hos 
gymnasielever och universitetsstudenter. Gray och Tall (1994) fokuserade mer 
på symbolernas roll som ett nav, kring vilket elevernas tänkande kunde svänga 
mellan en process (som addition av två tal, t.ex. 23 ) och ett begrepp (summan

23 , vilken är 5). Enheten som består av symbolen och dess länkar till process 
och begrepp benämnde Gray och Tall procept (process + concept). De observe-
rade att bildandet av ett procept ofta (men inte alltid) genomgick en sekvens: 
procedur – process –  procept. Proceduren utgörs av en följd av steg som utförs 
av individen, processen när ett antal procedurer som ger samma input/output ses 
som samma process, och proceptet när symbolen flexibelt kan sätta igång en 
process eller behandlas som ett objekt. Grays och Talls teorier är tillämpbara
även för de yngre åldrarna och för aritmetiken, och det var också via deras 
forskning inom detta område teorierna från början formulerades (se Pegg & Tall, 
2001).
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Det finns olika typer av procept, med olika förutsättningar för aktioner kring 
dem. Gray och Tall (2007) nämner operationella procept, t.ex. 3 + 2, som alltid
har en procedur som kan ge ett svar; potentiella procept i algebra, t.ex. 4x + 6, 
som dels kan representera en process i form av en värdeberäkning om x blir 
känd och dels ett algebraiskt uttryck som kan manipuleras genom att faktorn 2 
bryts ut; och slutligen potentiellt oändliga procept, t.ex. gränsvärdesbegreppet. 
De menar också att: 

…this is the underlying mechanism of abstraction – to compress phenomena 
into thinkable concepts – that enables human thought in general and 
mathematical thinking in particular to operate at successively higher levels 
of sophistication. (s. 26) 

Här är också flexibiliteten i hur eleverna kan se och hantera begreppet (procep-
tet) ett mått på deras matematiska förmåga och förståelse (se t.ex. Andresen, 
2006). Den utgör på så sätt också grunden för det sätt de kan utnyttja teknolo-
giska verktyg t.ex. vid problemlösning.

Matematikens tre världar 
Gray och Tall har utvecklat en modell för abstraktionsprocessen, som bygger på
det ursprungliga proceptbegreppet (Gray & Tall, 2001; 2002). I den skiljer man
mellan tre distinkta typer av matematiska begrepp. Den första baseras på varse-
blivningen (perceptionen) av objekt, den andra på processer som symboliseras
och uppfattas dualistiskt som process och objekt (procept), och den tredje på en 
lista med egenskaper som fungerar som en begreppsdefinition för konstruktio-
nen av axiomatiska system i avancerat matematiskt tänkande. Var och en av 
dessa är en abstraktion: en mental bild av ett uppfattat objekt (som ett geomet-
riskt mönster), en mental bild av en process som blir ett begrepp (som att räk-
ning blir till talbegrepp) respektive ett formellt system (som en ändlig algebraisk 
grupp) med begrepp som är deduktivt härledda. 

Tall (2008) menar att vi människor föds med vissa mentala förutsättningar 
för utvecklandet av ett matematiskt tänkande. Han kallar dessa ”set-befores”
(”förutsättningar”) och nämner tre fundamentala sådana: 

igenkänning av mönster, likheter och skillnader 
repetition av aktionsföljder till dess de blir automatiska 
språk för att beskriva och förfina sätten vi tänker på objekt med. (ibid., s.6) 

Enligt Talls uppfattning bygger matematisk utveckling i grunden på dessa tre 
förutsättningar. Exempelvis lär vi oss räkneramsan 1-2-3-4-5-6- osv. genom att 
upprepa den om och om igen, och genom att sedan relatera den till fysiska
föremål upptäcker vi mönstret i förhållandet mellan antalet och platsen i ramsan.
Genom att kategorisera talen i ramsan som heltal med symbolen N, kan vi så 
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småningom tänka på en oändlig mängd tal som ett objekt. Jag menar också att 
de tre förutsättningarna kan ses som grunden för den i matematiken fundamen-
tala induktionsprincipen.

Tall (ibid.) beskriver också det han kallar ”met-befores” (”föreställningar”), 
vilket nästan motsvarar det man brukar mena med ”förkunskaper”. Enligt hans 
definition är ”met-before” ”a current mental facility based on specific prior 
experience of the individual”. Ibland är föreställningen konsistent med en ny 
situation eller erfarenhet, och ibland stämmer den inte alls. Ett exempel är före-
ställningen att ”om man tar bort blir resultatet mindre”. Den fungerar bra så 
länge man arbetar med positiva tal, men blir felaktig om man subtraherar med 
det negativa talet –2. Gray menar att föreställningarna kan fungera på ett positivt
sätt i undervisningen, och att skolans läroplaner till stor del bygger att man
breddar elevernas erfarenheter utifrån dem. Men man misslyckas samtidigt ofta 
med att på ett bra sätt bearbeta hindrande föreställningar som förorsakar elever
djupa problem, speciellt i ett långsiktigt perspektiv. 

Tall (ibid.) beskriver utvecklingen av tre olika former av matematiskt tän-
kande som blir gradvis alltmer sofistikerade. Han benämner dem matematikens
tre världar och definierar dem på följande sätt: 

den begreppsligt-förkroppsligade världen (conceptual-embodied world), 
baserad på perception av och reflektion kring egenskaper hos objekt, från 
början uppfattade i den reella världen men senare tankemässigt föreställda. 
den proceptuellt-symboliska världen (proceptual-symbolic world), som
växer ur den förkroppsligade världen genom aktioner (som att räkna), och 
som symboliseras av tankemässiga begrepp (som tal), som fungerar både 
som processer som man gör och begrepp som man tänker på (procept). 
den axiomatiskt-formella världen (axiomatic-formal world), baserad på for-
mella definitioner och bevis, och som kastar om ordningen hos meningskon-
struktionen från definitioner baserade på kända objekt till formella begrepp 
baserade på mängdteoretiska definitioner.
(ibid., s. 7, min översättning) 

Skolmatematik befinner sig från början inom den begreppsligt-förkroppsligade
världen. Man arbetar med konkret material, man ordnar och grupperar det, man 
räknar och mäter det, man finner mönster etc. Så småningom inför man talsym-
boler och begrepp som gör de matematiska objekten möjliga att tänka på och
medger problemlösning i huvudet. Fokus flyttas gradvis över till manipulationer
av symboler, räkneregler och algebraiska regler och övergripande begrepp, dvs.
skolmatematiken kommer att röra sig huvudsakligen i den proceptuellt-symbo-
liska världen (se fig. 9). Den senare förflyttningen in i den axiomatiskt-formella 
världen bygger på erfarenheterna i de två föregående världarna, men innebär en 
total omorientering i förhållande till dessa. Matematiken inom universitetskur-
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serna befinner sig i den här världen, och det är också den kognitiva utvecklings-
nivå som efterfrågas hos studenterna. Ändå är denna nivå svår att uppnå under 
gymnasiestudierna, men för detta har bildandet av den proceptuellt-symboliska
världen en nyckelroll.

Figur 9.  Kognitiv utveckling genom matematikens tre världar
(efter Tall, 2008, s. 9) 

Talls (ibid.) modell ger givetvis en idealiserad och förenklad bild av elever-
nas utveckling. I själva verket uppvisar dessa ett spektrum av matematisk förstå-
else, vilket Tall kallar den proceptuella uppdelningen. Speciellt dröjer sig många
kvar i ett procedurellt sätt att se på matematiken, även om de införlivar olika
lösningssätt i sin ”verktygslåda”: 

Some students who have difficulty may become entrenched in a procedural 
approach, perhaps reaching a multi-procedural stage that can lead to 
procedural efficiency. Other students develop greater flexibility by seeing
processes as a whole and compressing operations into a thinkable concept.
(s.11)

Piagets hypotes var att alla individer genomgår samma sekvens av utvecklings-
nivåer, om än i olika takt. Men Gray och Talls (1994) studier visar att den pro-
ceptuella uppdelningen består, även över tid, och att också elever i skolans 
senare år uppvisar denna skillnad i förståelse av symboler och uttryck. Det är 
dock möjligt att, med en förståelse för dessa bakomliggande villkor, designa
undervisningen så att de flesta elever inte lämnas ”på efterkälken”. Viktigast är 
att man har den stora bilden av kunskapsutveckling klar för sig:

formella begrepp 
baserade påaxiomatiskt-formell
definitioner

fulltförkroppsligat symboliskt definitioner
integreradformell formell baserade på

kända begrepp

begreppsligt-förkroppsligad

proceptuellt-
symbolisk

kognitiv förkroppsligat
 symboliskutveckling
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…all human beings enter this world as children who cannot speak and thus 
go through a long-term development that builds through embodiment and 
symbolism to formalism. (Tall, 2008, s.23) 

Representationsformer
En representation är något som står för något annat. Denna definition är enkel 
men samtidigt vag, och den kräver därför ytterligare förklaring. Representationer
kan utgöras av individens föreställningar, uppfattningar eller missuppfattningar,
till vilka man bara kan få tillgång till genom att denne uttrycker dem, verbalt, 
skriftligt eller på annat sätt. Men representationer kan också vara tecken med
sina betydelser, som produceras enligt regler i en process eller inom ett system,
alltså semiotiska representationer. Dessa inkluderar naturligt språk (talat och 
skrivet), uttryck med formella matematiska tecken (numeriska, algebraiska och 
andra), formella matematiska diagram (inom koordinatsystem, statistiska dia-
gram m.m.), tabeller och andra schematiska uppställningar, icke-formella bilder 
och skisser samt pilar, linjer, inringningar och andra hjälprepresentationer. Ma-
tematiken utgör faktiskt det mänskliga kunskapsområde som har den största 
bredden och variationen på semiotiska representationssystem (Duval, 2006).

Matematiska objekt kan, till skillnad från fenomen inom fysik, kemi, bio-
logi, etc., varken förnimmas med våra sinnen eller med något instrument. Det 
enda sättet vi kan nå dem och hantera dem är genom att använda tecken och 
semiotiska representationer. En matematisk aktivitet kräver alltså tillgång till 
olika sådana representationer, som fritt kan användas utifrån vad uppgiften krä-
ver och den fråga som ställs. Men samtidigt får inte det matematiska objektet
sammanblandas med den använda semiotiska representationen, vilket skapar 
problem för den lärande. Duval (ibid.) uttrycker dilemmat, som också är didak-
tiskt:

How can they distinguish the represented object from the semiotic 
representation used if they cannot get access to the mathematical object 
apart from the semiotic representations? (s. 107) 

Dessutom finns problemet med att det inte finns något ett mot ett -förhållande 
mellan objektet och representationen. Samma objekt kan symboliseras på flera 
olika sätt, beroende på i vilken kontext det uppträder, och vad avsikten med den 
matematiska aktiviteten är. I figur 10 visas ett exempel i vilket såväl naturligt 
språk, som diagram och ett urval formella matematiska teckensystem använts.
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Figur 10.  Representationsformer för det matematiska objektet enhetscirkeln 
(Winsløw, 2004b, s.84)

Det ligger naturligtvis en grundläggande svårighet för elever i att kunna se att 
alla dessa representerar samma objekt, sett ur olika kontexter och med olika av-
sikter. Hur är det möjligt att ta sig från en representation till en annan? 

Transformationer
Vergnaud (1998) menar att den traditionella epistemologiska triangeln med
objektet, representationen av objektet och symbolen för objektet, är alltför sta-
tisk i sin form. Representation innebär istället en dynamisk process, som bygger
på hur aktiviteten är organiserad. Duval (2006) påpekar att, till skillnad från 
inom andra vetenskapliga områden, finns tecken och transformationer av semio-
tiska representationer vid själva hjärtat av matematisk aktivitet: ”Mathematical
processing always involves substituting some semiotic representation for 
another” (ibid., s. 107).

Själv menar jag att transformationer utgör en fundamental strategi inom
matematiken. T.ex. är det vanligt att man vid lösning av ett komplext problem,
givet i verbal form, transformerar det till algebraisk form. I den formen har man 
tillgång till en rad manipulerande operationer och procedurer, som det skulle ha 
varit svårt eller omöjligt att utnyttja i den verbala formen. När man slutfört de 
algebraiska beräkningarna återgår man sedan till den verbala formen och ger 
svaret i den. Ett annat exempel: Vid arbete med exponentiella uttryck och ekva-
tioner omformar man dessa med hjälp av logaritmer, som förvandlar multiplika-
tion till addition och potenser till multiplikationer. Ännu ett exempel: Inom
signalteori och vid lösning av differentialekvationer kan man genom att använda 
sig av laplacetransformer för att underlätta och möjliggöra beräkningarna. 
Laplacetransformen gör det möjligt att representera t.ex. derivation med multi-
plikation och differentialekvationer som rationella ekvationer. I båda fallen åter-
går man sedan till den ursprungliga representationen genom en motsatt trans-
formation.

I skolundervisningen är det också vanligt att ett objekt introduceras med två 
eller flera representationer samtidigt, tillsammans med procedurer för hur man
tar sig från en av dem till de övriga. Så till exempel är bråkbegreppet nästan all-
tid sammankopplat med grafiska framställningar av ”tårtbitar” (cirkeldiagram) 
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eller ”uppskurna bitar” (areadiagram). Inom algebran presenteras vissa special-
regler (som binommultiplikation) ofta tillsammans med ett förklarande areadia-
gram. Och när funktionssamband introduceras används undantagslöst de tre 
formerna: formel – tabell – graf. Tillsammans med en kontext, given verbalt 
eller som en situation, utgör dessa basen för den beskrivning av transforma-
tionsprocesser som gavs av Janvier (1987b) (se tabell 1, kap.3). Förutom de 
direkta transformationerna mellan representationerna av funktionen, används
även indirekta transformationer. Exempelvis går man inte alltid direkt från for-
mel till graf (även om detta är möjligt för den vane grafritaren, och speciellt om
teknologiska verktyg används), utan ibland vägen: formel  tabell  graf. Ele-
ven måste både ha färdigheter inom alla dessa transformationsmetoder och en 
förmåga att se på den aktuella representationen med det Janvier kallar ”target 
point of view” (s.29), dvs. med uppmärksamhet på egenskaper som möjliggör
den önskade transformationen. 

Janvier (1987a) sammanbinder förmåga att använda flera representations-
former för ett matematiskt objekt med matematisk förståelse. Många forskare
har försökt fastslå nivåer för matematisk förståelse, och begreppet har också bli-
vit grundligt utrett av Sierpinska (1994). Janvier menar att: 

1. Förståelse kan påvisas genom att vissa bestämda mentala handlingar 
realiseras. Det innebär en rad komplexa aktiviteter. 

2. Den förutsätter automatiska (eller automatiserade) handlingar som 
kontrolleras via mentala processer som reflektion och planering. Därför kan 
förståelse inte enbart identifieras med reflekterade mentala processer kring 
begrepp.

3. Förståelse är en pågående process. Konstruktionen av förgrenade system av 
begrepp i hjärnan är vad som medför förståelse. Matematikbegrepp börjar 
inte byggas från det ögonblick de introduceras i klassrummet av läraren. 
[…]

4. Vi är benägna att anse att förståelse är en kumulativ process som 
huvudsakligen baseras på förmågan att handskas med en allt rikare 
uppsättning representationer. 
(översatt från s. 67)

Detta är också i samklang med min egen definition av matematisk förståelse. En 
väsentlig del av, och samtidigt ett mått på, sådan förståelse är förmågan att 
kunna mobilisera olika, lämpliga representationsformer för matematiska objekt 
och begrepp, och att på ett flexibelt sätt kunna göra manipulationer och trans-
formationer (processer) inom och mellan representationerna. 
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Register
Människan har skapat mängder med semiotiska system, som fungerar inom alla 
delar av samhället, för individen själv såväl som mellan individer. En del av 
dessa system kan sammankopplas genom att de tillåter transformationer av 
representationer. Dessa system har Duval (2006) gett namnet register. Inom 
matematiken och matematikundervisningen används ett stort antal register, fler 
än inom något annat mänskligt verksamhetsområde (se ovan). Några av dem kan 
endast uppfylla en kognitiv funktion, nämligen för matematiska processer. Men 
andra kan ha en hel rad kognitiva funktioner, som kommunikation, processer, 
idéskapande, informationsbehandling, etc. En grundläggande skillnad mellan 
den förra typen, de monofunktionella registren, är att i dessa tar processerna 
formen av algoritmer, medan i den senare typen, de multifunktionella registren,
processerna aldrig kan förvandlas till algoritmer. Till exempel finns det i grund-
läggande geometri ingen algoritm för att använda figurer på ett heuristiskt sätt 
(Duval, 1995), och ett matematiskt bevis som utnyttjar naturligt språk kan inte 
formaliseras med ett symbolsystem.

Diskursiv representation 
1. Benämning på objekt
2. Deklaration av sam- 
   band eller egenskaper 
3. Inferens: argumentation
    beräkningar, slutsatser

Icke-diskursiv
representation
Formella och 
informella bilder och 
diagram

Multifunktionella
register
Processer kan inte 
göras om till 
algoritmer

Naturligt språk: 
Talspråk: argumentation,
  förklaringar 
Skriftspråk: teorem, bevis 

Ikoniska: ritning, skiss, 
  mönster
Icke-ikoniska:
geometriska figurer 
konstruerade med 
verktyg

Övergångs- och hjälprepresentationer:
Inga regler för kombinationer 

Monofunktionella
register
De flesta processer
är algoritmiska

I symboliska system:
 Numeriska beräkningar 
 Algebraiska processer 
 Formella språk, logik

Formella diagram
Kartesiska grafer 
Interpolation,
extrapolation

Tabell 2. Klassifikation av register som kan mobiliseras i matematiska 
               processer.  (från Duval, 2006, s. 110) 

Vidare finns det en skillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva register i 
sätten man arbetar inom dem. I de diskursiva registren sekventieras tecknen eller 
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symbolerna enligt vissa, syntaktiska regler, och kan ofta benämnas som ”språk” 
i en vid bemärkelse. Men för symbolerna i de icke-diskursiva registren finns det
inte någon sådan bestämd följd, och de uppfattas ofta holistiskt (se tabell 2). 

Duval (2006) skiljer mellan två typer av tranformationer av semiotiska
representationer. Behandling (treatment) innebär transformationer inom ett och 
samma register (t.ex. algebraisk lösning av ekvation, hjälpkonstruktioner i koor-
dinatsystem, och omvandling (conversion) transformationer som medför byte av 
register utan att objekten ändras (t.ex. ekvation graf, naturligt språk bok-
stavsuttryck). Vid omvandling ändras alltså inte betydelsen enligt Frege (se 
kap. 3), medan innebörden och tecknen blir annorlunda. Omvandling är betyd-
ligt mer komplex än behandling, eftersom varje ändring av register först kräver 
en igenkänning av samma objekt i två olika representationer som ofta har väldigt
lite gemensamt.

Vid omvandlingen underlättas processen av olika övergångs- och hjälprepre-
sentationer. Dessa kan vara av helt tillfällig natur, som fysiska objekt, bilder, 
skisser eller annat, men kan också vara mer formella, t.ex. kognitiva verktyg 
som kulram, räknesticka eller räknare. Duvals (ibid.) studier har visat att även 
dessa övergångsrepresentationer systematiskt måste integreras i matematiska
uppgifter om de ska vara effektiva. 

I klassrummet utnyttjar vi i allmänhet alltid minst två register samtidigt. De
matematiska objekten och begreppen använder vi talat, naturligt språk för att 
benämna och diskutera, medan de skrivs med symboliska uttryck i formella 
system. Duval (ibid.) menar att det inte alls är självklart att en verbal förklaring 
gör den symboliska behandlingen mer förståelig. Men samtidigt är den karakte-
ristiska egenskapen hos en matematisk aktivitet den samtidiga mobiliseringen av 
minst två representationsregister eller möjligheten att när som helst byta från ett 
register till ett annat. Detta utgör en viktig grund för matematisk förståelse: 

Changing representational register is the threshold of mathematical 
comprehension for learners at each stage of the curriculum. It depends on 
coordination of several representation registers and it is only in 
mathematics that such a register coordination is strongly needed.  (s. 128) 

Det finns naturligtvis flera källor till svårigheter som kan hänföras till regis-
terhantering för elever som arbetar med matematiska aktiviteter. Duval (ibid.)
nämner bl.a. komplexiteten och noggrannheten hos de behandlingar av symbo-
lerna man gör i multifunktionella register. Men främsta roten till svårigheter i 
matematiklärande, menar han, är (den bristande) förmågan att förstå och på egen
hand genomföra byten av register och omvandling av representationer. Många 
elever inser inte att olika representationer kan stå för ett och samma objekt, utan 
ser dem som skilda från varandra. Den önskade flexibiliteten i att kunna om-
vandla till andra mer lätthanterliga representationer, allteftersom uppgiften

93



kräver det, uteblir då också. Resultatet blir dessvärre att elevens kapacitet att 
använda förvärvad kunskap och att även erövra ny kunskap kraftigt begränsas. 

Frågan är hur lärare i sin undervisning tar hänsyn till vikten av att arbeta
med behandlingar och omvandlingar. Inom ett register beror behandlingarna
som kan utföras huvudsakligen på de möjligheter till semiotisk transformation, 
som är specifika för detta. Om man exempelvis jämför algoritmerna och beteck-
ningarna när man genomför addition av samma två tal i det decimala numeriska 
registret och i det rationella numeriska registret, så finner man stora skillnader:

0,25 + 0,2 = 0,45

Lärarna är medvetna om dessa skillnader, men drar kanske inte i första hand 
slutsatsen att man också ska diskutera detta med eleverna, t.ex. genom att ställa 
dessa två register mot varandra. Istället tenderar lärarna att möjligaste mån und-
vika aktiviteter som kräver omvandling mellan olika register, i synnerhet om ett 
av dem är multifunktionellt, och att istället arbeta med uppgifter som håller sig 
till behandling inom samma, monofunktionella register (Duval, 2006). Men 
användningen av naturligt språk kan inte undvikas, så artikulationen av repre-
sentationerna inom de monofunktionella registren och omvandlingen av talat 
och skrivet språk till matematiska symboler utgör med nödvändighet en central 
del av undervisningen i matematik.

Många forskare inkluderar registerbegreppet i sitt teoretiska ramverk (t.ex. 
Winsløw, 2004b). Speciellt vanligt är det för dem som särskilt intresserar sig för 
teknologiska verktyg i matematikundervisningen (t.ex. Drijvers, 2003). Orsaken
till detta är att sådana verktyg på ett helt annat och betydligt snabbare sätt möj-
liggör för eleverna att genomföra omvandlingar mellan olika register och att
skaffa sig en bättre förståelse för matematiska objekt och begrepp genom att 
utnyttja samtidiga representationer av dem. Mest avancerade av dessa verktyg är 
de dynamiska (t.ex. mjukvaran Geogebra eller räknaren Texas TI-Nspire), där 
en ändring av en representation i ett register exakt samtidigt medför en motsva-
rande ändring i de övriga. 

Verktyg för lärande 
Verktyg  och artefakter
Ett fundamentalt begrepp inom konstruktivistiska och sociokulturella teorier om 
lärande är medierande redskap eller verktyg (Vygotsky, 1978). Den engelska
termen är ”tool”, vilket kan översättas på båda sätten. Jag föredrar dock beteck-
ningen ”verktyg”, eftersom detta värdemässigt ligger närmare människan och 
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känns mer precist. Fortsättningsvis använder jag alltså denna svenska term. 
Vygotskij menade att människan lever både i en materiell och i en idémässig
värld, i vilken hon samspelar med sin omgivning och omvandlar den genom sitt 
arbete. Hon använder sig då av såväl interna som externa verktyg av skilda slag. 
Man skiljer mellan mentala verktyg och fysiska verktyg. De mentala verktygen,
som också kan kallas intellektuella, språkliga, kommunikativa eller diskursiva,
används för att utbyta information mellan människor (externt verktyg) eller hos 
individen för att tänka, planera etc. (internt verktyg). Enligt Vygotskij intar 
språket en central ställning, och han refererar till det som ”verktygens verktyg”.
Generellt sett är verktygens roll att underlätta interaktionen mellan individen och 
objekten (med vid definition, exempelvis andra individer). Vygotskijs medarbe-
tare Leontiev har konstruerat en generaliserad beskrivning av medieringen mel-
lan människa och objekt (se fig. 11). 

Medierande verktyg 

Subjekt Objekt

Figur 11.  Det medierande verktygets roll enligt Leontiev
 (efter Säljö, 2005, s. 28). 

Det avgörande steget i lärandeprocessen är vad Vygotskij benämnde inter-
nalisering och Ausubel (1968) assimilation. Yttre erfarenheter tas genom den
upp och blir en del i individens minne och tänkande. Men lika viktigt är exter-
naliseringen av mänskliga kunskaper och insikter, som tar sig uttryck i skapan-
det av olika slags verktyg (Säljö, 2005). De mentala verktygen i form av tal-
språk, ljud, gester har hos människan utvecklats till alltmer sofistikerade kom-
munikationssystem. Jämsides har olika former av fysiska verktyg uppfunnits,
allt ifrån enkla redskap till avancerad modern teknologi. Till dessa hör också 
skriftspråk och andra semiotiska representationsformer som innebär externalise-
ringar av kunskaper. Säljö menar dock att ”uppdelningen mellan mentala och 
fysiska verktyg inte [är] särskilt lyckad. Det är bättre att utgå ifrån att kulturella 
redskap har både fysiska och intellektuella sidor” (ibid., s. 28). 

De fysiska verktygen kan också benämnas artefakter, det vill säga av männi-
skan tillverkade föremål. Wartofsky (1979) beskriver artefakternas roll i män-
niskans utveckling:

The crucial character of the human artifact is that its production, its use, 
and the attainment of skill in these, can be transmitted, and thus preserved 
within a social group, and through time, from one generation to the next.
(s. 201) 
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…what constitutes a distinctively human form of action is the creation and 
use of artifacts, as tools, in the production of the means of existence and in 
the reproduction of the species.  (s. 202) 

Han skiljer mellan tre typer (eller nivåer) av artefakter. Primära artefakter är de 
som direkt används i produktionen han nämner ovan. Bland dem finns redskap 
som knivar, sågar eller spadar, men också mer avancerade verktyg som datorer, 
bilar eller flygplan. De sekundära artefakterna är de som används för bevarande 
och överföring av de kunskaper, färdigheter och tillvägagångssätt, med vilka
produktionen utförs. De innehåller beskrivningar och instruktioner om hur man
använder de primära artefakterna, och de styr vårt sätt att agera och förstå. 
Exempel på sådana artefakter är instruktionsblad, tidningar, böcker, hemsidor på 
Internet etc. Speciellt viktiga är de sekundära artefakterna i undervisningen: 

Pedagogiska verksamheter (i vid mening) är uppbyggda kring sekundära 
artefakter och syftet med dem är att stötta lärande och förståelse, och oftast 
inte att direkt producera varor och tjänster.  (Säljö, 2005, s. 98) 

De tertiära artefakterna, slutligen, handlar om hur man kan framställa, förstå 
och analysera världen, och utgör en förlängning av de sekundära artefakterna. 
Teorier och vetenskapliga resonemang av olika slag, modeller, estetiska objekt 
och virtuella världar på datorn är exempel på sådana artefakter. De har alla 
kopplingar till den fysiska omvärlden, men de ingriper inte direkt eller indirekt i 
den som de primära respektive de sekundära artefakterna gör. Ur lärande- och 
kunskapsbildningssynpunkt är de grundläggande, och de blir också alltmer cen-
trala ju längre fram i människans kulturella utveckling man kommer.

Ur lärandesynpunkt är de sekundära och tertiära artefakterna centrala 
genom att de bygger på och utvecklar olika slags representationella system. 
De medierar information om, och perspektiv på, omvärlden genom inskrip-
tioner i form av texter, diagram, bilder, tabeller och andra liknande kultu-
rella redskap som bidrar till att strukturera vad vi ser, hör och upplever.
(Säljö, 2005, s. 100; se även Cobb, 2002) 

Viktigt att påpeka är att klassifikationen av de olika typerna av artefakter 
inte beror av dessa i sig. Man kan t.ex. inte säga om en busstidtabell är en primär
eller sekundär artefakt utan att veta hur den används. Om den utnyttjas direkt för 
att finna en lämplig buss för hemresan, är den en primär artefakt, och om den 
används i matematikundervisningen för att arbeta med uppgifter kring tid och
tidsangivelser, är den sekundär. Det skulle också kunna vara en fiktiv busstid-
tabell, med vilkens hjälp en mördare avslöjas i en kriminalroman, vilket skulle 
kunna placera den som en tertiär artefakt. Artefakternas funktion bestäms alltså 
av den sociala praxis i vilken den används. 
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För att utföra matematiska beräkningar och kalkyler har människan använt
sig av en rad verktyg och speciella artefakter. Det mentala verktyget huvudräk-
ning har från början utgått från de medfödda förutsättningar som Tall (2008) 
kallar ”set-befores”. Olika språkliga och tankemässiga algoritmer har utvecklats, 
jämsides med ett matematiskt, naturligt språk som kan uttrycka såväl beräk-
ningsprocesserna som resultatet. Så småningom har detta överförts i ett skrift-
språk, som alltmer komprimerats fram till det numeriska och algebraiska tecken-
system vi nu använder. Den skrivna ”matematiskan” har utnyttjat olika tekniska 
medier, som våt sand (grekerna), griffeltavlor eller det nutida papper och penna.
Men den allmänna användningen av skriftlig beräkning har tillkommit relativt 
sent, i Sverige så sent som på 1800-talet. Istället har man använt sig av olika
artefakter och av människokroppens delar (fingrar m.m.). 

De primära artefakter som särskilt utformats för beräkningar och kalkyler 
har tagit sig många former inom olika kulturer genom historien (se Ifrah, 2004).
Exempelvis har kulramar (abakus) använts flitigt, och då även som sekundär
artefakt i skolundervisningen. Kulramar utnyttjas flitigt än idag, som den 
japanska sorobanen. En annan typ av matematikverktyg är räknebrädena. 
Romarna gjorde i i stor utsträckning sina beräkningar med hjälp av sådana brä-
den, på vilka de använde små kalkstenar (calculi, varifrån ordet kalkyl kommer) 
som markörer. Deras talsystem lämpade sig heller inte alls för aritmetiska algo-
ritmer. Särskilt avancerad räknebrädesteknik utvecklades i Kina under Han-
dynastin (c:a 200 f.Kr). Markörerna utgjordes av stickor som lades så att de 
avbildade de kinesiska talsymboler som användes vid den tiden. Redan då hade
man utvidgat talsystemet till att även omfatta negativa tal, och för dessa hade 
man stickor i en annan färg. Räknebrädena användes också för tämligen avance-
rade algebraiska kalkyler. I ett betydelsefullt matematiskt verk som gavs ut vid 
den tiden, ”Jiu zhang suanshu” (”Nio kapitel om räknekonsten”), gavs metoder 
för hur man på räknebrädena t.ex. löser uppgifter med reguladetri, löser andra-,
tredje- och fjärdegradekvationer samt löser linjära ekvationssystem med upp till
5 obekanta. 

Napiers och Briggs upptäckt (eller uppfinning) och tabulering av logarit-
merna gjorde det möjligt att konstruera de första räknestickorna. Logaritmering 
av multiplikation eller division transformerar dessa till addition respektive sub-
traktion, och (den grundläggande) räknestickan bygger just på dessa båda räkne-
sätt utförs genom att man adderar eller subtraherar sträckor på stickan. Räkne-
stickorna användes allmänt för att snabbt göra avancerade matematiska beräk-
ningar fram till mitten av andra halvan av 1900-talet, och i skolundervisningen
utgjorde räknestickteknik ett väsentligt moment ungefär lika länge. 
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Instrument och instrumentell genesis
En ”naken” artefakt kan inte i sig själv fungera som ett instrument för att utföra
en viss uppgift. Antag att man får ett nytt verktyg som man aldrig har stött på
tidigare, låt säga en skruvmejsel. Om man aldrig tidigare skruvat i en skruv eller 
sett någon annan göra det, är det svårt att komma underfund med hur något
sådant ska gå till. Och kanske man inte ens vet att verktyget har med skruvar att 
göra, så man kanske försöker slå i ett spik med mejseln. Det går förmodligen
dåligt, medan andra sätt att använda den, som t.ex. att bända upp lock, går 
ganska bra. Men för att lära sig att nyttja skruvmejseln på det sätt den är avsedd 
för krävs en lärprocess för användaren, för att denne ska förstå när verktyget är
möjligt och lämpligt att använda (t.ex. med rätt typ av skruv) och vilket praktiskt 
tillvägagångssätt man har (t.ex. handen som håller mejseln vrids medsols när 
man skruvar in och moturs när man skruvar ur). 

Man måste alltså skilja på verktyget eller artefakten, som är det tillverkade 
föremålet, och instrumentet, som är en psykologisk konstruktion (Verillon &
Rabardel, 1995). Verktyget blir ett instrument när subjektet (i Leontievs schema) 
tillägnar och underordnar sig det för de uppgifter som ska utföras, alltså integre-
rar det i sin aktivitet. Denna process benämns instrumentalisation (instrumenta-
lization) (Trouche, 2005b; Drijvers & Trouche, 2008), och innebär alltså att arte-
fakten formas av användaren. Men artefakten konfronterar också subjektet med
ett antal begränsningar och villkor som denne måste identifiera, förstå och
handskas med. Detta kallas instrumentation (instrumentation), och det som hän-
der är att artefakten formar användarens tänkande och tillvägagångssätt (se fig.
12).

En artefakt Ett subjekt 
Dess
begränsningar

Hennes/hans kunskap 
Hennes/hans
arbetsmetodDess möjligheter 

Figur 12.  Från artefakt till instrument (Trouche, 2005b, s.144)

Denna ömsesidiga och komplexa process för ett instruments ”födelse” benämns
instrumentell genesis (instrumental genesis), och i processen skapas ett eller

Ett instrument “för att göra 
någonting”
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flera användandescheman (utilization schemes) för instrumentet (Verillon & 
Rabardel, 1995). Drijvers och Trouche (2008) skiljer på två typer av scheman. 
Den ena typen innehåller en sekvens generella aktiviteter, som kan utföras med 
instrumentet för att lösa en viss uppgift, och kallas användningsschema (usage 
schema). Dessa kan i sin tur utgöra byggstenar för nya scheman på en högre
nivå, osv. Den andra typen av scheman benämner de instrumenterade aktions-
scheman (instrumented action schemes), som utgörs av sammanhängande och 
meningsfulla mentala scheman, som byggs upp i aktiviteter med elementära 
användningsscheman genom instrumentell genesis. 

Verillon och Rabardel (1995) påpekar vidare att användandescheman, för-
utom att ha en privat dimension, i så måtto att de är scheman för den enskilde 
individen, också har en social dimension. De handlar alltså även om att koordi-
nera aktioner mellan individer i kollektiva aktiviteter för att skapa sociala
användandescheman, vilket är speciellt viktigt att uppmärksamma i ett lärande- 
och undervisningsperspektiv.

Teknologiska verktyg 
Med teknologiska matematiska verktyg menar man i allmänhet dem som bygger
på någon form av mekanisk/elektronisk konstruktion, ofta en maskin eller appa-
rat. De historiskt första sådana var additionsmaskiner av olika slag, som så små-
ningom utvecklades till tämligen lätthanterliga verktyg som användes ganska 
allmänt inom en rad områden i samhället. Ett exempel var den svenska Odhner-
maskinen, som byggde på positionssystemet och på det faktum att multiplikation
och division kan ses som upprepad addition respektive subtraktion. De meka-
niska maskinerna drevs med handkraft, men de kom längre fram att huvud-
sakligen vara elektromekaniska (i likhet med de svenska Facit-maskinerna), på 
vilka kommandona kunde verkställas med hjälp av knapptryckningar. 

Avsikten med att utnyttja teknologin för beräkningar var naturligtvis att göra 
dessa snabbare och säkrare. Det man tidigare använt många personer eller 
mycket tid för att manuellt beräkna, kunde nu en person utföra tämligen snabbt. 
Man fick också en breddning av gruppen som hade tillgång till och möjlighet att 
utföra längre beräkningar, eftersom det inte längre krävdes ingående kunskaper i 
manuella beräknings- och kontrollmetoder för att klara dem. Det som krävdes 
för att kunna utföra dem var en process av instrumentell genesis, huvudsakligen 
med ett in-ut-perspektiv, alltså hur man matar in det som ska beräknas och hur 
man avläser resultatet. Men här uppstod nya problem, som: Hur kontrollerar
man att man gjort rätt, så att resultatet är att lita på, om man inte vet hur maski-
nen i grunden fungerar (”black box-problematiken”, se t.ex. Drijvers, 2002b)? 
Vad står svaret för, egentligen? Och hur redovisar man beräkningar i en mate-
matikuppgift om de gjorts på en maskin?
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Den moderna elektroniken har inneburit en betydande revolution för sam-
hället, både i individens privata liv och inom det offentliga, inklusive arbetslivet.
I ett historiskt perspektiv har den ”elektroniska eran” inte varat särskilt länge,
och ändå är det idag svårt att tänka sig en värld utan elektronik. I matematik-
undervisningen gjorde den under 1970-talet sin entré i form av ”räknedosorna”, 
som i princip var en elektronisk variant av de tidigare mekaniska maskinerna.
De moderna räknarna har sedan efterhand blivit alltmer avancerade, fram till de
symbolhanterande (Computer Algebra System, CAS) och dynamiska räknarna 
som existerar idag. Samtidigt har det skett en snabb utveckling av en mer gene-
rell elektronisk maskin, datorn, som nu har en kapacitet som få skulle trott vara 
möjlig när den först introducerades. Datorernas användning i skolundervis-
ningen har under åren varit ganska ojämn, främst beroende på deras storlek och 
kostnad, som gjort dem både ohanterliga och otillgängliga för det dagliga klass-
rumsarbetet. Men de nutida varianterna av laptops, även i mindre storlek med 
lägre pris, i kombination med en ny generation av programvaror som är bättre 
anpassade för undervisning enligt moderna teorier om lärande, kommer att göra
datorer mer tillgängliga i klassrummet jämsides med räknarna. ”Teknologiska
verktyg” är numera nästan alltid elektroniska sådana, främst då räknare och
datorprogramvara, och i fortsättningen använder jag termen med denna inne-
börd.

I kapitel 3 nämndes avsikten med och de för- resp. nackdelar forskningen 
redovisat med att integrera räknare och/eller datorprogramvara i matematik-
undervisningen (se även Lagrange, 1999; Säljö, 2005). Där definierades också 
begreppet kognitiva verktyg som sådana som speciellt designats för att stödja 
kognitiva processer, samt Heids (1997) lista över teknologiska verktyg av det 
här slaget. Vid införandet av räknarna användes dessa som primära artefakter för 
att snabbt och säkert utföra beräkningar, och så utnyttjas de i stor utsträckning
ännu idag. Många, inklusive en del lärare, ser dem också bara i den rollen (se 
t.ex. Balling, 2003). Men som kognitiva verktyg måste de i första hand betraktas 
som sekundära och till och med tertiära artefakter enligt Wartofskys (1979)
klassifikation. För att de ska kunna bli effektiva instrument för elevernas mate-
matiklärande, behöver dessa därför utveckla användandescheman med denna
funktion och med klassrummets sociala praxis i sikte.

De komplexa processerna för att förvandla räknare och datorer till instru-
ment har bl.a. behandlats av Guin och Trouche (1999). De beskriver mekanis-
merna för den instrumentella genesis, som förutsätts för användningen av sym-
bolhanterande räknare, och dessas potential som kognitiva verktyg. I studien 
redovisas och klassificeras de olika användarprofiler elever uppvisar och 
utvecklar i arbetet med räknarna, och de hinder för instrumentationsprocessen
dessa kan medföra. Ett viktigt resultat är att eleverna i en och samma klass sam-
tidigt kunde uppvisa alla faser av förhållande till räknaren, från enkel artefakt till 
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smidigt och rationellt instrument. En annan studie kring CAS-räknares använd-
ning har gjorts av Lagrange (1999), som särskilt sett på utvecklandet av använ-
dandescheman i en social kontext, och liknande undersökningar har gjorts av 
Drijvers och Gravemeijer (2005). De senare menar också att många av de svå-
righeter elever upplever i att utveckla sådana sammanhänger med deras gene-
rella algebraförståelse och utvecklingen av denna: 

…the understanding of algebraic concepts and computer algebra techniques 
are closely related to one another. Difficulties while carrying out computer 
algebra techniques could often be linked to limitations in the students’ 
algebraic insight. The development of mental conceptions, on the other 
hand, could be fostered by the machine techniques.
(s. 191) 

Artigue (2005) beskriver de teoretiska grunderna för att integrera CAS-räk-
narna i undervisningen genom vad hon betecknar som didaktiskt ingenjörskap
(didactical engineering). En utgångspunkt enligt henne är att ”tools must be
helpful for producing results but their use must also support and promote
mathematical learning and understanding” (s. 232). Men för att det senare ska 
bli uppfyllt, måste undervisningen organiseras så att den matematiska kunskapen 
utvecklas samtidigt med instrumentationsprocessen och integreras med denna. 
Hon anser att bevis finns för att en sådan integration är möjlig, men att vissa 
villkor i så fall måste uppfyllas (se även Drijvers, 2002a) Bland dessa finns 
lärarnas uppfattningar och kunskaper kring de teknologiska verktygen, och även 
elevernas inställning till dessa. Hon menar att särskild uppmärksamhet inom
skolutveckling måste ägnas åt vad hon benämner ”the necessary evolution of the 
didactic contract as regards instrumented techniques, according to the advance 
of mathematical and instrumental knowledge” (Artigue, 2005, s. 288). 

Även Winsløw (2003) diskuterar vägen mot ett didaktiskt ingenjörskap, men
i detta fall i en datorstödd CAS-miljö. Han redogör för olika hinder och ”fällor” 
man som matematiklärare kan råka ut för, exempelvis den ovan nämnda ”black-
box”-effekten, som tar sig uttryck i att eleverna bara provar att mata in uppgifter 
och se på svaren, utan att gå tillbaka och fråga sig vad man egentligen matade
in. Ett annat viktigt problem han för fram är att det kan finnas en konflikt mellan 
lärarens och elevernas avsikter med användningen av det teknologiska verkty-
get. Läraren vill att det ska användas som ett kognitivt verktyg för att utveckla 
elevernas kunskaper, medan dessa kanske mest ser det som ett sätt att minimera
tiden och ansträngningarna för att få klara uppgifter för ett godkänt betyg.
Drijvers (2000; 2002b; Drijvers & Gravemeijer, 2005) pekar också på en rad 
hinder för integreringen av CAS i undervisningen, men han menar också att 
dessa hinder kan utnyttjas didaktiskt.
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…obstacles offer opportunities for learning, which can be capitalized on by 
reflecting on their conceptual aspects and the relation with the correspond-
ing paper-and-pencil technique. Of course, the teacher plays an important
role in turning obstacles into opportunities.
(Drijvers & Gravemeijer, 2005, s. 187) 

Lärarens roll i aktiviteter med instrument är att vara orkestratorn (Guin & 
Trouche, 2002; metaforen även använd av Drijvers, 2003, och Artigue, 2005).
Guin och Trouche definierar instrumentell orkestrering som en didaktisk 
aktionsplan för att utveckla elevernas instrumentella aktioner i klassrummets 
sociala miljö. Tanken är att det finns olika typer av ”instrument” i klassrummet, 
och att läraren som orkestrator leder och samordnar arbetet enligt sin plan, i vil-
ken grupper och individer tillsammans löser uppgifter med hjälp av dessa 
instrument. Och detta är ett av de perspektiv matematiklärare förr eller senare 
måste ta ställning till, eftersom de teknologiska verktygen ständigt utvecklas,
och med dem algebran. 

The new face of algebra is multirepresentational instead of primarily 
symbolic, centered on applications instead of solely on theory, and focused
on symbolic reasoning instead of primarily on symbolic manipulation.
(Heid & Edwards, 2001, s. 129) 
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5. Metod och genomförande samt metodologisk
    diskussion 

I första kapitlet berättade jag om min utveckling från att enbart vara lärare till att 
även kunna forska på min egen och andras undervisning. Samtidigt med detta 
utvecklades hela forskningsprojektet från att mest handla om en form av egen 
professionsutveckling till att även ha implikationer utanför det direkta klass-
rummet. En viktig nyckel till detta var att resultaten av mitt och Tomas 
Wennströms forskningsarbete på olika sätt publicerades, i form av rapporter,
artiklar, medverkan vid konferenser, m.m. Ett allt större kontaktnät gav nya 
idéer och impulser för vår studie, och i takt med en större medvetenhet om
forskningsmetodik kom vårt sätt att genomföra och analysera resultaten att för-
bättras. Det är alltså viktigt att komma ihåg att många av våra utgångspunkter 
och metoder från början var tämligen outvecklade, och att den empiriska datain-
samlingen kunde ha skett på delvis andra sätt, betraktat nu i efterhand. Ändå 
genererade våra metoder intressanta och värdefulla data och resultat, som gett 
oss (och mig) möjligheter att formulera viktiga implikationer och slutsatser. 

Den ursprungliga inriktningen av projektet som en professionsutveckling 
krävde en bred ansats för att skapa en helhetsbild av de faktorer som inverkar på 
elevers algebralärande. En sådan ansats medför i sin tur att ett ganska brett 
spektrum av undersökningsmetoder används, kvalitativa såväl som kvantitativa. 
Vår grundtanke var redan från början att tillämpa triangulering av metoder. Se-
nare kom studien även att innefatta triangulering inom metoden, exempelvis
med upprepade frågor kring samma matematiska objekt (se t.ex. Wellington,
2000). Några justeringar och förbättringar tillkom också under loppet av den 
longitudinella studien, exempelvis ramarna för intervjuerna med elever (se 
nedan).

Denna första, empiriska fas av forskningsprojektet genomfördes under åren 
1998-2003, och presenterades i min licentiatavhandling (Persson, 2005). I sam-
band med denna hade jag redan kommit in i den andra fasen, då jag reflekterade 
över mitt projekt och över min egen utveckling. Speciellt var det min roll som 
”lärare som blivit forskare” jag intresserade mig för, och metoden bestod främst
i att jämföra mina resultat från den empiriska studien med de teorier jag använt 
mig av. Denna fas redovisas i form av artikel 1. Vidare har jag velat analysera 
vissa data, som samlades in vid den empiriska studien, utifrån de fördjupade teo-
rier kring tecknens betydelse, representationsformer och funktionsperspektivet
på algebra, som jag efterhand alltmer baserat mig på. I denna del av projektet
använde jag mig inte av några nya empiriska data, utan analyserade dem istället 
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med nya verktyg, baserade på de nämnda teorierna och tidigare forskning (se
artikel 2). 

Slutligen utvidgade jag forskningsstudien enligt en riktning jag beskrivit i 
avsnittet ”Förslag till fortsatt forskning” i min licentiatavhandling, nämligen en 
utredning av räknarnas betydelse för elevers algebralärande. Även under de tidi-
gare faserna av mitt forskningsprojekt hade jag använt mig av litteratursökning, 
men denna kom nu att utgöra själva forskningsmetoden för den sista delen av 
projektet, vilket redovisas i artikel 3. Tidsomfånget för de mer teoretiska faserna 
inom avhandlingsprojektet är åren 2005 – 2009. 

Metoder i licentiatarbetet
Eftersom den empiriska studien ligger till grund för det mesta av mitt senare 
arbete, kommer metoderna jag (och Tomas) använt att behandlas tämligen
utförligt här. Det som beskrivits i licentiatstudien har jag därför för avsikt att
ytterligare lyfta fram och diskutera, med delvis nya perspektiv. 

Paradigm, strategi och design 
Den första frågan gäller vilket vetenskapligt paradigm forskningen bedrivits 
inom, och på den är svaret att man inte kan säga att vi följt ett enda och renodlat
sådant. Min teoretiska grund för matematiken som vetenskap och på vad mate-
matikkunskaper består i, redovisad i fjärde kapitlet, medför en något blandad 
grundsyn på vilka typer av data som är värdefulla att samla in och hur dessa ska 
tolkas. Bakom forskningsfrågorna, metoderna och analysen av resultaten ligger 
det såväl realistiska som interpretativa föreställningar (se t.ex. Bryman, 2004)
om hur man kan studera sociala fenomen, som exempelvis algebraundervisning.
Enligt realismen kan man i princip tillämpa samma principer för sociala som för 
naturvetenskapliga fenomen, men i sin kritiska variant erkänner den att veten-
skapen bara innebär ett sätt att förstå dessa, och inte en direkt avbildning av 
dem. Det interpretativa paradigmet innebär att man skiljer den sociala verklig-
heten från den naturvetenskapliga, och kräver att forskaren tolkar den subjektiva
meningen av sociala handlingar. 

Den epistemologiska basen för studien är, som diskuterats i kapitel 4, 
huvudsakligen socialkonstruktivism, med fokus på hur individen utvecklar sin 
kunskap i samarbete med andra personer (lärare och andra elever) i en social 
omgivning. Men även sociokulturella aspekter kommer in, som betydelsen av 
gruppens diskurs, förhållandet mellan lärare och elever elev i klassrummet, m.m. 
Här kommer också vad man kan kalla ”praktikerteori” (se t.ex. Schyberg, 2007) 
in i bilden. Med det menar jag summan av de föreställningar om vad kunskap är 
och hur undervisning och lärande går till, som man bygger upp under en mång-
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årig erfarenhet som lärare. När man provar olika metoder och arbetssätt och 
jämför med hur eleverna arbetar med dem, lyckas och misslyckas, deras moti-
vation och inställning till det man arbetar med, etc., skapar man en helhetsbild 
som styr det fortsatta undervisningsarbetet. Det är bl.a. denna helhetsbild man
drar nytta av när man bedriver aktionsforskning. 

Det finns en påstådd dualism mellan kvantitativ och kvalitativ forskning 
(Denzin & Lincoln, 2000), som är en parallell till den mellan de realistiska och 
interpretativa paradigmerna. Men denna dualism är falsk, och i verkligheten är 
det vanligt att använda sig av ett multistrategiskt forskningsupplägg (Bryman,
2004). Komplexiteten i studien av de faktorer som påverkar algebralärande 
(Persson, 2005) gjorde det nödvändigt att tillämpa båda typerna av forskning.
Detta måste beaktas vid valen av de metoder och analysverktyg, som skulle
användas för att besvara forskningsfrågorna. Och däri ligger den egentliga skill-
naden. Gorard (2001) skriver: 

The supposed distinction between qualitative and quantitative evidence is 
essentially a distinction between the traditional methods of analysis rather 
than between underlying philosophies, paradigms, or methods of data 
collection. (s. 6) 

Som jag tidigare nämnt, kan den forskningsstrategi som användes med visst 
fog benämnas som en art av aktionsforskning, av det skälet att mitt och Tomas
intresse från början byggde på vår önskan om professionell utveckling med hjälp 
av forskning och reflektion kring vår egen undervisning, vår avsikt att knyta
resultaten till olika teorier samt vår vilja att publicera våra resultat (se t.ex. 
Pring, 2000). Den utgjorde dock ingen fullgången sådan, eftersom exempelvis 
de karakteristiska undervisningscyklerna inte var en väsentlig del av studien. 
Men den var ett klart fall av ”läraren som forskare”, vilket jag ytterligare disku-
terar i artikel 1. 

Vår studie hade en longitudinell design, och olika data samlades in från en 
grupp elever vid flera tillfällen under en treårsperiod. Populationen bestod av en 
årskull från det naturvetenskapliga programmet på ett gymnasium i södra Sve-
rige, från deras skolstart hösten 1998 till deras studentexamen våren 2001. Ele-
verna i denna årskull var uppdelad i fyra klasser med fyra olika lärare, bland 
andra Tomas och jag. Antalet elever var från starten 105, men hade vid slutet av 
årskurs 3 minskat till 92 stycken, dvs. en respondentmortalitet på 12 %. Andelen 
kvinnliga och manliga elever var ungefär lika stor, och ingen typ av differentie-
ring vid uppdelningen i de fyra klasserna förekom. Den aktuella gymnasieskolan
är belägen i ett huvudsakligen landsbygdsbetonat område med mindre orter, och 
eleverna kommer mestadels från hem med liten tradition av högre studier.
Utbildningsnivån hos totalpopulationen i området ligger under det svenska
medelvärdet (Statistiska centralbyrån, 2006). 
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I den senare delen av studien undersökte jag en annan årskull från samma 
skola och program, som startade hösten 2000 och slutade våren 2003. Den 
bestod av 78 elever i tre klasser med tre lärare, av vilka jag var en. De två övriga 
lärarna var desamma som för den tidigare årskullen, bortsett från Tomas. Vid 
slutet av årskurs 3 hade detta elevantal minskat till 66 (mortalitet 15 %). Denna
del av studien hade också delvis en komparativ design, vilket krävde att någon 
form av matchningsmetod måste användas mellan den senare årskullen och den 
förra. Den största skillnaden mellan dessa båda, och vars följder jag ville under-
söka, var att den nya årskullen hade tilldelats mer undervisningstid i två av del-
kurserna i matematik. En annan avsikt var att med denna del av studien höja
tillförlitligheten hos huvudstudien. 

Med hänsyn till forskningsfrågorna (se kap.2) var det både naturligt och 
nödvändigt att välja den longitudinella designen. Vi ville observera utvecklingen 
hos eleverna över en längre period och kunna påvisa såväl de kortsiktiga förbätt-
ringarna som kunskaperna vid slutet av de tre åren. Det var också en del av vår 
strategi att lära känna våra elever ordentligt för att göra det lättare för oss att 
tolka och förstå vad som hände i klassrummet för varje individ. För att kunna se 
vilken inverkan vår undervisning hade, var det nödvändigt att undersöka hela 
processen från ”input” till ”output” i fråga om algebraisk kunskap såväl som 
attityder och uppfattningar. Detta måste avspeglas i valet av metoder. 

Metoder
Det är nödvändigt att de metoder som används inom forskning relateras till de 
respektive forskningsfrågorna. Men det är lika viktigt att de passar med den typ 
av analys man avser att använda för att få de svar man hoppas att forskningen 
kan ge. Gorard (2001) framhåller rentav omöjligheten av att designa ett ”forsk-
ningsinstrument” utan att ta hänsyn till hur man ska analysera de data man tän-
ker samla in. I den aktuella studien var det uppenbart att både kvalitativa och 
kvantitativa metoder var nödvändiga i en ansats som utnyttjar triangulering som 
ett medel att garantera tillförlitlighet vad gäller tolkningen. Hammersley för 
fram tre typer av triangulering, varav den komplementära (complementary)
ansatsen är lämplig i det här fallet: ”It occurs when the two research strategies
are employed in order that different aspects of an investigation can be 
dovetailed” (citerad i Bryman, 2004, s. 455). 

Metoderna som användes var en serie av tester, en serie av enkäter, inter-
vjuer, en kort uppsats, kontinuerliga observationer och de slutliga utvärdering-
arna. Visst bakgrundsmaterial togs också fram, som de generella socioekono-
miska förhållandena i området, vilken typ av nivågruppering eleverna hade mött 
i grundskolan (inklusive några kortare intervjuer med lärare) samt elevernas 
betyg för de olika delkurserna på gymnasiet. Det sista var av speciell betydelse, 
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eftersom vår definition av att ”lyckas med matematiken” på gymnasiet var att få 
minst betyget Godkänt på samtliga fyra obligatoriska matematikkurser inom 
programmet. Slutligen konstruerade vi ”stödtiden”, som inte var någon metod
utan ett experiment eller snarare ett slags ”aktion” eller ingripande (intervention) 
(Carr & Kemmis, 1986). Tidslinjen för användningen av de olika metoderna 
med de två årskullarna (1998-2001 resp. 2000-2003) framgår av tabell 3. Rap-
portnumren refererar till delrapporterna Gymnasieelevers algebraiska förmåga 
och förståelse I – VII (Persson & Wennström, 1999; 2000b; 2000c; 2000d;
2001; Persson, 2002b; 2003), som lämnas under studiens gång. 

År Termin NV, 1998-2001
105n1

Rapport
nr.

NV, 2000-2003 
78n2

Rapport
nr.

1998 Höst - Förtest
- Enkät 1 
- Intervju 1 
- Stödtid

I

Vår - Uppsats
- Stödtid

I, II 1999

Höst - Algebratest 1 
- Enkät 2 

II

Vår - Intervju 2
- Algebratest 2

II
IV

2000

Höst - Förtest
- Stödtid

VI

Vår - Algebratest 3 
- Enkät 3 
- Utvärdering 

V - Stödtid VI2001

Höst
Vår - Algebratest 2 

- Enkät
- Intervju

VI2002

Höst
2003 Vår - Algebratest 3

- Utvärdering 
VII

Tabell 3.   Tidslinje för undersökningsmetoderna i licentiatstudien 
(NV = naturvetenskapsprogrammet)

En kortfattad redogörelse för de i studien ingående metoderna innefattar 
följande:
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Förtest
För att få ett mått på studenternas kunskaper när de påbörjade sina gymnasiestu-
dier konstruerades ett förkunskapstest, bestående av tre delar: taluppfattning och 
aritmetik, mått och geometri samt algebra och funktioner. Vi ville skaffa en pro-
fil för varje elev inom dessa huvudområden och också t.ex. göra det möjligt att 
jämföra hennes/hans algebrakunskaper med dem inom andra områden av mate-
matiken. ”Algebra och funktioner”-testet innehöll specifikt frågor inom områ-
dena: ekvationslösning, uppställning av uttryck, förenkling, formelanvändning
och linjära funktioner.

Resultaten av förtestet var, förutom att vara en del av ”inputen”, avsedda 
som underlag för uttagningen av elever för ”stödtids”-experimentet (se nedan).
Förkunskapstestet användes sedan oförändrat för nybörjarelever under de när-
maste åren, vilket gav oss möjligheter att jämföra förkunskaperna under en följd
av år. På så vis kunde vi både påvisa att vår årskull inte i något avseende avvek 
från de normala samt även eventuella tendenser över åren. Speciellt var förtestet 
också användbart för att matcha den tidigare årskullen med den senare i studien. 

Tester
En av huvudkomponenterna bland metoderna var serien med algebratest som 
hade inletts med förkunskapstestet. Efter detta gavs den tidigare årskullen ytter-
ligare tre test, och den senare två (se tab.3). För varje test valdes ett antal upp-
gifter ut från de områden av skolalgebran vi särskilt intresserade oss för: formu-
lering och tolkning av algebraiska uttryck, förenkling av algebraiska uttryck,
formelhantering, ekvationslösning och användning av linjära funktioner. Testen
innehöll både uppgifter för vilka endast svaren skulle lämnas och sådana som
krävde redovisning av full lösning. Färdigheter, förståelse av algebra och för-
måga att kommunicera algebraiska uttryck var i fokus för dessa. För att spåra 
elevers utveckling tillämpade vi tekniken att använda några uppgifter i de senare 
testerna, som var likadana eller liknade dem i tidigare test. 

De flesta uppgifterna konstruerade vi själva, utifrån vår erfarenhet av vanliga 
svårigheter som elever upplever och från vår egen åsikt om vad viktig kunskap
är. Detta bestämde också fördelningen av uppgifter mellan de olika algebraom-
rådena. Som tidigare nämnts, var även avsikten att mäta studenternas kunskap 
med hjälp av någon extern skala, som Quinlans (1992) nivåer och Küchemanns
(1981) kategorier. Dessa utnyttjades som analysredskap, men vi beslöt även att 
använda några av deras egna exempel på representativa uppgifter. Exempel på 
två uppgifter som angavs av Küchemann är: 

Vad kan man säga om c om c + d = 10 och c < d? 
Vilket är störst, 2n eller n + 2? (Persson & Wennström, 2001)
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På detta sätt var det möjligt att jämföra våra upptäckter med tidigare forskning.
Vi använde dessutom några andra välbekanta uppgifter, exempelvis det berömda
”elev-lärare”-problemet, som elever ofta har svårt att korrekt formulera algebra-
iskt (se t.ex. Kieran, 1992, s. 393): 

På en skola finns det 9 gånger så många elever som lärare. Ställ upp en 
formel mellan antalet elever E och antalet lärare L.  (Persson & Wennström,
2001)

Analysen av testerna planerades att vara på uppgiftsnivå. Lösningsfrekven-
sen för varje uppgift hos hela elevgruppen skulle diskuteras, och jämförelser
skulle i relevanta fall göras med förståelsenivåer enligt teorin. Typerna av miss-
tag och missförstånd som var möjliga att upptäcka i de felaktiga svaren var 
också betydelsefulla, och en egen kategorisering av dessa utarbetades (av typen 
”grounded theory”, se Bryman, 2004). Kategoriseringen avsåg vi att validera
genom att Tomas och jag gick igenom svaren var och en för sig och därefter 
jämförde våra bedömningar. För de uppgifter som upprepades eller var liknande 
i senare test, kunde dessutom en möjlig kunskapsutveckling, alternativt brist på
sådan, urskiljas. 

Testerna var inte anonyma, vilket betydde att vi kunde välja ut enskilda 
individer för att speciellt studera deras styrkor och svagheter och att spåra deras
personliga utveckling inom algebra. Vår plan var att välja några exemplifierande
fall och presentera dem i rapport III, fastän vår huvuddesign inte var en fallstu-
die. Ett stratifierat urval av 20 elever, baserat på förtestet, algebratest 1 och 
enkät 1, gjordes med avsikten att dessa skulle genomgå en intervju. Utav dessa 
kom 11 elever att väljas ut som fall (Persson & Wennström, 2000c). 

Enkäter
Den andra huvudkomponenten bland metoderna var serien med enkäter, som
gavs i början, i mitten och vid slutet av de tre åren. Alla tre konstruerades som
öppna frågor (Gorard, 2001), med mycket utrymme att svara på. Bara Tomas
och min egen klass deltog dock i dessa ( 55n ).

Den första enkäten var uppdelad i två huvudsektioner, en med fyra frågor 
om uppfattningar och attityder och en med två uppgifter av förklarande typ. Den 
ena uppgiften handlade om att för en tänkt kamrat förklara hur man löser en viss 
linjär ekvation ( x9535x4 ), och den andra vad man menar med ett visst
samband mellan två variabler ( 5xy ). Med dessa ville vi dels undersöka ele-
vernas förståelse för uttryck av den här typen och dels deras kommunikativa
förmåga. Dessutom ville vi med funktionssambandet visa på vilka begrepps-
samband de hade kring ekvationer och funktioner och vilka representationsfor-
mer de kunde mobilisera.  Inom den delen av studien genomförde vi vid det till-
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fället en tämligen ytlig analys av elevernas svar på dessa båda frågor, men funk-
tionssambandet kom jag att senare gå betydligt djupare in på i min artikel 2. 

Den andra enkäten var av likartat slag som den första, men attitydfrågorna 
var bara två och hade karaktären av uppföljning av frågorna i enkät 1. Den för-
klarande delen bestod nu av ett enkelt, linjärt ekvationssystem och en något mer
komplex linjär ekvation (se artikel 2). Med dessas hjälp ville vi se om och hur 
elevernas förklaringsförmåga hade utvecklats. Den tredje enkäten, slutligen,
hade bara två attitydfrågor av en utvärderande art. Syftet med dem var att ta reda 
på vilka tankar om matematik eleverna hade när de inom kort skulle sluta sko-
lan, och vilka åsikter de ville uttrycka om den undervisning i matematik de hade
mött under sina tre år på gymnasiet.

En speciell skrivuppgift gavs också till eleverna också under deras första år, 
nämligen att utreda ”vad jag vet om algebra”. Tidpunkten var vald så att den 
inträffade just innan vi skulle börja arbeta med området algebra och funktioner,
och vår avsikt var att ta reda på hur rik elevernas begreppsförståelse var och 
vilka kunskaper och färdigheter de förknippade med algebra. Eleverna fick god 
tid att fundera på och färdigställa denna uppgift, varefter uppsatserna samlades
in. När området algebra och funktioner sedan var genomgånget, lät vi eleverna 
läsa igen vad de skrivit och reflektera över detta. 

Intervjuer
De 20 elevernas valdes ut, så att lika många kom från våra respektive klasser 
och så att det fanns en balans mellan manliga och kvinnliga. Avsikten var att 
intervjuerna skulle bygga på svaren från enkäterna och ge eleverna möjlighet att 
utveckla sina svar på de olika frågorna i dessa. Intervju 1 var semistrukturerad
(Wellington, 2000). Särskilt fokus låg på förklaringen av funktionssambandet
(se ovan), med intervjustrukturen delvis baserad på tabellen över representa-
tionsformer, som föreslagits av Janvier (1987). Alla intervjuerna i denna första 
omgång spelades in med en liten handbandspelare och blev senare transkribe-
rade, dock med en datareduktion vid vilken mindre intressanta frågor bara sam-
manfattades.

Intervju 2 var i sin helhet ostrukturerad, och hade mer karaktären av ett 
utvecklande samtal. Endast en kortfattad intervjuguide användes. Vid den första 
intervjun hade vi noterat att bandspelaren besvärade några elever och riskerade 
att hämma deras svar. Därför valde vi att bara göra anteckningar av vad eleverna
yttrade, speciellt när diskussionen rörde deras förståelse av funktioner och deras 
representationer.

Observationer
Under de tre åren vi följde eleverna fördes anteckningar på huvudsakligen två 
sätt. För det första gjordes vid vissa tidpunkter en skriftlig avstämning av samt-
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liga elevers utveckling i algebra. Dessa föregicks av en strukturerad observation
(se t.ex. Bryman, 2001) i klasserna, där vissa nyckelfärdigheter kontrollerades.
För det andra noterades direkt efter lektionerna eventuella ”kritiska händelser” (i 
stort sett ostrukturerad observation), som exempelvis kunde vara en diskussion
med en elev under vilken hon/han visade ett betydelsefullt begreppsmässigt
framsteg (det vi benämnde ”kom över en tröskel”). 

En del av observationerna kombinerades med resultaten från förtestet och 
det första algebratestet för att urskilja och systematisera de huvudtyper av svå-
righeter eleverna uppvisade inom algebraområdet (Persson & Wennström,
1999).

Stödtiden
Med utgångspunkt i resultatet på förkunskapstestet togs fem elever från varje 
klass ut för ett obligatoriskt deltagande i det vi kallade ”stödtiden”. Denna 
bestod i att eleverna fick en extra matematiklektion i veckan under deras första
år. De delades in i två grupper med tio elever i varje, och med Tomas och mig
som lärare. Dessa elever fick koncentrerad, individuell undervisning kring precis 
de moment de hade visat svagheter inom, och syftet var att låta dem få möjlighet 
att ”komma ifatt” resten av eleverna vad gäller vissa nyckelbegrepp och grund-
läggande algebrafärdigheter. Detta ingripande, eller denna aktion, visade sig 
vara ganska framgångsrik, och vår konstruktion av stödtiden har därefter utgjort
ett normalt inslag i organiserandet av matematikundervisningen inom naturve-
tenskapsprogrammet på den aktuella skolan. 

Den andra årskullen 
När den komparativa studien för den senare årskullen planerades, beslöt jag mig
för att behålla mycket av det material i form av tester och enkäter, som använts 
med den första årskullen. Motsvarande test har samma numrering i samman-
ställning i tabell 3. Emellertid konstruerades en ny enkät, som delvis bestod av 
flervalsfrågor och delvis av öppna frågor. Som tidigare stod elevernas attityder
och förställningar i centrum för frågorna, men här fanns även en fråga som spe-
ciellt formulerats för att undersöka tidsfaktorn i undervisningen. 

Slutlig utvärdering 
Vid den slutliga utvärderingen på våren i årskurs 3 genomfördes en helklassdis-
kussion, delvis med utgångspunkt i svaren på den sista enkäten. Vid denna hade 
alla elever möjlighet att uttrycka sina allmänna åsikter om den matematik de 
hade mött i skolan. Den var också avsedd att utgöra ett slags ”debriefing” av 
eleverna för deras deltagande i forskningsprojektet och en möjlighet för oss att 
tacka dem.
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Tillvägagångssätt i artikel 1 
Syftet med artikeln The teacher as researcher: Teaching and learning of alge-
bra var att återvända till några viktiga erfarenheter från licentiatstudien och 
reflektera över min egen utveckling från att bara vara lärare till att också vara 
forskare. Speciellt ville jag diskutera i vad mån min forskning kunde definieras 
som ett slags aktionsforskning, och vilka vinster respektive problem det gav att 
samtidigt vara lärare och forskare. Denna artikel krävde inte att några empiriska
metoder behövde användas, men väl att jag sökte relevant litteratur och lämpliga
teorier att förhålla mig till. 

För att belysa förhållandet mellan teori och praktik, och att spåra några 
effekter på vår egen undervisning av de upptäckter vi gjorde i våra undersök-
ningar, valde jag ut tre exempel. Det första handlade om ett missförstånd av en 
regel för minustecken, som en av eleverna i ”fallstudien” hade stora problem 
med. Det andra belyste effekterna av stödtiden, som gavs till vissa elever för att 
undvika nivågruppering eller att elever avbröt studierna. Det tredje visade på 
vilka sätt de affektiva faktorerna påverkade algebralärandet hos en ”svag” elev,
som också var ett av fallen i ”fallstudien”. 

I samtliga dessa tre fall bestod analysmetoden i att jag ställde resultaten från
licentiatstudien mot de teorier om lärande, om tecken och teckensystem, om
affektiva faktorer etc., som jag använt som ramverk. Dessutom var avsikten att 
finna implikationer för lärandet, som jag även i verkligheten tagit hänsyn till i 
mitt klassrumsarbete.

Material från tidigare undersökning - artikel 2 
Med artikeln Understanding relations between variables: Revisiting a ‘node’ in 
the development of algebraic thinking fördjupas analysen av elevernas tänkande
kring ett funktionssamband som representerar ett centralt begrepp inom algebra, 
nämligen . För denna utnyttjades materialet från den empiriska grun-
den, som behandlats ovan. Ingen ny datainsamling gjordes, alltså, och följaktli-
gen behövdes inga metoder för en sådan. 

5xy

Däremot avsåg jag att jämföra mina resultat med andra, tidigare studiers, och 
därför sammanställde jag lämpliga data från dessa, och utnyttjade även till stor 
del deras kategorisering av elevsvar. Men min egen nya teoribakgrund för denna 
fördjupade analys, inkluderande bl.a. process-objekt-dualiteten inklusive reifi-
kation, representationsformer och register, flexibilitet och matematikens tre
världar (se kap. 4), medförde att jag delvis måste omorganisera och komplettera
deras kategorisering.
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Frågan som ställdes till eleverna fanns med i enkät 1 i den empiriska grund-
studien och utgjorde även en väsentlig punkt vid intervju 1 där. Den var formu-
lerad som följer: 

Vi skriver y = x + 5. Vad menar man med det? Hur hänger t.ex. x och y 
ihop?
Förklara gärna på mer än ett sätt. 

Frågan liknar den som gavs till eleverna i Blomhøjs (1997) artikel, och den som 
Grevholm (1998) förelade sina lärarstudenter. Här uppmanas emellertid eleverna 
uttryckligen att ge mer än en förklaring. Orsaken för detta vara att vi ville ta reda 
på om de kunde producera mer än en representationsform. I annat fall skulle de 
troligen bara använda en sådan, även om de hade förmåga till fler. 

Ett komplement till enkäten utgjordes av de bandade intervjuerna med de 
elever vi hade valt ut för ”fallstudien”. Vid dessa var det möjligt att ställa ytter-
ligare frågor kring förklaringarna som gavs, dels för en djupare förståelse av 
elevernas begreppsbilder, och dels för att säkerställa reliabiliteten för de i enkä-
ten skrivna svaren. 

På hösten i årskurs 2 gavs eleverna enkät 2, och i den fanns en nästan lika-
dan fråga som i den första enkäten: 

Vi skriver y = 2x + 5. Vad menar man med det? Hur hänger t.ex. x och y 
ihop?
Förklara helst på mer än ett sätt. 

Detta samband var mer funktionslikt i sitt utseende (vilket har viss betydelse), 
och liknade den allmänna formen mkxy , som eleverna vid den tidpunkten
mött i undervisningen. Även denna enkät följdes upp med intervjuer. 

De material som användes för analysen bestod av två typer av kvalitativa 
data, som genom kategoriseringsprocessen delvis kunde behandlas med (enkla) 
kvantitativa verktyg. Valideringen av processen säkrades med hjälp av en kol-
lega, med vilken jag diskuterade vissa mer osäkra svar. Dock var min avsikt inte 
att göra någon djupare statistisk analys av mina kategoriserade data. 

Metoder i litteratursökningen - artikel 3 
En naturlig utveckling av forskningsprojektet var, som jag tidigare motiverat, att 
utvidga det till att även gälla algebra i teknologiska miljöer. Eftersom väldigt lite 
av det datamaterial jag hade från den empiriska grunden handlade om räknare
eller datorer, var det nödvändigt att samla mer empiriskt material. Dock var min
frågeställning inte sådan, att detta skulle komma från nya respondenter i klass-
rumsmiljön. Istället var syftet att jag skulle fastställa några av de ståndpunkter 
som forskningen idag intar visavi räknare, och även i viss mån andra teknolo-
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giska verktyg, med hjälp av en litteraturöversikt. Titeln på artikeln är ”Handheld
calculators as tools for students’ learning of algebra”, så inriktningen är huvud-
sakligen mot räknarnas roll för algebralärande. För detta krävdes en tämligen
omfattande litteratursökning, vilken i denna del av projektet alltså utgjorde
själva metoden. 

Källor och sökmetoder
En rad olika källor användes för att finna relevant litteratur. En elektronisk sök-
ning av artiklar gjordes med hjälp av databaserna Educational Resources Infor-
mation Center (ERIC), Academic Search Elite och Springer Link. Artiklarna 
skulle behandla grafräknare i matematikundervisningen, särskilt i förbindelse
med algebralärande, CAS med symbolhanterande räknare, generella teknolo-
giska miljöer samt teoretiska perspektiv med begrepp som ”medierande
verktyg”, ”kognitiva verktyg”, ”instrument”, ”register”, ”objekt-process” och
”procept”. Dessa begrepp utgick från de teorier om representationsformer och 
verktyg för lärare som redovisats i kapitel 4. Jag sökte även relevanta artiklar i
vissa specifika forskningstidskrifter, som Educational Studies in Mathematics
(ESM), Journal of Research in Mathematics Education (JRME) och Mathema-
tics Education Research Journal (MERJ). God hjälp hade jag också av några
metastudier och tidigare litteraturöversikter, som jag fann vid den allmänna sök-
ningen.

Vidare gick jag igenom dokumentationen från konferenserna som The Inter-
national Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) höll under
åren 2004 – 2006. Jag letade efter konferensbidrag som handlade om använd-
ningen av räknare i matematiska aktiviteter och om elevers och lärares attityder 
gentemot dessa.

Det fanns även några viktiga böcker med kapitel som diskuterar använd-
ningen av räknare och CAS, som måste inkluderas i litteraturmaterialet. I dem 
ingick tre doktorsavhandlingar, varav två kommer från de nordiska länderna 
(Drijvers, 2003; samt Balling, 2003; Bergqvist, 2001). Med hjälp av databasen 
ProQuest fann jag abstracts för ytterligare tio avhandlingar från USA, men dessa 
var inte tillgängliga för mig, och kunde därför inte ingå i artikeln. 

Kriterier för urval av litteratur 
En uppsättning kvalitetskriterier (Bryman, 2004) användes för att välja ut de 
artiklar, konferensbidrag och böcker, som skulle behandlas i artikel 3. Det vikti-
gaste av dessa var givetvis att de skulle vara relevanta för mina syften och fråge-
ställningar, genom att de innehöll resultat av betydelse för utvecklingen av 
klassrumsarbetet och synen teknologiska verktyg, samt helst också kunde ge 
implikationer för undervisningen i algebra. Som jag redan i kapitel 1 beskrev, är 
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och förblir den främsta drivkraften för min forskning att förbättra algebraunder-
visningen.

Min avsikt var att huvudsakligen inrikta mig på nyare forskningsrön, och 
därför satte jag en ungefärlig gräns vid år 2002, vilket innebar litteratur som vid 
det tillfället inte var äldre än fem år. Endast i undantagsfall tog jag med material 
som var utgivet tidigare än 2002, och då bara om det var något av speciell vikt 
för min framställning.

Vidare måste de utvalda artiklarna och böckerna ha genomgått någon slags 
formell granskningsprocess. Detta är självklart för artiklar som publiceras i 
internationella tidskrifter, men är också en regel för t.ex. konferensbidrag som 
antas för PME eller ICME. Och detsamma gäller givetvis för avhandlingar och 
böcker som publicerats av ansedda förlag. 

Bearbetningsprocess
Texterna i de utvalda böckerna och artiklarna lästes igenom, ibland mer än en
gång, och tolkades utifrån praktikerperspektivet. Jag sökte efter forskningsrön 
av relevans för mina forskningsfrågor och efter lämpliga citat att stödja min
argumentation på. Speciellt försökte jag finna frekventa och återkommande 
resultat och slutsatser kring användningen av räknare och teknologi i undervis-
ningen, för att möjliggöra formuleringen av ett antal generella slutsatser och 
implikationer för undervisningen.

Texterna kategoriserades i olika temagrupper, som jag hade särskilt fokus 
på. Det kunde röra sig om verktygstypen, alltså grafräknare eller symbolhante-
rande räknare. Det kunde också vara övergripande teman som algebrautveck-
ling, med bokstavssymboler och funktionssamband, eller elevers och lärares 
uppfattningar, samt texter som huvudsakligen var av teoretisk natur. En särskild
temagrupp utgjordes av ett antal metastudier och tidigare litteraturöversikter 
kring räknare i undervisningen, som jag fann vid sökningen. 

När det gällde frekventa eller återkommande resultat, använde jag ingen på
förhand bestämd mall och heller inte några kvantitativa metoder. Istället var 
processen mer i likhet med ”grounded theory”, dvs. jag lät materialet ”tala” till 
mig. Vid den upprepade genomläsningen av vissa av texterna visade det sig att 
det faktiskt utkristalliserades några viktiga generella slutsatser och implikatio-
ner.

Metodologiska och etiska frågor 
De metoder jag använt inom de olika faserna av forskningsprojektet har jag 
redan på olika sätt motiverat och diskuterat, speciellt då det multistrategiska
upplägget. Dock är det några viktiga frågor som jag ämnar kommentera ytterli-
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gare. Det är dessutom nödvändigt att jag redovisar mina etiska överväganden 
genom hela projektet. 

Den longitudinella studien 
Den longitudinella designen var både naturlig och nödvändig för att ge underlag 
för besvarandet av forskningsfrågorna i den empiriska grundstudien. I princip 
kunde bara den första gruppen frågor, som handlade om förkunskaper, ha under-
sökts under en kortare period. Denna design har definitiva fördelar. Gorard 
(2001) framhåller att: 

Data from such a study could be richer, may be more accurate and would
help to understand the process of change over time.  (s. 86) 

Man måste emellertid också ta hänsyn till de möjliga problem som kan uppstå i 
longitudinell studie, som exempelvis att respondenterna med tiden tröttas ut och 
inte vill delta fullt ut, att resultaten kan snedvridas av att samma individer får 
samma testuppgifter flera gånger, jämförbarheten över tid etc. Det är därför 
nödvändigt att försöka analysera mortaliteten i populationen över de tre åren 
med avseende på sannolikheten att den på något sätt påverkat resultaten (se
Bryman, 2004). 

När man låter eleverna göra upprepade tester, är det viktigt att ha klart för 
sig att de kan ha lärt sig från tidigare test, och att detta i sig riskerar att påverka 
resultaten. Det kan speciellt vara fallet om samma eller liknande uppgifter 
används. I vår studie var tiden mellan varje test ganska lång (det kortaste tids-
spannet var från september till maj året därpå), så vi bedömde att eleverna skulle
inte skulle minnas särskilt mycket av föregående test. Denna ståndpunkt kom 
delvis att styrkas av att eleverna varken visade någon förbättring eller försäm-
ring av lösningsfrekvensen för en del uppgifter. 

Jämförelsen över tid var egentligen ett mindre problem än jämförelsen mel-
lan de två årskullarna. Matchning av två grupper i en komparativ studie är 
mycket svår att genomföra, och det kommer alltid att finnas ett antal skillnader 
som kvarstår. Men så många ingångsfaktorer som möjligt bör överensstämma, 
och när slutsatser dras av resultaten måste man ta i beaktande att grundskillnader 
mellan grupperna i själva verket kan vara orsaken till observerade effekter. 
Dessutom, när man som i det här fallet inte undersöker de två grupperna samti-
digt, finns problemet att några bakgrundsfaktorer ändrats med tiden, inklusive
jag själv som lärare och forskare.

Läraren som forskare
Som Pring (2000) argumenterar för, innebär det många fördelar med att prakti-
kern också är forskare. Endast hon/han har dagligen tillgång till de data som är 
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avgörande för att förstå det som sker i klassrummet. Det är också en fråga om 
förtroende. Under de tre åren kom jag att lära känna mina elever väldigt väl, och
jag visste om och på vilken grund jag kunde lita på det de skrev eller yttrade. Jag
kunde också känna och förstå de affektiva faktorernas roll på en djupare nivå än 
om jag vore en ”outsider” (se även Wagner, 1997). Samtidigt kunde eleverna 
utveckla ett sådant förtroende för mig, att deras deltagande i studien var allvarli-
gare menat och att deras svar var mer uppriktiga än annars. 

Dessa fördelar är emellertid också tänkbara källor till några av problemen
med denna typ av upplägg. Pring (2000, s. 122-123) räknar upp ett antal bety-
delsefulla utmaningar man står inför. En av dessa är lärarens privilegierade 
ställning i klassrummet, som kan ge upphov till ett ifrågasättande av objektivi-
teten och opartiskheten i forskningen. Detta måste tas på djupaste allvar och 
ordentligt kommenteras när studiens tillförlitlighet bedöms. Jag kan ha påverkats 
av min roll som lärare på flera sätt, till exempel när det gäller att rapportera
kring min egen undervisning eller att referera till ”kritiska händelser” (se även 
Stenhouse, 1983). 

Ett sätt att handskas med problemen är att ”ta ett steg tillbaka” och försöka
se på processerna med opåverkade ögon. Hatch och Shiu (1998) kallar detta för-
hållningssätt distansering (distancing). Det hjälpte oss på många sätt att vi från 
början var två forskare som samarbetade. Vid våra diskussioner hade vi möjlig-
het att reflektera över vad som hade hänt i klassrummet och att då använda var-
andra som ”speglar”. Det var också värdefullt vid analysen av olika svar på upp-
gifter eller vad eleverna sagt i intervjuer att få ännu en persons åsikt om tolk-
ningarna. Ett beslut vi tog från början i denna riktning var att den första analysen 
av t.ex. en enkät alltid gjordes av svaren från den andres klass. Detta var ett av
våra sätt att säkerställa reliabiliteten i våra tolkningar.

En grundläggande förutsättning för all forskning är relevans, och för läraren 
som forskare utgör detta själva grunden för hans/hennes handlingar. Mitt pri-
mära syfte var att via forskning förbättra min egen undervisning. Men ett andra 
syfte var att dela mina erfarenheter och forskningsrön med andra lärare och 
lärarstudenter, för att hjälpa dem att utveckla sin undervisning och att förse dem 
med forskningsbaserade riktlinjer för detta. Ett tredje syfte, som fördjupats 
under hela forskningsprojektets gång fram till denna avhandling, är att bidra till 
de kunskaper som samlats kring matematikundervisning. I samtliga dessa 
aspekter bedömer jag att mitt projekt har relevans, vilket inte minst visats genom
det intresse som jag hittills på flera sätt upplevt kring dess resultat och implika-
tioner.

Överförbarhet (transferability), eller extern validitet (Bryman, 2004) måste
alltså också tas hänsyn till. Kan mina forskningsrön vara av värde för andra 
lärare? Denna fråga måste naturligtvis besvaras av dem själva, men min skyl-
dighet som forskare är att presentera alla relevanta fakta i studien, och även alla
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underliggande antaganden och föreställningar jag tar med mig in i forskarrollen.
Och där är återigen trovärdigheten i framställningen av avgörande betydelse. 

Metodologiska frågor kring litteraturöversikten
När man gör en större litteratursökning, speciellt om den studie man genomför
helt bygger på denna, ligger en betydande svårighet i att finna de relevanta 
artiklar och böcker man vill (och bör) referera till. I själva verket är det näst 
intill omöjligt att samla alla tänkbara artiklar, även om det rör sig om en begrän-
sad sökning. För mig, speciellt, sätter exempelvis det faktum att alla tidskrifter 
med matematikdidaktisk inriktning inte är tillgängliga för mig en gräns för vad
jag har möjlighet att finna. Min litteraturöversikt måste alltså bygga på ett urval
av litteratur, som både är representativt och tillräckligt stort. När det gäller det 
senare villkoret menar jag att jag fann så mycket material, att brist på sådant inte 
utgör något problem för reliabiliteten hos artikeln. Man kan förstås alltid peka 
på att den ena eller andra artikeln inte redovisas, men frågan är om det på något 
sätt ändrar de resultat och slutsatser som dras? Att kunna sätta en realistisk gräns 
för mängden litteratur som tas med är viktigt. 

En större risk ligger i att jag kan ha förutfattade meningar, som styr mitt val 
av artiklar, forskningsrön och argumenterande citat, så att den eftersträvade syn-
tesen av forskningsresultat blir snedvriden. Det är också sant att det finns ett 
normativt element i mitt syfte med artikeln, beroende på min allmänt positiva
syn på räknare som verktyg för matematiklärande och på min erfarenhet som 
praktiker. Men jag har försökt att gå igenom den litteratur jag funnit med ett kri-
tiskt förhållningssätt, och ingen av de artiklar jag funnit som uppfyllt kvalitets-
kriterierna har blivit utesluten. Det är av stor vikt för trovärdigheten att de arbe-
ten man refererar till varken behandlas för positivt eller negativt, och att man
inte medvetet utesluter litteratur som inte passar med ens egna uppfattningar 
(Wellington, 2000). Ett avsnitt i min egen artikel ägnas också just åt de tänkbara 
hinder för räknaranvändning som refererats till i litteraturen. 

Ett annat sätt att höja trovärdigheten är att så ärligt som möjligt redovisa de
uppfattningar man på förhand har för läsaren. I min artikel ägnar jag därför en 
del av inledningen till att presentera mina egna förhandshypoteser, och förhålla 
dem till en del motsatta hypoteser som andra presenterat. På så sätt kommer en 
del av artikeln att handla om huruvida min egen normativa grund vad gäller räk-
nare verkligen är förenlig med vad forskningen har visat. 

Etiska hänsynstaganden 
Det finns ett antal etiska frågor som måste kommenteras och behandlas på olika 
nivåer och vid olika faser av forskningsprojektet. Pring (2000, s. 148 ff.) disku-
terar de många gånger motstridiga krav och överväganden man ställs inför i
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forskningssituationen, som exempelvis konflikten mellan deltagarnas anonymi-
tet och ”rätten att få veta”. Han presenterar också en uppsättning allmänna prin-
ciper som är i samklang med de olika moraliska kraven. Problemen är också mer 
accentuerade i situationen ”lärare som forskare”, med den inbyggda konflikten 
mellan de två rollerna. Jag upplevde några tillfällen då jag var tvungen att göra
ett val, och enligt min uppfattning kunde det enda moraliskt riktiga beslutet bli
att jag primärt var lärare. 

I en longitudinell studie, som den Tomas och jag gjorde, är deltagarnas 
bidrag av sin tid och ansträngning tämligen stor. Därför är det nödvändigt att
noga för dem förklara syftena med forskningen och vilka krav och möjliga för-
delar den erbjuder för dem. I början av den empiriska studien samlade vi alla
deltagande elever och deras föräldrar under en kväll för information. Vi berät-
tade vad vi i praktiken ville göra och uppnå, och gav samtliga möjlighet att ställa 
frågor. Viktiga förutsättningar, som exempelvis anonymitet, redogjordes noga
för, och även vår uppfattning att forskningsprojektet på en rad sätt kunde vara 
positivt för eleverna. Vid slutet av detta möte fick vi tillstånd från samtliga ele-
ver och lärare att genomföra vår studie. 

Vid rapporteringen av resultaten från den empiriska studien är det viktigt att 
tänka på att den gjordes på en enda skola med två bestämda årskullar av det
naturvetenskapliga programmet. Detta skulle kunna ge en välinformerad person 
möjligheten att identifiera svar från enskilda elever, även om speciell anonymi-
tetsteknik används. Med detta i minne, måste dessvärre känsliga fakta eller 
yttranden i en del fall utelämnas från rapporteringen, även om de är av största
intresse för studien. Detta beslut behövdes emellertid sällan tas i det aktuella 
forskningsprojektet. Ett väg jag också använde för att garantera elevernas säker-
het var att låta dem läsa utkasten till rapporterna innan de publicerades. Detta 
utgjorde dessutom ett viktigt sätt att behålla deras förtroende genom hela den 
longitudinella studien. 

Trovärdigheten i min forskning kan även stärkas genom det sätt rapporte-
ringen görs (Bryman, 2004). Det är avgörande att alla relevanta omständigheter,
som exempelvis min egen bakgrund och mina egna, normativa uppfattningar,
problem och kanske misstag vid datainsamlingen och analysen, etc., beskrivs
noggrant och ärligt i artiklar, rapporter och i avhandlingen. Tänkbar påverkan av 
sådana omständigheter på resultaten och slutsatserna måste uttömmande diskute-
ras. I de fall andra forskare kan, och vill, prova de metoder jag (vi) använt kan
man också tala om reliabilitet hos forskningsrönen. I vilken utsträckning är det 
möjligt att generalisera dem, och om detta inte är möjligt, vilken relevans har då 
detta projekt? 
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6. Analys av resultaten

Forskningsprojektets olika delar har genererat en stor mängd data och resultat av 
skilda slag. Det handlar både om material som är av det ”hårdare” slaget, exem-
pelvis lösningsfrekvenser för testuppgifter, och ”mjukare” resultat, som det som 
handlar om min egen utveckling eller om elevers motivation. Speciellt har det 
stora materialet från den empiriska grundstudien kunnat utmynna i ett brett 
spektrum av resultat kring villkoren för elevers algebralärande. I det följande 
kommer dessa att kortfattat presenteras, analyseras och ges referenser inom min
teoretiska ram. Till stor del utgår jag därvid från det jag tidigare beskrivit i min
licentiatuppsats (Persson, 2005). Därefter redogörs för resultaten i de tre artik-
larna som ingår i denna avhandling, samt hur dessa kan placeras in i det totala 
projektet. En sammanfattande och uttömmande diskussion kring besvarandet av 
de övergripande forskningsfrågorna kommer dock inte att göras förrän i kapitel 
7.

Resultatsammanfattning för den empiriska grundstudien 
I licentiatarbetet grupperades forskningsfrågorna i enlighet med de fem huvud-
faktorer för elevers algebralärande, som där identifierats. Även i resultatanaly-
sen som följer kommer denna form att utnyttjas, och några av de viktigaste slut-
satserna inom respektive grupp lyfts fram. Resultaten bygger på studier av två 
elevgrupper i en svensk gymnasieskola i södra Sverige, och jag gör inte anspråk 
på att de slutsatser jag här redogör för är generella och möjliga att direkt över-
föra till andra skolor och elevgrupper. Dock kan man med utgångspunkt från 
dem se anledning till vidare undersökningar för att pröva om resultaten är mer 
generellt giltiga. 

Förkunskaper
De algebrafärdigheter eleverna bär med sig från grundskolan till gymnasiet vari-
erar mycket i dagens skolsystem. Detta gäller även de elever som väljer natur-
vetenskapligt program, ett teoretiskt program som ska kunna leda fram till olika 
matematikintensiva universitets- och högskoleutbildningar. Det är därför en 
viktig uppgift för gymnasieskolan att ta emot dessa elever där de befinner sig i 
sin matematiska utveckling och på ett riktigt sätt stödja och förstärka denna. 

I vår första rapport (Persson & Wennström, 1999) konstaterade vi att förkun-
skaperna i algebra var goda för ungefär en fjärdedel av eleverna, acceptabla för 
hälften och dåliga för en fjärdedel. Testresultaten stämde väl med de observatio-
ner som gjordes i undervisningen av vilka elever som hade uppenbara svårighe-
ter med algebra. Det var främst säkerheten i de manipulativa färdigheterna som
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saknades, exempelvis förenkling av uttryck och lösning av vissa ekvationer. 
Specialregler, som kvadreringsreglerna eller binommultiplikation, klarade ytterst 
få. Något bättre gick det med insättning i uttryck samt uppställning och tolkning
av algebraiska uttryck. Enkla ekvationer, i vilka enbart en räkneoperation ingick,
klarades också av de flesta.

Vidare gjordes iakttagelsen att det för den enskilde eleven fanns en hög kor-
relation mellan resultatet av de båda förkunskapstesten i algebra och numerisk 
räkning, men inte i så hög grad med det i geometri. Vi tolkade detta som att 
många av problemen med algebran egentligen beror på brister i de aritmetiska 
färdigheterna. Observationerna av dem som ingick i gruppen med extra stödtid
bekräftade denna tolkning. 

 Identifierade brister delades upp i tre kategorier: 
Aritmetiska färdigheter. Prioriteringsregler för räknesätten, parentesers 
betydelse och osynliga parenteser, bråktal och bråkräkning, negativa tal och 
minustecknets betydelse.
Matematisk abstraktionsnivå. Uppfattning av bokstavssymboler, variabel-
begreppet och samband mellan variabler, uppställning och tolkning av 
algebraiska uttryck.
Logiskt tänkande. Logiska strukturer, övergripande algebraiska begrepp.

De färdigheter och algebraiska förställningar som eleverna bar med sig är det 
som Tall (2008) benämner föreställningar (met-befores). Inte överraskande lig-
ger mycket av grundbristerna inom det som man normalt hänför till aritmetik,
men som jag menar ska ses i det större, algebraiska perspektivet (se även
Carraher & Schliemann, 2007). Vidare uppvisade eleverna de karakteristiska 
problemen med hur bokstavssymbolerna ska uppfattas och hur de ska behandlas 
med grundläggande beräkningsregler (Ursini & Trigueros, 2001). Och speciellt 
vad det gäller den strukturella behandlingen av uttryck var förkunskaperna i 
algebra svaga, medan eleverna i högre utsträckning klarade den operationella
(Sfard, 1991). De flesta var till stora delar kvar inom Talls (2008) begreppsligt-
förkroppsligade värld. 

Traditionellt förväntade man sig som gymnasielärare att de elever som bör-
jade på naturvetenskapligt program (eller linje) hade vissa minimifärdigheter i
algebra. Kursplanen för särskild kurs i matematik inom grundskolans högsta-
dium säkerställde att eleverna åtminstone vid något tillfälle mött vissa algebra-
begrepp och prövats i en rad algebrafärdigheter, inkluderande de flesta uppgifter 
i förkunskapstestet. Elevkullen som började gymnasiet hösten 1998 var emeller-
tid den första som studerade enligt Lpf 94, och som alltså inte hade varit upp-
delad i alternativkurser. Varje skola fick lösa problemet med 
matematikundervisning av elever med mycket stora skillnader i förutsättning-
arna på det sätt man där fann bäst. Vår enkät om nivågruppering visade en prov-
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karta av praktiska lösningar, från helt sammanhållna klasser till nivågruppering 
med upp till fyra nivåer. I de sammanhållna klasserna var differentieringen av
undervisningen självklart svår att genomföra, och i vissa fall fungerade den, en-
ligt våra elevers vittnesmål, inte särskilt väl (se Persson & Wennström, 2000b; 
2000c)). Den gemensamma undervisningen upplevdes som att den ofta bedrevs 
på en för individen felaktig nivå eller, vilket var det vanligaste, ersattes med
”enskild, tyst räkning”. Detta stämmer också väl överens med de iakttagelser 
som gjordes i den nationella granskningen av matematikundervisningen (Skol-
verket, 2003). Följden har blivit att begreppsutvecklingen i matematik, och då 
givetvis också i algebra, bromsats eller till och med avstannat för en del elever, 
tyvärr ibland dem sådana som i grunden haft både fallenhet och intresse för 
matematik.

För den nya elevgruppen, som började hösten 2000, hade utvecklingen gått 
längre i samma riktning. Förenkling av uttryck, kvadratiska uttryck och ekva-
tionslösning hade försämrats ytterligare (Persson, 2002b). Däremot visade bil-
dande och tolkning av algebraiska uttryck istället på en viss förbättring. Detta 
tyder på en förändring av inriktningen av algebraundervisningen i grundskolan 
mot förståelse snarare än mekanisk färdighet, något som inte alls är negativt (se
Drouhard & Teppo, 2004). Tyvärr åtföljs inte förståelsen av en tillräcklig fär-
dighetsträning för att grundläggande manipulationer ska ske enkelt och felfritt.
Högpresterande elever får inte den extra stimulans de behöver för att gå vidare,
utan utlämnas i hög grad åt sig själva (Persson & Wennström, 2001). Intressant 
är också att den förskjutning av matematikfärdigheterna som vi kunnat se i
övergången grundskola – gymnasium även kan spåras i övergången till högsko-
lan. Brandell (2002) har i en bearbetning av det förkunskapstest, som getts till
nybörjarna på civilingenjörsprogrammet vid KTH åren 1997 – 2002, redovisat
lösningsfrekvenserna för de enskilda uppgifterna. Det är påfallande hur trenden 
för uppgifter av manipulativ karaktär är klart nedåtgående, medan ingen eller 
bara liten försämring kan upptäckas för uppgifter med tolkning eller förklaring 
av algebraiska mönster, regler och samband.

Vid inledningen av studien ställde vi frågan vilka förkunskaper en elev 
måste ha vid gymnasiestarten för att lyckas med algebran och matematiken. Vi 
fann att frågan i grunden var felställd (Persson & Wennström, 2001). Det går 
inte att definiera någon specifik nivå för acceptabla förkunskaper. Elever med 
mycket dåliga resultat på förkunskapstestet kunde ändå lyckas med matemati-
ken, medan andra föll igenom trots goda sådana. Istället är det andra, mycket
mer betydelsefulla, faktorer som bestämmer framgången. Sammanfattningsvis: 

Ungefär en fjärdedel av nybörjarna i årskurs 1 i den undersökta gruppen
hade mindre goda förkunskaper i algebra och även i aritmetik.
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God förståelse för variabelbegreppet, användningen av bokstäver samt god 
taluppfattning är viktiga förkunskaper, viktigare än att kunna omforma 
algebraiska uttryck. 
Man kan inte definiera någon minsta nivå på förkunskaper för att lyckas
med algebran. De viktigaste faktorerna för att klara upp ett dåligt utgångs-
läge är att både elev och lärare tror det skall gå och att eleven får visst stöd
på den nivå han/hon är. 
(Persson, 2005, s. 64)

Begreppsutveckling
Matematiken på ett naturvetenskapligt program läses uppdelad i flera etappkur-
ser, som bygger på varandra liksom stegen i en trappa. För att en elev ska lyckas 
med matematiken, är det nödvändigt att han/hon hela tiden har fört sin 
begreppsutveckling så långt fram att ett aktivt deltagande i undervisningen är
möjlig. Diskussionerna i klassrummet och de övningar eleven gör på egen hand 
måste ske i den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). 

Förkunskapstestet visade de grunder eleverna hade att stå på och att bygga 
vidare på (Persson & Wennström, 1999). Det pekade också på var undervis-
ningen skulle börja, såväl individuellt som för hela klasserna. En liten grupp 
elever hade stora brister i sitt begreppsbygge, speciellt vad gäller meningen med 
de matematiska uttrycken (Kieran, 2007), men fick genom den speciella stödti-
den möjligheten att reparera dem och att hämta in det konceptuella försprånget 
övriga elever hade. I första hand måste de aritmetiska begreppen och grundreg-
lerna justeras, byggas på och stärkas.

Elevernas symboliska språk hade brister i flera komponenter (Drouhard & 
Teppo, 2004). Syntaktiska missförstånd visade sig t.ex. i att inte vara säker på 
prioritetsordningen för räkneoperationer eller vad parenteser står för. Grund-
läggande fakta, som vad de olika delarna i ett bråktal eller en potens står för, var 
förvånansvärt många osäkra på. Två välkända problem, minustecknets och lik-
hetstecknets olika betydelser, fanns givetvis också med i bilden. Gallardo (2001) 
beskriver fyra olika sätt att tolka negativa tal, som gymnasieelever måste kom-
binera för att det matematiska begreppet ”negativa tal” ska formeras. Seman-
tiska missförstånd, som skillnaden mellan matematiska uttryck och påståenden
eller hur ett rationellt uttryck var uppbyggt, var en annan grupp. Här fanns 
naturligtvis även den viktiga utvecklingen av variabelbegreppet enligt Quinlans 
(1992) nivåer och Küchemanns (1981) kategorier. I stor utsträckning fanns
bristerna inom det som kan betecknas som prealgebra eller tidig algebra, men de 
fanns även inom ren taluppfattning.  Elever kunde t.ex. ha svårigheter med att se 
att 0,5 och 1/2 var exakt samma tal eller att 2  och 1,414 inte var det. 
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Eftersom jag själv undervisade i stödgrupperna, kunde jag observera hur 
utvecklingen gick framåt. Genom att gå tillbaka till den punkt där elevernas 
begreppsutveckling hade avstannat och sedan med hjälp av diskussioner och 
exempel stödja nya tankekedjor, kunde jag notera förvånansvärt snabba fram-
steg. Individuellt utformade övningar lyfte sedan fram räknefärdigheterna så att 
de kom i paritet med och, i vissa fall, överträffade dem hos elever som inte del-
tagit i stödtiden (Persson & Wennström, 2000b). Så snart en elev kunde visa att 
den extra stödtiden inte behövdes för honom eller henne slopades den, och ele-
ven bedömdes kunna följa ordinarie undervisning utan problem.

Under hela denna fas av studien använde vi oss av de måttstockar och taxo-
nomier, som konstruerats av Quinlan (1992) och Küchemann (1981). För att an-
ses ha en tillräckligt hög abstraktionsnivå för att kunna behärska algebra måste 
man enligt Quinlan uppnå den högsta nivån:

Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Man behöver 
inte pröva med något av dessa tal. 

En del av våra elever visade när de började enbart förståelse på den näst lägsta 
nivån:

Det är tillräckligt att pröva med ett tal istället för bokstaven. 
I förkunskapstestet fanns en uppgift, som sedan upprepades i det första algebra-
testet. Utgångspunkten var följande: 

Låda A väger a kg, låda B väger 50 kg mer än låda A och låda C väger 3 
gånger så mycket som låda A. 

Uppgifterna var att ange uttryck för vad låda B, låda C, låda A + låda B och 
slutligen vad alla tre lådorna tillsammans vägde. Bland de felaktiga svaren före-
kom sådana, där eleven helt enkelt funnit på ett tal för vikten av låda A, exem-
pelvis 50 kg, och sedan beräknat samtliga svar utifrån det. Det fanns oftast inget 
som indikerade att det var ett exempel som gavs, utan man lämnade det som ett
generellt svar.  I de få fall när man angett svaret som ett exempel kan det istället 
föras in på Quinlans fjärde nivå, i vilken bokstaven faktiskt uppfattas som repre-
sentant för en klass av tal, men det räcker med att pröva med ett av dessa tal. 

Eftersom uppgiften upprepades, kunde vi påvisa en kraftig förbättring under 
det första året, och vid början av årskurs 2 hade det stora flertalet (> 90 %) upp-
nått nivå 5 (Persson & Wennström, 2000c). Det var dock förvånansvärt många 
som dröjde kvar inom de lägre nivåerna under hela resterande gymnasietiden.
Detta tyder på att dessa inte helt tillägnat sig den strukturella uppfattningen av 
uttryck utan håller kvar en operationell uppfattning (Sfard, 1991). 

I de olika testerna visade eleverna en provkarta på uppfattningar enligt 
Küchemanns kategorier. Speciellt den kategori, i vilken bokstaven har ett 
bestämt värde från början, använder man sig av i ekvationer. Detta sätt att se
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bokstaven som något hemligt tal man ska avslöja är nog också ganska domine-
rande i grundskolans algebraundervisning, alltifrån de prealgebraiska övning-
arna av typen till de enkla ekvationerna. Ofta används vid ekvations-
lösning informella metoder som t.ex. att tänka baklänges (”backtracking”) eller 
övertäckning. Det är i sig bra att eleverna får träna olika sätt att angripa och för-
stå ekvationer, men dessa metoder leder enligt min mening inte utvecklingen av 
variabelbegreppet framåt eftersom de enbart bygger på aritmetiskt tänkande. I 
denna kategori faller också ren värdeberäkning av formler, som inte innebär 
något strukturellt algebraiskt tänkande alls, utan handlar om att matcha bokstä-
ver mot tal givna i en kontext. 

9__17

Kategorin bokstav som specifikt okänt tal innefattar även strukturell ekva-
tionslösning, där eleven kan använda formella algebraiska räkneoperationer.
Från början fanns det stora brister i tillämpningen av dessa operationer, och flera 
elever kunde inte alls placeras in i denna kategori. Testerna visade emellertid ett
klart framåtskridande i kunnandet samtidigt som svårighetsgraden höjdes: linjära
ekvationer utan parenteser, linjära ekvationer med parenteser, kvadratiska, ratio-
nella, logaritmiska och trigonometriska ekvationer. Speciellt tillfredställande var 
lösning av linjära och andra elementära ekvationer, som eleverna löste med få 
fel och som de på olika sätt uppvisade en god förståelse för (Persson & 
Wennström, 2001). Det fanns dock betydande problem med vissa andra typer, 
t.ex. rationella ekvationer eller andragradsekvationer, för vilka minst en av röt-
terna inte var heltal. När samma uppgifter gavs till den senare elevgruppen vår-
terminen 2003 konstaterades det dock att flera av dessa problem kraftigt minskat
när mer tid gavs för begreppsutvecklingen.

I sluttestet hade vi två uppgifter som var avsedda att undersöka de mer avan-
cerade kategorierna av förståelse. De var direkt hämtade från Küchemanns 
arbete (1981). För bokstav som generellt tal gavs uppgiften:

Vad kan man säga om c, om c + d=10 och c < d ? 
Cirka 2/3 av eleverna klarade att ge ett acceptabelt svar i båda elevgrupperna. 
Bland de övriga svaren var det många som prövade med specifika tal, ofta hel-
tal, och gav ofullständiga exempel istället för generella svar. Det visar att många 
var kvar inom lägre förståelsenivåer enligt Quinlan (1992). 

Den mest avancerade kategorin innehåller också alla typer av algebraiska
förenklingar, vilka ingick i samtliga tester. Även för dessa visade eleverna ett 
klart framåtskridande, och med likartade problem som ekvationer innebar.
Vidare var en iakttagelse att eleverna i de första testerna blandade samman 
ekvationer och förenklingar, så att vid lösningen den ena kunde övergå i den 
andra. Detta stämmer väl med vad exempelvis Kieran (1992) rapporterar. En 
orsak kan vara att eleverna inte är klara över vilken roll bokstavssymbolen har i 
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den aktivitet de för tillfället arbetar med. I rapport V (Persson & Wennström,
2001, s.13) drar vi emellertid slutsatserna: 

Merparten av våra elever behärskar grundläggande förenklingsalgebra även
om säkerheten vid manuell räkning kunde ha varit bättre. 
Fel på enklare förenklingsalgebra beror i de flesta fall på dålig förståelse av 
negativa tal – minustecknets olika roller. 
Den viktiga frågan om förhållandet mellan algebraisk förståelse och färdig-

het i algebraiska manipulationer måste också kommenteras. Det har funnits de
som hävdat att det ena måste föregå det andra; antingen måste man förstå innan 
man kan utföra något eller så måste man ha övat innan det finns något man kan 
förstå. Min egen uppfattning, baserad på de observationer som gjordes i studien 
och men även på min egen lärarerfarenhet, är att det inte går att fastställa en
sådan ”enkelriktad” väg. Man skaffar sig istället kunnande inom algebra via ett 
komplicerat samspel mellan förståelse och färdighet, och båda krävs för att ett 
symboliskt, algebraiskt tänkande ska kunna uppnås. Detta rimmar väl med 
utvecklingen av procept enligt Gray & Tall (2001) och mot den proceptuellt-
symboliska välden enligt Tall (2008). 

För Küchemanns kategori bokstav som en variabel gavs i sluttestet uppgif-
ten:

Vilket är störst, 2n eller n + 2? Förklara!
Eleverna hade svårigheter att reda ut förhållandet mellan uttrycken på ett 
acceptabelt sätt. I den tidigare gruppen var det bara ca 40 % som hade ett god-
känt svar mot ca 55 % i den senare gruppen. Många av svaren var ofullständiga,
men innehöll delsvar som visade att en majoritet av eleverna trots allt klarade 
den mest avancerade kategorin. Grevholm (2003) beskrev hur i stort sett samma 
fråga gavs till lärarstudenter för grundskolans senare år i samband med en alge-
brakurs. En fjärdedel av studenterna kunde inte ge en korrekt förklaring, utan 
försökte med gissningar och trial-and-error. 

I en uppgift som denna måste man också ta i beaktande de semiotiska
aspekterna av det eleven ser när hon/han ska lösa uppgiften, och även vid den 
skriftliga utredningen av förhållandet mellan uttrycken (Steinbring, 2006). Vad 
är det man ser egentligen, och hur kopplar man det till frågan om vad som är 
”störst”? Kanske inriktar man sig på att talet 2 förekommer i båda, och att mul-
tiplikation oftast ger större resultat. Många av felsvaren gav intryck just av 
sådana föreställningar. För dem som istället sammanlänkade ordet ”störst” med
de två uttrycken och bildade en olikhet, övergick uppgiften till en algebraisk 
process med kända algoritmer. I ett litet fåtal av elevernas resonemang kunde
man spåra ett tänkande som byggde på två samvarierande uttryck eller funktio-
ner, som hade ett gemensamt värde för .2x
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Stabiliteten i elevernas kunnande var en av de centrala punkterna i vår 
undersökning. Bland drivkrafterna bakom studien fanns klagomål från högsko-
lan om elevernas bristande algebrafärdigheter, och därför ville vi undersöka
vilka sådana de faktiskt hade med sig dit. Dessvärre är det i lärandeprocessen 
inte bara så att begrepp införlivas och differentieras, utan också att de raderas 
(Novak, 1998). I begreppsbygget rivs plötsligt vissa delar. Kanske hela sektioner 
stängs av. Populärt brukar man använda beteckningen ”glömskekurvan” för pro-
cessen. Det kunnande som försvinner är oftast det som sist tillkommit och sitter 
”lösast”. Efter ett tag planar kurvan i princip ut, och det som då finns kvar är det 
som är stabilt i begreppsbygget. Genom att låta likadana eller liknande uppgifter 
återkomma i sluttestet som i tidigare test kunde stabiliteten mätas. 

För den första gruppen konstaterades i rapport V (Persson & Wennström,
2001) att de algebrakunskaper som var stabila, var de som eleverna hade med 
sig från sitt första gymnasieår: grundläggande förenklingsalgebra med hantering 
av binom och polynom samt tillhörande ekvationer. Vidare var förmågan att 
ställa upp och tolka algebraiska uttryck acceptabel, men kunde ha varit bättre. 
Däremot hade eleverna inga stabila kunskaper i hanteringen av rationella
uttryck.

De stabila kunskaperna var för den senare gruppen förvånansvärt lika den 
första när det gäller det eleverna hade med sig från första året (Persson, 2003a). 
Dock visade de en klar förbättring av de transformerande färdigheterna: formu-
lering och tolkning av algebraiska uttryck, förmåga att se mönster etc. Algebra-
färdigheterna som eleverna tillägnat sig under det andra gymnasieåret hade 
också förbättrats på flera punkter, exempelvis hantering av rationella uttryck och 
ekvationer eller logaritmiska och trigonometriska ekvationer. Mycket av föränd-
ringarna kan tillskrivas den utökade tiden för lärande, men även en förskjutning 
av fokus i hela algebraundervisningen från grundskola till gymnasium.

Sammanfattningsvis drogs följande slutsatser från de undersökta elev-
grupperna:

Betydelsen av god taluppfattning, även av negativa och rationella tal, kan 
inte nog betonas för att lyckas med algebran. Utan ordentlig förståelse av 
tal blir mycket av förenklingsalgebran obegriplig och eleven kommer hela 
tiden att göra fel. Om det finns brister i grundläggande taluppfattning, måste 
dessa repareras innan det blir meningsfullt att systematiskt träna för-
enklingar.
Inlärningen sker ofta språngvis, och när ett hinder har övervunnits gör ele-
ven väsentliga framsteg. Därför är det mycket viktigt att man ordentligt 
analyserar elevens fel och verkligen finner grundorsaken till varför eleven 
gör fel. 
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Många elever har svårigheter att tillägna sig en strukturell uppfattning av 
algebran och dröjer kvar i en enbart operationell sådan. Det kan också 
dröja länge innan de högsta abstraktionsnivåerna för variabeluppfattning
uppnås.
De algebrakunskaper eleverna har med sig från årskurs 1 finns i de flesta 
fall kvar i slutet av årskurs 2 trots att de inte tränats speciellt under läsåret. 
Förenklingsalgebran med hantering av binom och polynom och tillhörande 
ekvationer är en relativt stabil kunskap. 
Kunskaperna från årskurs 1 är stabila fram till slutet av årskurs 3. Med den
utökade tiden i årskurs 2 blir även en stor del av algebrakunskaperna från 
årskurs 2 stabila. 
(Persson, 2005, s. 64-65)

Undervisning
En av grundförutsättningarna för en god begreppsutveckling är den undervisning 
eleverna upplever. För att undervisningen ska bli effektiv krävs att flera faktorer 
samverkar på ett gynnsamt sätt: de yttre ramarna, de tillämpade arbetssätten, 
perspektiven och kontexterna, eleverna själva och inte minst läraren som yrkes-
person. Det ter sig som en självklarhet att någon undervisning inte kan äga rum 
om det inte sker ett pedagogiskt möte mellan elever och lärare. ”Mötet” kan vara 
via datorer eller andra kommunikationsmedel som i distansundervisning eller 
interaktiv undervisning, men det vanligaste är den personliga undervisning som 
sker i klassrummet. Detta var också förutsättningen i vår studie. 

Arbetsmiljön i klassrummen och på skolan i stort bör vara sådan att den inte
lägger onödiga hinder för undervisningens genomförande. Visserligen kan en 
god psykosocial miljö uppväga många brister i den yttre arbetsmiljön, men det 
går inte att få till stånd en effektiv undervisning under vilka förhållanden som
helst. Under hela studien, inkluderande båda elevgrupperna, ansåg vi att de yttre 
ramarna var tillfredsställande eller i alla fall acceptabla utom på en punkt, näm-
ligen tidsramen. I övrigt upplevde vi en i stort sett positiv lärandemiljö på den 
aktuella skolan. Det fanns en lugn och vänlig stämning på skolan som också 
avspeglade sig i klassrumsarbetet. Klassrummen var ur vissa aspekter något
bristfälliga, men ändå klart acceptabla för en effektiv undervisning. 

De arbetssätt som tillämpades under studiens gång utreds närmare i rapport 
V (Persson & Wennström, 2001) under rubriken ”Diskussion av undervisningen 
i algebra”. Eftersom det totalt var fem undervisande lärare inblandade, kunde vi 
inte fullt ut svara för vilka arbetssätt samtliga elever mötte, utan endast för de vi
själva undervisade. Vid samtal med de övriga lärarna framkom emellertid inte 
något som tyder på att våra arbetssätt varit särskilt olika. Sättet undervisningen
bedrivs på avspeglar den pedagogiska grundsyn man har, vilken i sin tur är av-
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hängig av synen på kunskap och lärande (se t.ex. Artigue, 2005). Som nämnts i 
kapitel 3 har jag en närmast socialkonstruktivistisk uppfattning om lärande. Det 
har då naturligtvis betydande inverkan på mitt sätt att planera och genomföra
undervisningen.

Björkqvist har i en artikel, ”Social konstruktivism som grund för matematik-
undervisning” (Björkqvist, 1993), beskrivit konsekvenserna för matematik-
undervisning med en sådan grundsyn. Han skriver där bl.a.: 

Matematik är en social konstruktion. Varje individ bidrar till dess uppbygg-
nad i det specifika sammanhang där han verkar.   (s. 13) 

Den naturliga motivation som består i att man strävar efter allt större per-
sonlig förståelse borde inte hämmas genom att man ifrågasätter elevens 
möjlighet att själv vara den aktiva parten i en inlärningssituation.  (s. 14) 

Jag försökte i mitt eget klassrumsarbete att följa dessa intentioner. En aktiv 
diskurs kring matematiska begrepp och metoder uppmuntrades på olika sätt.
Eleverna fick arbeta med problemlösning i par eller i grupp och sedan diskutera 
resultaten med läraren och/eller hela klassen. Även i det enskilda arbetet var det 
viktigt att vi som lärare sökte samtal med eleverna, även på ett metakognitivt
plan.

En ökande förmåga att reflektera över det egna tänkandet kan befrämjas 
genom att man gör eleven uppmärksam på hur han tänker och på att andra 
personer kan tänka på ett annat sätt.   (Björkqvist, 1993, s. 15) 

Detta stämmer också väl med den syn på meningsfull kunskap som ges av t.ex. 
Cobb m.fl. (2002), som innebär att denna konstrueras i den gemenskap eleven 
ingår.

Det går att basera hela undervisningen på vad som kallas ”cooperative
learning” (se t.ex. Artzt & Newman, 1990), men jag menar att man enbart bör 
tillämpa delar av detta i undervisningen. Skälet för detta är vikten för eleverna 
av att få uppleva en variation i arbetssätten. Men jag ville att eleverna även i det 
dagliga arbetet skulle känna full frihet att samarbeta kring matematikuppgif-
terna. Tyst, individuellt arbete ”i egen takt” är inte förenligt med en social-
konstruktivistisk grundsyn och heller inte gynnsamt för elevernas begrepps-
utveckling.

En metod för differentiering av undervisningen, som förekommer på ganska 
många gymnasieskolor, är nivågruppering. Lärarna får därigenom möjlighet att 
arbeta med grupper, som har relativt homogena kunskaper och färdigheter, vil-
ket öppnar vissa positiva möjligheter att anpassa undervisningen bättre till ele-
vernas utvecklingsnivå. Det finns dock allvarliga invändningar mot den här 
metoden (se t.ex. Wallby, Carlsson & Nyström, 2001), och Tomas och jag ansåg 
de negativa effekterna vara så stora att de mer än förtog de positiva. Istället 
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infördes metoden med extra stödtid för vissa elever, som relaterats ovan. Meto-
den stämmer väl både med min konstruktivistiska grundsyn och med min posi-
tiva syn på den enskilde elevens möjligheter att utveckla sitt kunnande om de 
rätta förutsättningarna ges. 

I kapitel 3 nämndes de fyra perspektiven på och vägarna till algebra 
(Bednarz, Kieran & Lee, 1996). Jag och Tomas arbetade medvetet med att 
närma oss algebraiska begrepp utifrån dessa skilda perspektiv, och flera testupp-
gifter var avsedda att pröva elevernas kunnande inom dem. Generaliseringsper-
spektivet testades t.ex. i stjärnmönsteruppgifterna i förkunskapstestet, algebratest 
1 och sluttestet (något svårare). Dessa finns relaterade i rapporterna I, II, V och 
VII (Persson & Wennström, 1999; 2000b; 2001; Persson, 2003a). Lösnings-
frekvenserna visar en tydlig förbättringstendens för förmågan att bilda en gene-
rell formel, och detta gäller även den senare undervisningsgruppen jämfört med
den förra. Detta är också en typ av uppgift som tränas i allt högre utsträckning
inom alla skolnivåer.

Funktionsperspektivet sammanhänger ofta med modelleringsperspektivet. I
förkunskapstestet och algebratest 1 fanns diagram, som skulle översättas till 
linjära funktioner. Eleverna hade från början klara problem med linjära sam-
band, men dessa minskade kraftigt efter kursen Matematik B då funktionslära
studerats grundligt. Vidare fanns i sluttestet uppgifter som var avsedda att pröva 
uppställning och tolkning av algebraiska uttryck. Ett exempel på uppställning 
var ”student-professor-problemet”, som nämnts i kapitel 5. Tolkning av uttryck 
testades i uppgiften:

Äpplen kostar a kr/st och päron b kr/st. Förklara vad uttrycket 3a + 5b be-
tyder.

Resultaten var inte helt tillfredsställande. Bara 60 % kunde ange en korrekt for-
mel och 75 % en godtagbar förklaring i den första gruppen. Den senare gruppen 
klarade uppgifterna något bättre med 75 % resp. 85 %. Jag tolkade det som en 
förskjutning av fokus inom algebraundervisningen mot mer träning av transfor-
merande färdigheter (Janvier, 1987a, Duval, 2006). Över huvud taget har de 
olika delmomenten i problemlösningsperspektivet kommit att tränas alltmer. Vid
problemlösning är det nödvändigt att behärska ett antal färdigheter, bl.a. över-
sättningar mellan olika representationer som situationer och text, tabeller, grafer 
samt formler och symboler. I diagramtolkningsuppgifterna var det också just
övergången mellan graf och formel som prövades. 

I övrigt arbetade vi målmedvetet med problemlösning i matematiken. Under 
samtliga matematikkurser avsatte jag exempelvis regelbundet tid (oftast en lek-
tion per vecka) enbart till problemlösning i grupp. Problemen konstruerades 
speciellt för detta arbetssätt, och var vart och ett avsett att bearbetas under en hel 
lektion med gruppdiskussioner, demonstration av olika lösningssätt och gemen-
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sam diskussion. Eleverna var mycket positiva till detta arbetssätt, men det var 
också en allmän åsikt att tidsutrymmet inte medgav att vi alltid arbetade så. 
Dessutom var variationen i arbetssätt, att varje lektion inte var helt förutsägbar, 
en positiv faktor i sig som med största sannolikhet hade en positiv inverkan på 
elevernas lärande.

En genomtänkt användning av grafräknare i matematikundervisningen öpp-
nade för nya möjligheter i arbetet utifrån de fyra perspektiven. Flexibiliteten
som fanns i att snabbt kunna byta mellan representationer som uttryck, tabell 
eller graf hjälpte eleverna att få en rikare begreppsuppfattning (se t.ex.
Andresen, 2006; Heid, 1997; Artigue, 2005). Grafräknarna medgav också att vi 
som lärare kunde närma oss begreppen på nya sätt. Ett exempel är kvadratiska
uttryck och ekvationer, för vilka grafen kan undersökas med räknarens inbyggda 
verktyg och skapa en helt annan förståelse för begrepp som nollställe, symmetri 
eller extrem-värde. En elev uttryckte det så här: 

Jag förstod matten bättre när jag fick använda grafräknaren.
      (Persson, 2003a) 

Det finns givetvis en fara med att alltför mycket förlita sig på räknarna (Pierce &
Stacey, 2001). De manuella färdigheterna måste också tränas i tillräckligt hög 
grad för att inte förståelsen ska bli lidande (se t.ex. Kieran & Saldanha, 2008). 

I rapport VI (Persson, 2002b) beskrevs hur viktigt det var att elever och 
lärare möts i den närmaste zonen för lärande: 

Lärarens sätt att möta eleverna i klassrummet är på många sätt avgörande. 
Eleven måste få börja med det hon/han verkligen kan och inte det hon/han 
enligt någon måttstock förväntas kunna. Både elev och lärare måste också 
tro att framsteg och lyckade resultat är möjliga. 

Med en socialkonstruktivistisk syn på lärande kan man inte säga att antingen 
”lär läraren ut” eller ”lär eleverna in”, utan lärandeprocessen sker i samspel
utifrån det didaktiska kontraktet (Brousseau, 1997). Björkqvist (1993) skriver: 

Växelverkan med andra elever i matematiska sammanhang hjälper eleven 
att testa sin kunskap i avseende på livskraft.
…
Läraren är med sin yrkesskicklighet den som har samhällets förtroende att 
förmedla kulturellt kapital. Det bör inte ses som indoktrinering. Läraren är 
inte en absolut, men väl en provisorisk auktoritet.   (s. 15) 

Att läraren har en viktig, för att inte säga avgörande, betydelse för undervis-
ningen har blivit klargjort i en rad viktiga utredningar (t.ex. Skolverket, 2003) 
och i forskningsstudier (t.ex. Harel m.fl., 2008). Ändå är det fundamentalt att 
läraren inte skjuter sig själv i förgrunden såsom den ende som får vara aktiv i
klassrummet, vilket var vanligt i tidigare undervisning. Istället måste en kon-
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struktiv och effektiv balans hittas, där elevernas aktiviteter och lärarens kun-
nande samspelar. Läraren måste ikläda sig rollen som orkestrator av de matema-
tiska aktiviteterna (Artigue, 2005). 

Tomas och jag försökte arbeta enligt dessa principer, och jag menar att vi 
lyckades med det i stor utsträckning. I den sista enkäten i årskurs 3 kunde ele-
verna uttrycka sina åsikter om matematikundervisningen i gymnasiet (Persson &
Wennström, 2001; Persson, 2003a), och majoriteten sade sig vara nöjda med det 
de upplevt och menade att de fått goda kunskaper att bära med sig i fortsätt-
ningen. Sammanfattningsvis drogs följande slutsatser: 

Lärarens sätt att möta eleverna i klassrummet är på många sätt avgörande. 
Eleven måste få börja med det hon/han verkligen kan och inte det hon/han 
enligt någon måttstock förväntas kunna. Både elev och lärare måste också 
tro att framsteg och lyckade resultat är möjliga. 
Räknare och datorer klarar alla de omskrivningar, som ingår i traditionella
skolkurser i algebra. Däremot klarar de inte av att översätta från ett 
problem till ett algebraiskt uttryck. Vi bör ha en ständigt pågående debatt 
om vad som är viktig matematisk kunskap och varför. 
Kamratstöd och arbete i smågrupper har stor betydelse. Elever med dåliga 
förkunskaper har haft mycket hjälp och nytta av att de samarbetat med lite 
duktigare kamrater.  Samtidigt har dessa kunnat förstärka sin egen 
begreppsförståelse genom att förklara för de övriga. 
(Persson, 2005, s. 64-65)

Tid för lärande 
En av de viktigaste faktorerna för lärande är tiden. I ”Lusten att lära – med 
fokus på matematik” (Skolverket, 2003) skriver man:

Tid är en resurs som rätt utnyttjad och tillsammans med andra resurser – 
lärarkompetens i vid bemärkelse, organisering av undervisningen utifrån 
elevers behov och nationella mål – kan skapa en god miljö för lärande. 
Meningsfull tid är ”den tid då man möter eleverna och känner att man har 
tänt en gnista till fortsatt lärande och utveckling”. (s. 24) 

Inom matematikundervisningen är det nödvändigt för eleverna att få tillräckligt 
med tid för både begreppsutveckling och övning av färdigheter. I synnerhet 
gäller det utvecklingen av algebrafärdigheter, med den höjning av abstraktions-
nivån dessa kräver. Vi noterade i studien att tröskeleffekter, då begreppsutveck-
lingen tog plötsliga ”språng”, var vanliga (se ovan). Sprången kom ofta efter en 
mer eller mindre lång tids övning, under vilken denna del av begreppsutveck-
lingen stått stilla. Med alltför knapp tid hinner då aldrig eleven fram till punkten 
då utvecklingen går framåt igen, utan blir kvar på den gamla nivån. 
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Den komplicerade samverkan mellan förståelse och färdighet, som diskute-
rats ovan, kräver också att det finns tillräckligt med tid att öva och befästa de
nyvunna begreppen. Det är ju meningslöst att med stor möda ta sig över en trös-
kel, bara för att sedan genast falla tillbaks till gamla föreställningar igen. För att 
en kunskap eller färdighet ska bli stabil, måste den befästas på flera sätt, både i 
begreppsmässiga kopplingar och med övning (se t.ex. Persson & Wennström,
2001; Persson, 2002b). 

Det är viktigt att definiera vad som menas med ”tid för lärande”. Man får 
genom timplanen ett antal timmar till sitt förfogande för att genomföra under-
visningen, men den utgör inte i sig den egentliga tiden för lärande, utan är bara 
en nödvändig bakgrundsfaktor. Det handlar istället om den effektiva tiden för 
lärande, då eleverna försätts i didaktiska situationer som för deras kunnande 
framåt. Man kan tänka sig klassrumsmiljöer, där eleverna bara vistas utan att 
någon egentlig utveckling sker. Kanske alla rentav sitter tyst och snällt och räk-
nar, men utan att någonsin träffa på några nya begrepp eller bli utmanade i sitt 
matematiska tänkande. I sådana fall är det nog inte korrekt att tala om ”tid för 
lärande”. Det är lärarens huvuduppgift att organisera och genomföra undervis-
ningen på ett sådant sätt att elevernas kunskapsutveckling befrämjas.

För Tomas och mig var det av största vikt att uppnå hög effektivitet i under-
visningen, samtidigt som vi försökte undvika stress. Långsiktig planering av 
både undervisningsmål och läxor var nödvändig för att ge eleverna möjlighet att 
själva planera sina arbetsinsatser. Att eleverna själva ska kunna ta ansvar för sitt
lärande utgör en av mina pedagogiska grundprinciper, och då måste de få möj-
lighet att göra det. I kursutvärderingarna var eleverna mycket positiva till det 
sätt arbetet planerats och tyckte att de fått möjlighet att påverka genomförandet.
Ändå var det många som klagade på den dåligt tilltagna tiden i kurserna Mate-
matik C och D, som lästes i årskurs 2 (Persson & Wennström, 2001). De ansåg 
att undervisningen gick alldeles för fort, och att det medförde stress och dåliga 
kunskaper. Våra undersökningar av stabiliteten av algebrakunskaperna bekräf-
tade detta. Det som lärts i årskurs 2 hade dålig stabilitet och var i många fall 
bortglömt i sluttestet (ibid.). Vi höll med om att tidsbristen var besvärande: 

Elevernas inlärningssituation i NV2 har inte varit bra. Kursplanerna från 
1994 innebär att eleverna på alltför kort tid möter en stor mängd nya 
begrepp inom bl.a. differential- och integralkalkyl och trigonometri. För de 
flesta elever är det en omöjlighet att smälta allt detta. Även om man, som vi 
gjort, prioriterar hårt, är situationen i stort sett orimlig.
(Persson & Wennström, 2000d, s. 5) 

Det måste givetvis finnas en grundläggande korrespondens mellan innehållet 
i en kurs och den tid för lärande man har till sitt förfogande för att genomföra
den. Detta var dessvärre inte fallet med de dåvarande C- och D-kurserna, som
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hade alldeles för lite tid tilldelad i timplanerna i förhållande till det omfattande
och kognitivt svåra innehållet. 

Med vid revideringen av Lpf 94, som gjordes 2000, tilldelades matematiken
mer tid, som vid den gymnasieskola där jag verkade kom just dessa kurser till-
godo. Detta gav mig impulsen att förlänga studien med en extra del, som speci-
ellt skulle undersöka effekten av denna tidsutvidgning (Persson, 2002b; 2003).
Metoden var att genomföra några tester och enkäter med de första eleverna som 
studerade enligt den nya timplanen, för att utröna på vilka sätt deras kunskaper, 
färdigheter och attityder eventuellt skiljde sig från den föregående gruppens.

Resultaten pekade på förbättringar för den undersökta elevgruppen inom
vissa delar av algebran, speciellt de avsnitt som eleverna arbetat med i årskurs 2,
men också på områden där resultaten för dem faktiskt inte förändrats: 

Manipulativa färdigheter har förbättrats inom avsnitt till vilka den utökade 
tiden har använts, exempelvis rationella uttryck och ekvationer eller
exponentiella, logaritmiska och trigonometriska ekvationer.
Inom områden som inte fått mer tid, exempelvis andragradsekvationer och 
förenkling av uttryck, kan ingen förbättring av de manipulativa färdig-
heterna upptäckas. Det finns ingen ”överspillnings”-effekt från avsnitten
ovan.
Översättning av situationer och problem till algebra samt tolkning av 
algebraiska uttryck är generellt bättre. Orsaken kan vara att vi lägger större 
vikt vid dessa färdigheter i skolmatematiken, både på grund- och gymnasie-
skolan, men också att den utökade tiden används för det här ändamålet.
(Persson, 2002b, s.20)

Dessa resultat tyder på att extra tid får genomslag i precis det den används till
och inte på något allmänt sätt. Att bara anslå mer tid ospecificerat, löser för-
modligen inte problem med dåliga resultat i matematikundervisningen, om man
inte tar effektivitetsfaktorn med i beräkningen. Det ska dock än en gång under-
strykas, att detta bara är ett lokalt resultat i en begränsad undersökning, och att 
inga generella slutsatser av det här slaget är möjliga att dra. 

Ansåg då eleverna att de nuvarande timplanerna var tillräckliga? Några 
tyckte faktiskt det, men det vanligaste var motsatsen:

Eleverna anser inte att de nya och utökade timplanerna är fullt tillräckliga 
för innehållet i kurserna. Antingen måste timtalet utökas ytterligare, eller 
bör vissa avsnitt i kurserna strykas.   (ibid., s. 20) 

Många uttryckte även att kursen Matematik B, som i stor utsträckning är en 
algebrakurs, borde ges mer tid. Men kanske denna tid inte behövs för alla elever,
utan istället kan erbjudas till de elever som särskilt behöver den, såsom egentli-
gen skollagen påbjuder. Det finns olika sätt att organisera sådan extra tid. En del 
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skolor nivågrupperar eleverna och anslår mer lektionstid till dem som behöver 
det, medan andra elever får mindre tid. Vi införde istället modellen med stödti-
den.

Stödtiden gavs i form av en extra timme i veckan under hela årskurs 1. Ele-
verna togs ut till denna extraundervisning av sina respektive lärare och del-
tagandet var obligatoriskt. Elevantalet i varje grupp fick inte överstiga 10. Med 
utgångspunkt i resultaten av förkunskapstesten gavs individuell träning inom
avsnitt eleverna visade sig inte behärska. Speciell tonvikt lades i början på tal-
uppfattning och aritmetik, men övergick sedan i algebraisk begreppsutveckling.
Vissa avsnitt, som t.ex. bråkräkning, hade samtliga elever problem med, och 
inom dessa kunde en mer sammanhållen undervisning genomföras i gruppen. 

Grupperna var inte statiska. När en elev uppnått sådana färdigheter att 
han/hon bedömdes ha lika goda förutsättningar att följa den ordinarie undervis-
ningen som resten av klassen, avbröts extratiden. På så sätt kunde resurserna
koncentreras för de återstående eleverna och förstärka deras möjligheter att 
”komma ifatt”. Under det första året misslyckades detta inte i något fall, och 
följden blev att samtliga elever klarade minst godkänt betyg i kurserna Matema-
tik A och B. En annan viktig effekt blev att avhoppen från det naturvetenskap-
liga programmet var få. Modellen med stödtid var framgångsrik och är nu ett 
ordinarie inslag i matematikundervisningen på gymnasieskolan i fråga. 

Den extra timmen var betydelsefull även på ett annat sätt, nämligen som ett
extra övningstillfälle. De finns de som hävdar att det är förkastligt att dela upp 
matematiktiden i många lektioner i veckan, och att man istället borde koncent-
rera den till något eller ett par längre pass. Frågan är om det är en riktig väg? 
Walberg (1988) skriver:

One of the most dependable and ubiquitous findings from experimental psy-
chology holds up in classroom research. “Spaced” practice over several
lessons or study periods interspersed with other activities is superior to 
equal amounts of time spent in “massed” (concentrated, possibly one-
session) practice.  (s. 79) 

Samtidigt kan det vara fel att fragmentisera matematikundervisningen alltför 
mycket. Risken är att det då kan bli svårt att få tid för begreppsutvecklingen och 
för de små och stora ”sprången”. En väl avvägd balans är sannolikt det optimala.
Sammanfattningsvis:

Det bör finnas en överensstämmelse mellan matematikkursernas innehåll
och den tillgängliga tiden för lärande. I annat fall kan det resultera i dålig 
begreppsutveckling och instabila färdigheter.
Stödtiden, som gavs till elever med svaga förkunskaper under årskurs 1, var 
ett lyckat undervisningsförsök som resulterade i en permanent organisation.
(Persson, 2005, s. 65)
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Intresse, attityder och känslor
När vi inledde våra undersökningar om elevers algebralärande var vi inte riktigt
medvetna om betydelsen av de affektiva faktorerna. De intervjuer och enkäter vi 
genomförde under årskurs 1 övertygade oss emellertid om att de måste ingå i en 
studie av det här slaget. I rapport II (Persson & Wennström, 2000b) skrev vi: 

Betydelsen av s.k. affektiva faktorer skall inte underskattas. Motivation och 
självförtroende är oerhört viktiga för all mänsklig verksamhet och inte minst 
gäller detta matematik. Ofta har man nog negligerat detta i matematik-
undervisningen. (s. 5) 

Enligt Novak (1998) är dessa faktorer av fundamental betydelse för allt lärande: 

Feelings, or what psychologists call affect, are always a concomitant to any 
learning experience and can enhance or impair learning. (s. 24) 

I studien har vi preciserat de affektiva faktorerna: 

intresse och motivation. 
attityder hos den enskilde eleven och kamraterna. 
självförtroende och känsla av att lyckas (eller misslyckas). 
socialt klimat i klassrummet. 

Att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få till stånd ett verkligt lärande hos 
eleverna om de saknar intresse och motivation tillhör lärarerfarenheten. En av 
lärarens viktigaste uppgifter är därför att skapa en undervisningssituation som 
befrämjar elevernas lust att lära. Man måste utgå från att de elever som söker sig
till naturvetenskapligt program har ett grundläggande intresse för matematik.
Men hur är det med motivationen för den stora arbetsinsats som krävs för att 
klara samtliga matematikkurser som ingår? Erfarenheterna från grundskolan var 
mycket varierande. I fallstudierna ur rapport III (Persson & Wennström, 2000c) 
vittnade några elever: 

På låg- och mellanstadiet tyckte jag matte var jättetråkigt. Men sen på hög-
stadiet mognade jag och började förstå hur det fungerar. (flicka)

Under praktiskt taget hela grundskolan har jag förstått allting och har legat 
på de högsta betygen/poängen. Då jag har kunnat allt har jag ibland suttit 
sysslolös, och därför ser jag inte matematik som en utmaning längre.
(pojke)

På högstadiet fattade jag knappt något och förstod inte vad det skulle vara 
bra för att kunna. Det gör jag nu. Vi har det i de flesta karaktärsämnen: 
fysik, kemi, teknologi. Det är ett måste att man kan det någorlunda. (flicka)

Dessa elevåsikter understryker några viktiga förutsättningar för god motivation.
Det finns en nära koppling mellan förståelse och motivation. Om man inte för-

137



står vad man gör, blir det så småningom tråkigt och intresset försvinner. Samti-
digt måste matematiken utmana eleverna genom att försätta dem i nya, utveck-
lande situationer, annars blir den också av detta skäl grå och trist. Slutligen är 
det nödvändigt att på något sätt visa att den matematik man undervisar kring är 
användbar. Det sista citatet, som handlar just om algebra, pekar på att det på 
naturvetenskapligt program inte bör vara så svårt att se användbarheten inom 
exempelvis fysikämnet. Men det handlar också om att matematiken i gymnasiet
har möjlighet att gå djupare än den gjorde i grundskolan. I ”Lusten att lära” 
(Skolverket, 2003) refereras till gymnasieelevers åsikter: 

I gymnasieskolan har de fått djupare förståelse för matematikens begrepp 
och metoder och ämnet har blivit intressant. Å andra sidan finns det många 
elever som inte är beredda att ge matematiken en chans när de kommer till 
gymnasieskolan. De har misslyckats alltför många gånger och obegriplig-
heten har dödat motivationen.   (s. 15)

Upprepade misslyckanden är förödande för självkänslan (se t.ex. Pehkonen, 
2001). En elev som upplever detta kan mista förtroendet för sin egen förmåga att 
lösa svårare uppgifter. Säkerheten i begreppsbildningen försvagas och missför-
stånd eller brist på förståelse blir vanliga. Om det trots allt finns en drivkraft hos 
eleven att klara kursen, försöker han/hon kanske att lära in vissa procedurer 
mekaniskt (rote learning). Dessa fungerar ibland, ibland inte, sett ur elevens 
synvinkel. Matematiken blir än mer obegriplig, och det slutar ofta med att ele-
ven ger upp. 

En elev som tappat självförtroendet är i behov av speciell hjälp. Läraren bör 
medvetet leda denna in i situationer där han/hon får lyckas. Glädjen i att få 
lyckas kan inte överskattas, och kan leda till kraftigt förbättrade resultat 
(Hannula, 2002). Ett av de fall vi studerade var särskilt tydligt. Från en utgångs-
punkt med mycket dåliga förkunskaper och attityder kunde en elev trots allt 
klara samtliga obligatoriska matematikkurser på naturvetenskapsprogrammet (se 
Persson & Wennström, 2000c; 2000d). Den hypotes vi ställde för orsakerna till 
detta var: 

De viktigaste faktorerna för att klara upp ett dåligt utgångsläge är att man 
(både elev och lärare) tror det skall gå och att man får visst stöd (på den 
nivå man är).
(Persson & Wennström, 2000b, s. 23)

Som jag ser det, handlar det om ett ömsesidigt förtroende mellan eleven och 
läraren. Eleven litar på att läraren ska hjälpa honom/henne att finna en väg
genom svårigheterna, och läraren litar på att eleven gör sitt bästa för att klara 
det. När eleven lyckas inleds en god cirkel, i vilken eleven får lyckas gång efter 
gång. Ett enstaka misslyckande förstör inte heller cirkeln om förtroendet och 
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arbetsviljan finns. Det ska dock påpekas att detta bygger på mitt personliga sätt 
att arbeta med elever, och att det kanske inte gäller generellt för alla lärare.

Avgörande för att eleven ovan lyckades var också just arbetsviljan. Att inte
ge upp när svårigheterna kommer, utan att försöka igen tills förståelsen kommer, 
är en av de viktiga förutsättningarna för ett lyckat resultat. Tyvärr är det inte så 
ovanligt att elever ger upp nästan genast när något blir krångligt. Här kommer 
det sociala klimatet och kamraternas attityd in i bilden: 

En faktor av vikt, som vi berört i den här rapporten, är kamratstödet. Vi har 
sett fall där det har varit av betydelse för att svaga elever skall lyckas. Vi 
tror att matematikinlärningen skulle öka i effektivitet om vi fick fler elever 
att samarbeta mer. Detta skulle inte bara vara bra för svaga elever utan 
även för duktigare. När man förklarar för någon annan, menar vi att man 
ökar sin egen begreppsförståelse.
(Persson & Wennström, 2000b, s. 23)

Här knyts allt samman, kunskap och förståelse, övning och färdighet samt
känslor och social gemenskap, till en helhet. 

…, the complex interaction that takes place between stored information
about knowledge, feelings and actions is very important in education.
(Novak, 1998, s. 25)

I den senare delen av studien undersöktes också hur tiden för lärande påverkar 
attityder och känslor. Vi hade observerat hur den alltför stressiga situationen i 
årskurs 2 påverkat dessa på ett negativt sätt: 

En allvarlig negativ effekt av stressen är att i en del fall försvinner den 
positiva attityd till matematik, som eleverna fick under första året i gymna-
sieskolan.
(Persson & Wennström, 2001, s. 16)

Den utökade tiden för matematik med de reviderade timplanerna möjliggjorde
en naturligare arbetstakt genom kurs C och D. En del elever menade fortfarande
att det gick lite för fort genom vissa avsnitt, men borta var den generella kritik 
som riktats tidigare. Många uttryckte tvärtom att tiden var precis lagom för det 
innehåll kurserna hade. Vid slutet av årskurs 3 hade de också i allmänhet en 
betydligt mer positiv inställning till matematiken. En av slutsatserna i rapport VI 
(Persson, 2002b) var: 

Eleverna uttrycker i allmänhet en mer positiv attityd gentemot matematik 
efter sitt andra gymnasieår än de ”gamla” eleverna. De goda affektiva fak-
torerna har större möjlighet att verka när det finns tillräcklig tid för dem.
(s. 20)

I rapport VII (Persson, 2003a) skrevs om det tredje gymnasieåret:
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Den gynnsamma utvecklingen av elevernas attityder till matematiken och 
matematikundervisningen har glädjande nog fortsatt. (s. 13) 

Om eleverna ska ta med sig en positiv syn på matematiken ut i livet, och om de 
ska välja att studera vidare på högskolan inom matematikintensiva utbildningar,
är det av grundläggande betydelse att detta inte hindras av stress och
misslyckanden. Matematik bör kännas både roligt och angeläget att fortsätta 
med livet ut. Sammanfattningsvis: 

Affektiva faktorer som intresse, motivation och självförtroende är mycket 
viktiga för att man skall lyckas med algebran. 
Att ha tillräcklig tid för lärande har stor betydelse för de affektiva fakto-
rerna. Tidsbrist skapar stress och negativa attityder, som har återverkningar 
långt efter gymnasietiden. God tidstillgång främjar ett meningsfullt, positivt 
lärande och skapar möjligheter för eleverna att övervinna sina bokstavliga 
svårigheter.
(Persson, 2005, s. 65)

Slutsatser i reflektionen – artikel 1 
Syftet med artikeln var inte att genomföra några direkta undersökningar, utan att 
diskutera hur de egna forskningsrönen och den teoribakgrund jag använt av-
speglas i min egen undervisning, samt att reflektera över de för- respektive 
nackdelar det innebär att vara forskare och lärare samtidigt. Därför kan inte rap-
porteringen i den innehålla konkreta forskningsresultat, utan antar mera formen
av en rad slutsatser, baserade på en diskussion och på relevant forskningslitte-
ratur.

Effekter på den egna undervisningen – tre exempel
Mina två första forskningsfrågor handlar om exempel på hur effekterna av 
forskningsrönen jag (vi) gjorde i licentiatstudien påverkat och, förhoppningsvis 
förbättrat, min egen undervisning och min förståelse för vad som händer i klass-
rummet. I det följande redogörs kortfattat för de tre exemplen jag valde ut för att
belysa detta. 

Missförstånd av en teckenregel 
En av eleverna i fallstudien som beskrivits i kapitel 5, ”elev B”, hade relativt 
goda förkunskaper och en generellt positiv attityd i gentemot algebra och mate-
matik i allmänhet. De flesta algebraiska regler kunde hon tillämpa utan några 
som helst problem, men i många manipulativa uppgifter av typerna förenkling 
eller ekvationslösning fick hon felaktiga svar. En närmare analys av orsaken till 
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detta visade att det i grunden var samma misstag hon upprepade hela tiden. Ett 
par exempel från testerna (se Persson & Wennström, 2001): 

8x201x169x4 222

ab3aab3a9ab6a10)ba3(a3)b3a5(a2 222

Det rörde sig uppenbarligen om ett missförstånd av en aritmetisk-algebraisk 
teckenregel. Elev B blandade samman teckenregeln för  med den 
för  och på samma sätt för 

19
)1()9( ab3ab6  kontra )ab3()ab6( . Hon ut-

förde först subtraktionerna  resp. 19 ab3ab6 , men bytte sedan tecken, efter-
som enligt hennes egen utsago ”två minustecken ger ett plustecken”. 

Om eleven har en allvarlig missuppfattning, kan ett fortsatt övande av fär-
digheten vara meningslös eller till och med skadlig. Man befäster då snarare de
felaktiga föreställningarna. Istället är det viktigt att man noga analyserar hindret
för att hjälpa eleven att lösa upp det. Det tog i det här fallet avsevärd tid och 
ansträngning att komma till botten med problemet. Eleven var ganska frustrerad 
och gjorde närmast motstånd mot försöken att reda ut det. I denna situation är 
det nödvändigt att man som lärare inte släpper taget förrän båda förstått var felet 
ligger. När elev B till slut fick klart för sig exakt på vilket sätt hon misstagit sig,
gjorde hon därefter det mesta rätt i algebran. 

Vikten av att observera sprången i lärandeprocessen har framhållits av flera
forskare. Freudenthal (1978) skrev: 

If a learning process is to be observed, the moments that count are its 
discontinuities, the jumps in the learning process.   (s. 78) 

Också Vygotskij (1999) diskuterade denna ojämnhet i inlärningskurvan. Även 
om det i citatet nedan gäller aritmetik, menade han detta generellt för matematik,
alltså även algebra: 

Det kan tyckas som om den första, andra, tredje och fjärde länken i den 
aritmetiska undervisningens förlopp varit oväsentliga för utvecklingen av 
det aritmetiska tänkandet, och som om först en viss femte länk visade sig 
vara avgörande för utvecklingen. Utvecklingskurvan tog här en skarp vänd-
ning uppåt och kanske också rusade på i samma fart förbi påföljande länkar 
i utvecklingsprocessen – länkar som man därför kunde tillägna sig på ett 
helt annat sätt än de föregående.   (s. 325) 

Ett av grundproblemen i matematikundervisningen är att ”sprången” varken 
kommer samtidigt eller på samma ”ställe” i begreppsutvecklingen för alla elever 
i en klass eller grupp.  Frågan är då om man ska organisera en helt individuell 
undervisning för att möta detta problem? Detta kommer att diskuteras vidare i 
kapitel 8. 
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Problemet som eleven uppvisade kan också tolkas som ett exempel på ”rote 
learning” (Novak, 1998). I det här fallet kan hon ha memorerat regeln ”minus – 
minus ger plus”, vilket fungerar utmärkt vid multiplikation eller division, men
inte då termer ska förenklas. Detta sätt att lära sig matematiska regler och proce-
durer är vanligt, men risken är stor att man använder dem i situationer då de inte
är tillämpbara. Minustecknet, med sina tredubbla roller som markör av negativt 
tal, motsatt tal och ett räknesätt, är speciellt utsatt för sådana misstag. Här hand-
lar det alltså också om grundläggande missförstånd av minustecknets funktion 
(Gallardo, 2001) som leder till semiotiska problem med den algebraiska nota-
tionen (Drouhard & Teppo, 2004). 

Detta exempel från min egen forskning gjorde mig uppmärksam på hur vik-
tigt det var med introduktionen och befästandet av grundläggande regler i 
undervisningen. En fokus på meningsfullt lärande i inledningsskedet och meta-
kognitiva diskussioner i klassrummet är nödvändigt, men även ett solitt befäs-
tande av färdigheter, så att sådana missförstånd inte uppstår. Jag måste som 
lärare vara uppmärksam på betydelsefulla punkter i elevers begreppsutveckling,
där deras förmåga tar ”språng” till nya nivåer av förståelse. Annars är risken stor 
att jag får ägna mycket tid och ansträngning åt att hjälpa dem att gå tillbaka och 
omvärdera vad de tidigare lärt, vilket exemplet visar kan vara väldigt besvärligt. 

Stödtiden
Nivågruppering har vissa fördelar, t.ex. att man med mer homogena undervis-
ningsgrupper enklare (och billigare) kan organisera undervisningen. Men det
finns också en rad risker och nackdelar (se Wallby m.fl., 2001). En är ”inlås-
ningseffekten”, som kan uppstå när en elev placeras i en lågpresterande grupp. 
Matematikundervisningen bedrivs i sådan oftast på en lägre abstraktionsnivå och 
i en långsammare takt, vilket efter ett tag leder till att det blir omöjligt för en 
elev att flytta till en mer högpresterande grupp. Men den matematiska begrepps-
utvecklingen hos en individ går sällan eller aldrig i en jämn och förutsägbar takt, 
utan tar ibland språng och förändrar hennes/hans förutsättningar och möjligheter
(Vygotskij, 1999). 

En risk med att inte nivågruppera inom det naturvetenskapliga programmet, 
som är det mest matematikintensiva, är att eleverna slås ut redan efter en kort tid 
på grund av problem med den inledande matematikkursen. Därför inledde 
Tomas och jag experimentet med stödtiden, vars detaljer beskrivits i kapitel 5. 
Tid är en av de viktigaste faktorerna för lärande (se t.ex. Skolverket, 2003).
Walberg (1988; 2003) har identifierat nio psykologiska faktorer för lärande,
bland vilka tiden för lärande intar en framskjuten plats. Men kvaliteten hos 
denna tid är avgörande: 

”Productive time” is the time spent on suitable lessons adapted to the 
learner – in contrast to ”engaged” or ”allocated” time, which may be futile 
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in the content or method of instruction, is inappropriate for individual 
students.   (Walberg, 1988, s. 80) 

För den enskilde eleven är det viktigt att tillräcklig tid finns för ett meningsfullt
lärande, bland annat vad gäller algebra. Några elever behöver mer tid än andra,
och teorier om lärande och om psykologiska faktorer stödjer på olika sätt vår 
konstruktion av stödtiden (se t.ex. Kortering, deBettencourt & Braziel, 2005).
Ett observandum här är att vi inte accepterade den ganska vanliga metoden att 
klassificera en del elever som ”långsamma” och att de därför inte kommer lika 
långt i begreppsbildningen och med färdigheterna. Istället gav vi dem mer tid, så
att de fick möjlighet att uppnå samma kunskaper som de övriga eleverna i klas-
serna. Ett viktigt resultat för oss var också att stödtiden tedde sig som ytterst
framgångsrik under det första året. Det blev inte ett enda avhopp från det natur-
vetenskapliga programmet på grund av problem med matematiken. Detta kan 
naturligtvis ha varit en tillfällighet, men mot detta talar vår erfarenhet att avhopp 
varit tämligen vanliga under ett antal år tidigare. 

Affektiva faktorer 
En av de elever som ingick i fallstudien var ”elev F”. Han hade ett utomordent-
ligt svårt utgångsläge då han påbörjade gymnasiestudierna, med väldigt svaga 
resultat på förkunskapstesten, där hans stora brister inom aritmetik och talupp-
fattning också direkt påverkade hans algebraiska förmåga. Han uppvisade även 
grava missförstånd vad gäller betydelsen av den algebraiska notationen och för-
enklingsreglerna. Ett par exempel från hans svar på testerna: 

x4xx4
11x118)x34(3x10

Det är inte helt lätt att förstå hans resonemang. För det sista exemplet kan man 
göra följande tolkning: Parentesen får han till sammanlagt ett x, vilket han där-
efter lägger samman med 10x så att han får 11x. Sedan blir ju summan av 3 och 
8 lika med 11.

Vidare var ekvationer nästan omöjliga för elev F att lösa, och funktioner 
fullständigt okända. I studien jämförde vi våra elevers begreppsuppfattning med 
Quinlans (1992) och Küchemanns (1981) kategorier, och elev F placerade sig 
väldigt begränsat där. Om man ser till representationsformer och transformatio-
ner mellan eller inom dem (Janvier, 1987b, Duval, 2006), var hans förmåga i 
stort sett obefintlig. 

Han hade också från starten väldigt negativa uppfattningar om matematik,
speciellt vad gäller nyttan av att ha goda algebrakunskaper. Men samtidigt vi-
sade han en genuin vilja att klara matematikkurserna, och han ansträngde sig 
verkligen hårt för att lyckas med sina uppgifter. Han togs naturligtvis ut till 
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stödtiden, där han fick möjlighet att diskutera aritmetik och grundläggande alge-
bra både med läraren (mig) och med andra elever. Speciellt kamratstödet visade
sig ha en stor positiv effekt för elev F, vid sidan av mina egna ansträngningar 
som lärare. Han började lyckas med matematiken på olika sätt, i test, i prov, etc, 
och detta ändrade väsentligt hans attityd. Detta beskrev han i enkäterna (se arti-
kel 1), men märktes också genom att han var gladare och mer öppen i klass-
rumsarbetet.

Elev F kom i slutänden att lyckas med matematiken på det naturvetenskap-
liga programmet, dvs. han fick godkänt på samtliga obligatoriska kurser, Mate-
matik A – D. Med hårt arbete och stark tro, både från honom själv och från mig
som lärare, på att han faktiskt skulle klara det, tillsammans med ett gott socialt 
klimat i klassrummet med mycket samarbete, var det trots allt möjligt. Detta
visade bland annat att vårt syfte att finna en lägsta nivå på förkunskaperna inför 
gymnasiestudierna i grunden var förfelat, och att vi var tvungna att omvärdera 
våra grunduppfattningar. Både kognitiva och affektiva faktorer måste tas i 
beaktande (se t.ex. Vygotsky, 1978; Novak, 1998), och det finns inga ”hopp-
lösa” fall. Intresse och motivation, attityder, självförtroende och självkänsla i att 
lyckas tillsammans med det sociala klimatet i klassrummet var mycket mer
betydelsefulla än jag tidigare trott. Dessa nya insikter förändrade i grunden min
syn på lärande, och gjorde att jag förstod vad som hände i klassrummet på ett 
djupare plan. De gav mig också verktyg för att förbättra min undervisning på
olika sätt. 

Läraren som forskare
Det finns en rad fördelar med att läraren också utbildar sig till och arbetar som
forskare. Boero, Dapueto och Parenti (1996) har beskrivit några av dem:

…teachers overcome the individualistic, ‘isolationist’ idea of their profes-
sion and learn to cooperate with one another. They learn to use both 
research tools and results to plan, observe and evaluate their classroom 
work. They learn to take some distance from their classroom experience and 
to profit from other people’s experience. (s. 1112) 

Genom aktionsforskning skaffar sig också läraren verktyg för att tolka och förstå 
vad som händer i klassrummet. Crawford och Adler (1996) skriver om lärare: 

Only through active engagement with problems and questions that are per-
sonally meaningful to them will they develop a rationale for action. Only 
through understanding their own learning through research, inquiry, 
investigation, and analysis will they come to understand such processes 
among students in their care.  (s. 1201) 
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Traditionell lärarutbildning bygger på teorier av olika slag och deras kopplingar 
till den praktik läraren möter, och en del av den handlar också om att bygga egna 
konstruktioner av dessa teorier (Silver & Herbst, 2007). Men skillnaden är att 
lärande genom forskning resulterar i kunskap som direkt kan användas i under-
visningen. Många av våra egna forskningsrön medförde att jag ändrade min
klassrumspraktik och min syn på kunskap och lärande. Men de belyste också 
existerande teorier och visade dessas styrkor och svagheter. Min uppfattning om
vissa teorier ändrades också betydligt genom forskningsprocessen.

Riskerna och problemen det kan innebära att samtidigt vara forskare och
lärare har tidigare tagits upp i kapitel 5 under den metodologiska diskussionen
(se Pring, 2000; Hatch & Shiu, 1998). Där nämndes de konflikter som i vissa 
situationer kan uppstå mellan de två rollerna och hur jag löste dessa. Till detta
kan läggas den tid det tar med alla tester, intervjuer och andra delar av forsk-
ningsarbetet, både för mig som forskare/lärare och för eleverna. Men det innebär 
betydande fördelar för alla inblandade att fokusera på en förbättring av under-
visningen på en metakognitiv nivå. Både lärare och elever blir medvetna om de 
faktorer som medför framgång i lärandeprocessen, och också om de som innebär 
allvarliga hinder. Detta leder till en mer effektiv lärandesituation i allmänhet och
också till en mer avslappnad relation mellan lärare och elever i det didaktiska
kontraktet (Brousseau, 1997). Det paradoxala som kan hända är, att man som 
forskare/lärare i verkligheten upplever att det finns mer tid tillgänglig för ele-
verna istället för mindre.

Sammanfattningsvis:
De forskningsrön vi gjorde i den empiriska studien var möjliga att direkt 
utnyttja för förbättringar av klassrumspraktiken och de sätt på vilka begrepp 
introducerades.
Konkreta exempel finns på hur forskningsrönen bidragit till att skapa en 
djupare förståelse för de lärandeprocesser som försiggår i klassrummet och 
de faktorer som bestämmer om eleverna ska lyckas med sina 
matematikstudier eller ej. 
Det finns ett antal fördelar med att vara både forskare och lärare samtidigt, 
och dessa kommer även eleverna tillgodo genom att en mer effektiv lärande-
situation skapas, med en mer avslappnad relation mellan lärare och elever. 
Dock måste man vara medveten om de risker och hinder som även existerar, 
och ha en beredskap för att hantera dessa. 

Resultat från fördjupningen – artikel 2 
Det fanns, som nämnts i kapitel 5, tre huvudsyften med artikel 2. I korthet var 
dessa att jag ville genomföra en djupare analys av elevsvaren på en central 
enkät- och intervjufråga i den empiriska studien, att jag ville knyta denna fråga 
till tidigare forskning samt att jag ville diskutera möjliga vägar för förbättring av
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algebraundervisningen, utgående från resultaten av denna analys. Det sista syftet
kommer jag att närmare behandla i kapitel 8, medan resultaten från de två första, 
som också uttrycktes i forskningsfrågorna, sammanfattningsvis relateras här. 

Samband och representationsformer 
En av de utredande uppgifterna i enkät 1 var att förklara sambandet 5xy ,
gärna på flera olika sätt. Vid en uppföljande intervju av 20 elever fick dessa se-
dan möjlighet att ytterligare utveckla det de skrivit i enkätsvaret. Ett år senare 
fick eleverna i enkät 2 besvara en ny, liknande fråga, nu för sambandet

. Det jag med min analys av dessa svar avsåg att undersöka var hur 
utvecklade elevernas procept (Tall, 2008) var, vilka representationsformer och 
transformationer de använde (Duval, 2006), samt hur flexibla eleverna var med 
dessa i en förklarande situation (Andresen, 2006). Speciellt intressant var om 
man kunde se tecken på reifikation enligt Sfards (1991) definition. Vidare ville 
jag undersöka vilka förändringar som kunde spåras i elevernas begreppsbild
efter ett år, alltså i början av årskurs 2. 

5x2y

Representations-
form

Numerisk Tabell Linje eller
graf

Annan
förkl.

Ingen
förklaring

Vid starten
(n = 105) 

54
(51 %) 

4
(4 %) 

6
(6 %) 

3
(3 %) 

11
(10 %) 

Efter ett år 
(n = 86) 

17
(20 %) 

10
(11 %) 

37
(43 %) 

0 6
(7 %) 

Begrepp och 
objekt

Variabler Funktion Ekvation Algebr.
uttryck

Reifierat
objekt

Vid starten
(n = 105) 

17
(16 %) 

10
(10 %) 

21
(20 %) 

2
(2 %) 

9
(9 %) 

Efter ett år
(n = 86) 

14
(16 %) 

18
(21 %) 

12
(14 %) 

0 9
(10 %) 

Tabell 4.  Kategorier av elevförklaringar av sambandet 5xy  vid starten 
  av gymnasiestudierna och efter ett års studier

Resultaten (se tabell 4) visar att en majoritet (51 %) av eleverna vid början 
av gymnasiestudierna föredrar en numerisk förklaring av sambandet mellan x 
och y. De är också kapabla att lämna förklaringar som innehåller begrepp som
variabler (16 %) och ekvationer (20 %), men ganska få nämner direkt funktioner
eller använder en funktionsinriktad förklaring (t.ex. med en rät linje) (10 %).
Och bara omkring en tiondel av eleverna benämner sambandet som ett algebra-
iskt objekt eller använder det på ett sådant sätt, att man kan tolka det som att de 
ser det som ett objekt (reifikation). Av de 94 elever, som gav någon förklaring 
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för sambandet alls, var det bara 12 (13 %) som gav två, och en elev som gav tre 
förklaringar.

Ett intressant faktum avslöjades vid intervjuerna. Många av eleverna hade 
mött andra representationsformer än de som de angav i undervisningen tidigare, 
och kunde känna igen dem när de blev påminda. Oftast kunde de också använda 
dessa former när de blev ombedda att göra det av intervjuaren. Detta var också
fallet med vissa av dem som inte gav någon skriftigt förklaring alls av samban-
det, vilka utgjorde c:a 10 % av eleverna.

Resultaten från enkät 2 visade på en del förbättringar av det matematiska
språket. Förklaringarna var i allmänhet rikare, mer flerordiga, använde tabeller, 
grafer, etc. Svaren hade förskjutits något från huvudsakligen numeriska till för-
klaringar med funktioner och räta linjer med, i många fall, åtföljande tabeller.
Det var också färre som benämnde sambandet som en ekvation eller som ett 
allmänt algebraiskt uttryck. Lite förvånande var kanske det faktum, att ingen 
förändring av antalet elever som såg det som ett reifierat objekt kunde spåras. I 
sådana svar angavs det som ”en ekvation”, ”en ekvation för en rät linje” eller 
helt enkelt som ”en linjär funktion”. Och om man jämför svaren från den första 
och andra enkäten, så är det praktiskt taget samma elever som visar dessa tecken 
på reifikation. 

En ökning av antalet elever som utnyttjade mer än en representationsform
eller mer än ett begrepp kunde konstateras. Dessa fördubblades ungefär: 23 
stycken (29 % av dem som besvarade frågan) gav två och 2 elever gav tre olika
förklaringar. Det motsvarar ungefär en tredjedel av eleverna. Ett exempel:

Detta är en linjefunktion. y är en funktion. y är dubbelt så stor som x  och
+5. Du gör en värdetabell. Av detta kan man få fram ett diagram. Här har vi 
en linje med riktningskoefficienten 2. Där linjen skär y-axeln är m = 5
[värdetabell och tabell finns med]   (flicka) 

Det är helt klart ett denna elev helt har internaliserat de karakteristiska egenska-
perna hos linjära funktioner, och kan snabbt och flexibelt presentera dem på 
begäran. Hennes konstruktion av ett praktiskt, användbart procept hade kommit
tämligen långt, och hon befann sig väl inom Talls (2008) proceptuellt-symbo-
liska värld. Det fanns flera elever med ungefär motsvarande förmåga, men man 
måste också komma ihåg att många fortfarande föredrog en enkel, numerisk för-
klaring eller, dessvärre, inte kunde ge någon alls (9 elever). Vilka tänkbara orsa-
ker kan det finnas för detta? Gray och Tall (2007) ger ett möjligt delsvar: 

If at one stage a learner fails to focus on relevant aspects to produce subtle
thinkable concepts and instead learns the steps of the procedure to carry out 
a specific task, then the human brain lacks the thinkable concept to build on 
the sophistication required at the next stage and is more likely to resort to 
the primitive strategy of learning by rote. (s. 37) 
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I det procedurella tänkandet ligger i grunden idén att i första hand ta till nume-
riska metoder eller förklaringar, och om elevernas begreppsbildning är ofull-
ständig eller svag, blir denna typ av förklaring vad de spontant tar till, alternativt 
inte vill visa. 

Jämförelse mellan olika utbildningsnivåer 
Orsaken till och inspirationen för att just sambandet 5xy  användes i den 
empiriska studien var en undersökning av lärarstudenters föreställningar om 
några algebraiska uttryck, ekvationer och samband, som tidigare gjorts av 
Grevholm (1998). Denna indikerade att det fanns allvarliga problem både med 
förståelsen av den algebraiska notationen och med hur lärarstudenterna kunde
utrycka meningen med och representera dessa algebraiska objekt. 

I en tidigare artikel hade Blomhøj (1997) presenterat och diskuterat resultat 
från en studie av hur några elever, som gick sista terminen i klass 9 i Danmark
kunde förklara just uttrycket 5xy . Bland annat kunde han konstatera att c:a 
en tredjedel av eleverna faktiskt angav att x hade ett större värde än y i samban-
det. En tänkbar förklaring var att det rörde sig om ett grundläggande missför-
stånd av ekvationer och likhetstecken. På något sätt ser eleverna det som en jäm-
förelse mellan x och y, där x är (+5). En annan var att eleverna ser y som en 
”funktionsmaskin”, som ändrar värdena man ”stoppar in”. x är talet man stoppar
in, och då görs det 5 större av maskinen. Blomhøj (ibid.) drar slutsatsen: 

Analysen har vist, at der for nogle elever kan være betydelig afstand mellem 
på den ene side de objektive matematiske begreber, der er målet for 
elevernes læring, og på den anden side de begreber og 
begrebssammenhænge, som eleverne opbygger gennem deres matematiske 
aktiviteter.  (s. 28) 

I Grevholms (1998) studie fick studenterna bevara en enkät, som bl.a. innehöll
samma fråga som Blomhøj ställde. Bland svaren fanns emellertid inget som 
angav att x skulle vara det större talet. Däremot erhölls en mängd olika förklar-
ingar som Grevholm med ”grounded theory” gav en ny kategorisering. Denna 
kategorisering utgick jag från och utvecklade enligt min egen teoribakgrund (se
ovan) vid analysen av svaren i min egen studie. 

Också i Grevholms (ibid.) studie var det påfallande i hur stor utsträckning 
numeriska förklaringar användes (57 %), medan andra, som exempelvis sådana 
som angav ”funktion” eller ”ekvation” var sällsynta och eller saknades helt. 
Även efter en kurs i algebra var bilden av studenternas begreppsuppfattning den-
samma, med de numeriska förklaringarna i centrum. Förklaringen kan återigen 
ligga i det som Gray och Tall (2007) framhåller om hur ”gamla” sätt att se på
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exempelvis algebraiska uttryck alltid i grunden finns kvar, och att man tar till 
dessa når man hamnar i en osäker situation. 

Det finns definitiva likheter i resultaten från de tre studierna, Blomhøjs,
Grevholms och min, även om missförståndet av det inbördes storleksförhållan-
det mellan x och y inte kunde upptäckas i Grevholms (1998) eller i min under-
sökning. Speciellt kan man se att mina elever och lärarstudenterna till stor del 
avgav likartade förklaringar. I båda fallen övervägde från början numeriska för-
klaringar och fokus låg på variablerna före algebra- och funktionskursen, men
ersattes sedan delvis av ett funktionellt tänkande med fokus på den räta linjen. I 
båda fallen uppvisade också eleverna/studenterna en rikare konceptuell förstå-
else med ett bredare förråd av representationsformer efter kursen, och de hade 
också beredskap att använda dessa. 

Några skillnader mellan dessa två studier kan man också märka, även om de 
till viss del kan förklaras med delvis olika taxonomi. I min egen undersökning 
förklarade eleverna ofta (20 %) sambandet som en ekvation, medan detta inte 
alls förekommer i Grevholms (ibid.) studie. ”Ekvation” var inte en kategori i
hennes analys, av det skälet att ingen av studenterna nämnde ordet. Detta tyder 
på att denna typ av förklaring inte var det första de kom att tänka på. I min enkät 
föregicks uppgiften av en annan, där eleverna skulle förklara hur man löser en 
linjär ekvation. Detta kan eventuellt ha färgat svaren, i så måtto att detta begrepp
fortfarande fanns kvar i elevernas tankar när de påbörjade förklaringen av sam-
bandet.

Sammanfattningsvis:
Vid starten av gymnasiestudierna uttrycker en majoritet av eleverna i 
studien sambandet med hjälp av numeriska förklaringar, och använder ofta 
orden ”ekvation” och ”variabler” vid dessa förklaringar. 
Den vanligaste representationsformen är numeriska tal, med specifika 
värden som exempel på sambandet mellan x och y. Få elever (c:a 10 %) 
använder mer än en representation eller förklaring. 
Endast cirka en tiondel uttrycker sambandet på ett sådant sätt att det kan 
tyda på reifikation. 
Efter ett års studier har de numeriska förklaringarna till stor del ersatts av 
sådana som kan hänföras till den räta linjens egenskaper, och tabeller och 
grafer används i större utsträckning. Det är också fler (c:a en tredjedel) av 
eleverna som visar mer än en representation eller förklaring. 
Det finns stora likheter, men även en del skillnader, i mönstret av 
förklaringar mellan elever/studenter från senare delen av grundskolan,
gymnasiet och lärarutbildningen.
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Resultat från litteraturöversikten – artikel 3 
Under den empiriska studien hade mitt intresse väckts för räknarnas roll i mate-
matiklärande, och då speciellt för hur de påverkar elevers förståelse av algebra 
(se ovan). Att utnyttja teknologi är också, enligt min åsikt, ett sätt att utveckla 
och förbättra undervisningen. Samtidigt har det i olika sammanhang framförts
kritik mot räknaranvändningen i svensk matematikundervisning, i synnerhet från 
universitetshåll (se t.ex. Thunberg & Lingefjärd, 2006). Bland annat har man
menat att räknaranvändningen bär skuld till försämrade förkunskaper hos de
studenter som påbörjar sina universitetsstudier. Vad var då sant ifråga om dessa 
påståenden? Med min delstudie ville jag ta reda på vad forskningens nuvarande 
ståndpunkter är vad gäller räknarnas påverkan på elevernas begreppsföreställ-
ningar, manipulativa färdigheter och problemlösningsfärdigheter, samt hur ele-
vers och lärares föreställningar om räknarnas roll i undervisningen inverkar på 
resultaten.

Med de sökmetoder jag använde (se kap. 5), fann jag ett stort antal artiklar 
och ett flertal böcker och avhandlingar som kunde inkluderas i min undersök-
ning. Utgående från de kriterier jag ställt upp, bearbetade jag sedan dessa publi-
kationer med en första genomläsning. Ett antal artiklar sorterades bort, av skäl 
som exempelvis att de inte var vetenskapliga rapporter, att de förmodligen inte
genomgått en vetenskaplig granskning eller att de helt enkelt inte kunde placeras
inom mitt intresseområde och därför inte var relevanta. Kvar fanns emellertid ett 
betydande antal som uppfyllde samtliga kvalitetskriterier, och dessa blev katego-
riserade på olika sätt. 

En betydande kategori utgjordes av tidigare litteraturöversikter och meta-
studier inom området räknare, och i viss mån teknologiska verktyg generellt. 
Med dessa uppnådde jag bl.a. tre viktiga syften. För det första gav de mig en bra 
överblick över forskningsfältet, och vilka frågor man tidigare fokuserat på i 
översikterna. För det andra kunde jag ur dem utläsa vad forskningen före min
ungefärliga gräns 2002 hade kommit fram till. För det tredje breddade dessa 
metastudier min undersökningsbas betydligt, så att reliabiliteten i mina slutsatser 
om vilka forskningsrön som var frekventa och återkommande kunde stärkas. 
Bland översikterna valde jag ut fem, som jag redovisar i artikeln (se artikel 3). 
Tillsammans utgör de en bred och betydelsefull bakgrund för min speciella 
forskningsfråga om räknare som kognitiva verktyg för algebralärande. 

Räknare som verktyg för algebralärande 
Den litteratur jag fann om algebralärande i förbindelse med räknaranvändning,
delade jag in i tre viktiga kategorier: elevers föreställningar om bokstavssymbo-
ler och algebraiska uttryck, grundläggande för deras förmåga att arbeta med 
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algebra; funktions- och modelleringsvägarna till algebra, båda av många 
ansedda som fundamentala för elevers syn på algebra som ett användbart verk-
tyg vid problemlösning; samt vägar till algebra inom symbolhanterande system 
(CAS), vilka ställer speciella krav på förändring av undervisningsmetoderna.

När det gäller bokstavssymbolerna fann jag forskningsresultat som visar att 
elevernas förställningar om och förståelse av innebörden av dessa har möjlighet 
att stärkas vid arbete med grafräknare, faktiskt inom alla deras tre grund-
läggande användningsområden som okänt tal, generaliserat tal och tal i funk-
tionssamband (Ursini & Trigueros, 2001). Elevernas flexibilitet (Andresen, 
2006) vid användning av algebraiska symboler och uttryck i problemlösning
ökar också, under förutsättning att de har en vana att arbeta med räknare. Speci-
ellt intressant var att de ”svagaste” eleverna också var de som, relativt sett, 
visade de största framstegen (Graham & Thomas, 2000; Yerushalmy, 2006). 

I ett antal studier analyserades konsekvenserna av att tillämpa funktions-
vägen till algebrakunskaper med hjälp av grafräknare (se t.ex. Farmaki m.fl.,
2004; Kieran, 2007).  En central fråga är vad eleverna egentligen ser när de stu-
derar graferna på räknaren, och hur de kopplar samman dem med de algebraiska 
uttrycken. Hur diskuterar vidare eleverna kring det räknaren visar när de arbetar 
med algebraiska aktiviteter, och på vilka sätt drar de slutsatser och formulerar
svar utifrån detta? Eftersom grafräknaren avsiktligt konstruerats för att kunna 
användas som ett kognitivt redskap i ett funktionsperspektiv, är dessa frågor 
centrala när nyttan av dem ska bedömas. Svaret är, enligt den litteratur jag fann,
att elevernas förmåga och förståelse när det gäller algebraiska aktiviteter stärks 
på en rad sätt, inte bara vad gäller snabbheten i att göra beräkningar och att rita 
grafer, utan också på ett djupare plan. Räknarna möjliggör enkla byten (trans-
formationer) av representationsformer (Winsløw, 2004b), och även att kunna se
dessa samtidigt, vilket möjliggör en bredare och mer flexibel begreppsbild.

Symbolhanterande system (CAS) möjliggör en mer dynamisk koppling 
mellan ett algebraiskt utryck och dess representerande graf. De ger också använ-
daren, eleven, ett redskap för att direkt behandla algebraiska uttryck (Duval, 
2006). Men de symbolhanterande räknarna (eller datorprogramvaran) är så kraft-
fulla, att de ställer helt nya krav på hur undervisningen ska organiseras och 
bedrivas. I forskningsrapporterna jag fann redogörs bl.a. för olika undervis-
ningsexperiment med sådana räknare, och de problem lärarna ställs inför. Ett 
sådant är förhållandet mellan vad eleven ser på räknarskärmen, elevens mentala 
bild av de matematiska objekten och vad eleven skriver ner med papper och 
penna (se t.ex. Drijvers, 2002a; Drijvers & Gravemeijer, 2004). Återkommande 
bland forskningsrönen är t.ex. att elevernas sätt att skriva ner resultaten av akti-
viteterna påverkas av hur den matematiska notationen ser ut på räknaren (Ball & 
Stacey, 2005). De antecknar ofta exakt det de ser på skärmen (detta gäller även 
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för datorprogram, som t.ex. Excel). Detta måste läraren ha en strategi för att 
hantera.

Hinder och problem med räknaranvändning 
När användningen av räknare i undervisningen diskuteras, framkommer ofta 
farhågor om att elevers matematiklärande på olika sätt försämras. Det kan vara 
förmågor inom huvudräkning, algoritmräkning med papper och penna, aritme-
tisk förståelse eller, mer allmänt, huruvida eleven vet vad den gör när den knap-
par in matematiska uttryck på räknaren och vad svaren den får där innebär. Ofta 
sammanhänger det med att räknaren fungerar som en ”black box”, dvs. använda-
ren (eleven och/eller läraren) vet inte vad som händer mellan inmatning och 
utmatning. En grafräknare arbetar numeriskt och inte analytiskt, och därför kan 
svaren den ger (i form av tal eller grafer) avvika något från de man skulle få om
man gjorde ”exakta” beräkningar. Inom matematiken finns det gott om exempel
på uttryck och funktioner som kan bete sig underligt om man helt utgår från en 
approximativ hantering av dem. De studier jag fann innehöll en del exempel på 
sådana, ”patologiska”, fall. 

De symbolhanterande systemen kan i ännu högre grad upplevas som att man 
inte vet hur och varför man får de svar som man får. Ibland är svaren också 
komplicerade och svårtolkade för eleverna. Vidare innebär CAS även större svå-
righeter att veta när och hur man ska använda dem i en problemlösningssitua-
tion.  Framför allt är det de generella lösningarna, i vilka parametrar har en 
framträdande roll, som ställer till problem (Drijvers, 2003). Men detta samman-
hänger med elevernas generella algebraiska (och allmänt matematiska) kunska-
per (Drijvers, 2000; 2002b), och hur långt processen med instrumentell genesis 
(Trouche, 2005b) har fortskridit. Drijvers och Gravemeijer konstaterar: 

Seemingly technical difficulties often have a conceptual background, and the 
relation between technical and conceptual aspects makes the instrumental
genesis a complex process. (s. 195) 
…obstacles offer opportunities for learning, which can be capitalized on by 
reflecting on their conceptual aspects and the relation with the 
corresponding paper-and-pencil technique. Of course, the teacher plays an 
important role in turning obstacles into opportunities. (s. 195) 

Andra hinder, som t.ex. anförs av Balling (2003) är nationella och institutionella
hinder som läroplaner och kursplaner, nationella prov, undervisningsmateriel 
som läroböcker, tidsresurser och ekonomi.
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Lärares och elevers inställning till användningen av räknare
De största hindren för räknares och teknologiska verktygs integrering i matema-
tikundervisningen är enligt Balling (2003) lärares och elevers inställning till vad 
ämnet matematik och matematikundervisning egentligen är respektive innehåller 
(se även Hersh, 1997). Passar användningen av teknologi in i den bild man har? 
Räknare (speciellt CAS) har kapaciteten att på ett grundläggande sätt förändra
hur matematik undervisas och lärs, och därför kan de innebära både framstegs-
möjligheter och allvarliga hot. Detta framhålls av många författare (t.ex.
Bergqvist, 2001; Drijvers, 2003) som ett väsentligt perspektiv när man diskute-
rar teknologi i klassrummet. 

I de forskningsstudier jag fann, som även behandlade elevers motivation och 
känslor gentemot matematik och algebra, var resultatet så gott som samstämmigt
positivt. Bland annat angav eleverna att den kortare tid de behövde lägga på mer
omfattande beräkningar, gjorde att de kunde koncentrera sig mera på de över-
gripande syftena med aktiviteterna. De kände sig också ”starkare” matematiskt, 
eftersom de inte behövde vara så rädda för att de gjort diverse felberäkningar 
och att de snabbt kunde prova olika vägar i t.ex. problemlösning (se t.ex. Burrill
m.fl., 2002). Men det är viktigt att läraren hjälper de enskilda eleverna med att 
utveckla goda arbetssätt i den teknologiska miljön (se t.ex. Pierce & Stacey,
2004).

Lärarens kunskaper om det didaktiska verktyget är av avgörande betydelse 
för integrationen av teknologi i deras pedagogiska praktik. Kunskaperna är av 
två slag. Först är det de operationella aspekterna av verktyget, som exempelvis
knapptryckningar eller hur menyer fungerar. Läraren måste alltså genomgå en
instrumenteringsprocess (Trouche, 2005b) själv först. Sedan kommer de svårare 
aspekterna, när läraren ska koppla samman och anpassa sin undervisning till 
verktygets sätt att arbeta (Thomas & Hong, 2005). Det är svårt för läraren att 
utveckla dessa senare aspekter på egen hand, och hon/han behöver därför stöd 
på olika sätt. Detta kan vara en av orsakerna att lärare ofta inte aktivt engagerar
sig i hur eleverna lär sig utnyttja räknarna (Trouche, 2005a). 

Syntes av forskningsrönen
Det är en både svår och grannlaga uppgift att utifrån ett stort antal forsknings-
rapporter dra generella slutsatser. Som inom all forskning, kan vissa enskilda
forskningsresultat peka i andra riktningar än vad flertalet gör. Ändå kan man i
den litteratur jag gått igenom urskilja några viktiga rön som är återkommande
och som visar på en gemensam och allmän slutsats. Några av dessa är samman-
fattningsvis:

De flesta elever som använder räknare: 
blir mer aktiva när de löser matematiska uppgifter. 
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ser på problemlösning på ett nytt sätt när de befriats från rutinberäkningar,
både av numerisk och av algebraisk natur. 
är mer flexibla med strategier för problemlösning och med 
representationsformer.
förbättrar sin förmåga att förstå och använda matematiska begrepp. 
utvecklar en klarare och djupare konceptuell förståelse av algebraisk syntax 
samt algebraiska uttryck och funktioner. 
visar signifikanta framsteg vad gäller såväl problemlösningsfärdigheter som 
beräknings- och operationella färdigheter. 
utnyttjar dem som ett gemensamt kommunikationsmedium på en högre nivå 
än vad som är möjligt med papper och penna vid gemensamma aktiviteter. 
visar inga försämringar av färdigheter med papper och penna eller med 
huvudräkning. Tvärtom förbättras i de flesta fall även dessa färdigheter. 
uppvisar en mer positiv attityd gentemot matematik och är mer motiverade 
än elever som inte använder räknare. 

Det förekommer också i forskningsrapporterna situationer då användningen av
räknare inte haft någon märkbar inverkan på elevernas kunskaper, eller rent av
haft en negativ effekt. Orsakerna till dessa faller ofta inom någon eller några av 
följande kategorier: 

Eleverna hade inte uttryckligen blivit instruerade i hur räknarna ska 
användas och förstod heller inte deras begränsningar.
Räknarna användes inte med konsekvens och med kontinuitet i 
klassrumsarbetet, utan togs bara fram vid enstaka tillfällen. 
Läraren hade inte fått någon adekvat utbildning i att använda räknare i sin 
undervisning, varken i det praktiska eller i det didaktiska perspektivet. 
Undervisningen hade inte anpassats för användningen av räknare, utan var 
väsentligen densamma som när eleverna bara arbetade med papper och 
penna.

Dessa gemensamma resultat från nyare såväl som tidigare rön kan tolkas som 
generella ståndpunkter hos dagens forskning. De möjliggör även formulerandet
av ett antal viktiga implikationer för användningen av teknologi i undervis-
ningen (se kap.8). Även om litteraturöversikten i första hand var inriktad på 
forskning kring räknare av olika slag, kan resultaten i stort sett överföras på 
andra typer av teknologi i undervisningen. När det gäller de symbolhanterande
verktygen har i själva verket den tekniska utvecklingen gått dithän, att gränserna 
mellan räknare och dator är svåra att urskilja. 
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7. Diskussion 

I anslutning till presentationen och analysen av resultaten av de olika delstudi-
erna, som jag gav i föregående kapitel, diskuterade jag också vilka slutsatser jag 
kunde dra av det jag kommit fram till. Jag har för min diskussion några grund-
läggande utgångspunkter.

För det första tolkar jag det jag funnit i förhållande till min lärarerfarenhet.
Stämmer forskningsrönen med vad jag upplevt med andra elever och på andra
skolor? Hur väl passar de problem jag fann med elevers begreppsuppfattning 
och matematiska utveckling samman med det jag i min undervisning betonade 
och särskilt uppmärksammade? Finns det bland forskningsrönen sådant, som på 
ett särskilt sätt öppnade mina ögon för och förklarade vissa fenomen i klass-
rummet, som jag inte varit medveten om tidigare? 

För det andra jämför jag mina resultat med vad andra forskare uttryckt i sina
publikationer. Hur väl stämmer mina rön med vad dessa ställt som hypoteser,
påvisat förekomsten av eller faktiskt visat? Finns det å andra sidan avvikelser i
resultaten från mitt forskningsprojekt i förhållande till övrig forskning inom om-
rådet? Och hur passar mina forskningsrön in i den totala kunskapen inom forsk-
ningsfältet?

För det tredje försöker jag se hur de slutsatser jag drog förhåller sig till den
teoribakgrund jag presenterat för mitt arbete. Är de teorier jag stöder mig på 
relevanta, dvs. är det de beskriver verkligen detsamma som jag diskuterar i slut-
satserna? Är de vidare tillräckliga eller är de i värsta fall redundanta för mitt
forskningsprojekt?

När det gäller delstudierna har jag på olika sätt besvarat många av frågorna
ovan, åtminstone vad gäller detaljerna. Jag har knutit an mina forskningsrön till 
såväl min lärarerfarenhet som annan forskning och existerande didaktiska teo-
rier. Dock måste jag påpeka att jag implicit stött mig på vissa teorier som jag
inte uttryckligen presenterat i kapitel 4, såsom grundläggande sociologiska och 
psykologiska teorier. Ett exempel är Walbergs (2003) teorier om psykologiska
faktorer som inverkar på läranderesultat i skolundervisningen, som jag utnytt-
jade i min empiriska grundstudie (se kap.6). Dessa teorier befinner sig dock inte
i centrum för detta forskningsprojekt, och refereras därför bara till vid min
analys.

Vilka generella slutsatser kan dras av hela arbetet? 
Den väsentligaste frågan är om det alls finns några generella slutsatser man kan
dra av mitt forskningsprojekt? Som jag vidare kommer att utreda nedan i kvali-
tetsdiskussionen, så finns det begränsningar i min grundläggande empiriska stu-
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die, som kan ifrågasätta generaliserbarheten, och därmed reliabiliteten, hos en
del av mina slutsatser. De begränsningarna består bland annat i att undersök-
ningarna skedde på en enda gymnasieskola och på ett enda gymnasieprogram,
med bland annat mig själv som lärare. Jag kommer dock att försöka visa på 
vilka sätt jag försökt handskas med dessa, speciellt den sista av dem, när jag dis-
kuterar kvaliteten av mitt forskningsarbete. 

Men jag menar att det finns ett antal starka egenskaper hos den forskning 
som jag, och till en del Tomas Wennström, har genomfört. I studien följdes två
hela årskullar av elever på det naturvetenskapliga programmet under hela deras 
gymnasietid. Under den tiden samlades en mycket stor mängd data in, som både 
var av kvalitativ och kvantitativ art. Att jag själv var lärare var inte enbart en 
svaghet, utan utgjorde även en av styrkorna i forskningen, nämligen i form av
den resulterande personkännedomen av de deltagande eleverna. Det finns alltså 
skäl att anta att delar av mina forskningsrön kan vara av en generell karaktär. 
Speciellt gäller det naturligtvis den litteraturstudie om räknarnas roll för alge-
bralärande, som ligger utanför den empiriska grundstudien, och vars syfte är att 
göra en syntes av vad forskningen totalt kommit fram till inom området. Men i 
de fall man inte kan göra en generalisering sannolik, kan mina forskningsrön
ändå vara av intresse som exemplifiering av vad som kan hända i algebraunder-
visningen och hur man som lärare kan hantera detta. Niss (2001a) talar i sam-
band med sådan forskning om existensbevis, dvs. man visar att ett visst fenomen 
faktiskt kan förekomma. Speciellt kan rönen bilda utgångspunkt för råd till 
andra lärare om hur de kan förhålla sig till sin egen undervisning, och hur de kan 
utveckla denna. 

Den lärande/eleven

Algebra-
undervisning

Det lärda/resultatetLäraren/undervisningen av undervisningen

Figur 13.  Algebraundervisningens tre komponenter (jfr ”den didaktiska 
   triangeln”, t.ex. Ernest, 1991) 

I det följande kommer jag att diskutera de övergripande resultaten för hela 
forskningsstudien, och i vad mån de kan generaliseras. Min utgångspunkt är de 
övergripande forskningsfrågor jag formulerade i kapitel 2. Viktigt att påpeka är 
att de tre huvudrubrikerna, som jag strukturerat resultaten i, inte ska uppfattas 
som avgränsade delar, utan som samverkande komponenter i en helhet, algebra-
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undervisningen (fig. 13). I diskussionen av dessa övergripande resultat har jag 
valt att utelämna referenser till teorier och annan forskning som jag redan gjort i 
föregående kapitel. Skälen är för det första att det bara skulle innebära en upp-
repning att ange dem igen, och för det andra att jag vill att min framställning ska 
upplevas som mer läsbar. 

Den lärande/eleven
När eleverna i undersökningen påbörjade sina gymnasiala studier på det natur-
vetenskapliga programmet, bar de med sig en högst varierande uppsättning före-
ställningar om vad algebra är och vad algebraiska aktiviteter innehåller. Detta 
kan vara en följd av deras upplevelser av matematikundervisning under grund-
skoletiden och hur algebran framställts där. Utifrån svaren på enkäterna och in-
tervjuerna kunde man hos många av eleverna uppfatta att deras bild av algebra
till stor del var som en uppsättning mer eller mindre oförståeliga regler, som 
man måste lära sig utantill. Reglerna var till för att göra förenklingar eller lösa 
ekvationer, vars syfte likaså var höljt i dunkel. Att algebra t.ex. var ett kraftfullt 
problemlösningsverktyg var det inte så många som angav. Men samtidigt fanns 
det en hel del elever, som kommit betydligt längre i sina kunskaper och sin 
skicklighet i algebra. Grovt räknat hade en fjärdedel av de elever vi testade med
förkunskapstestet goda, cirka hälften medelgoda eller normala, och en fjärdedel 
mindre goda förkunskaper i algebra. Testet gavs till nybörjareleverna under flera 
år efter vår studie, och denna tredelning visade sig vara tämligen stabil. Intres-
sant var att bilden ungefär var densamma för testet som innehöll aritmetik och 
talförståelse, och att de elever som uppvisade svaga förkunskaper i algebra med 
få undantag var desamma som de som hade problem med aritmetiktestet. Detta 
är enligt min tolkning ingen händelse, utan beror på det nära sambandet mellan
aritmetiska och algebraiska principer som jag beskrivit i tidigare kapitel. Eller 
för att uttrycka det på ett annat sätt, problem med förståelse och färdigheter i 
algebra har till stor del sin rot i bristande aritmetisk begreppsbildning och fär-
dighetsträning.

När det gäller ett enkelt samband mellan två variabler, som , hade 
eleverna med svaga förkunskaper i algebra stora svårigheter att alls förklara det. 
Av de övriga eleverna uttryckte en majoritet det med hjälp av numeriska beräk-
ningar, där de oftast gav ett eller två exempel på variabelvärden som kan passa 
in i likheten. Få av dem utnyttjade en mer abstrakt matematisk terminologi, som 
t.ex. innehöll ord som ”ekvation” eller ”funktion”, och variationen i de repre-
sentationsformer de använde var väldigt liten. Detta menar jag bör tolkas som en
begränsad begreppsbildning och bristande flexibilitet hos eleverna kring ett så-
dant algebraiskt samband. Med utgångspunkt i undersökningens data vill jag 
hävda, att ett av skälen till detta är att sådana samband i mycket ringa utsträck-
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ning övats under dessa elevers grundskoletid. Många fick arbeta med funktions-
samband under sista året där, men det fanns elever som påstod att de inte alls fått
möta liknande samband och/eller att de inte fått öva att plotta räta linjer utifrån 
dem. Det är givetvis svårt att bedöma sanningshalten i sådana påståenden, men
det viktiga är att eleverna inte uppfattat att detta fanns med i matematikunder-
visningen.

Elevernas föreställningar om bokstavssymbolernas betydelse och använd-
ning visade i vår undersökning en stor spridning, från i vissa fall helt rudimen-
tära till tämligen avancerade sådana. I föregående kapitel har exempel givits på 
hur vissa elever vid gymnasiestarten inte alls hunnit skaffa sig en så acceptabel
begreppsbildning, att de hade möjlighet att förstå bokstavssymbolerna på något 
av de grundläggande sätten. Ändå menar jag att just förståelse för hur man an-
vänder bokstavssymboler, bl.a. i form av variabler, tillhör de viktigaste förkun-
skaperna som eleverna bör ha med sig för att de bättre ska kunna lyckas med
algebran i vidare studier. Detta är betydligt viktigare än att de t.ex. kan utföra 
olika manipulationer av algebraiska uttryck och har lärt sig en rad regler för 
detta. En del data från studien pekar just i den riktningen. 

En av de tidigaste frågorna vi ställde i den grundläggande empiriska under-
sökningen var om man kunde definiera en lägsta nivå på förkunskaperna. Måste 
man exempelvis ha ett klart begrepp om hur en bokstavssymbol används i en 
ekvation? Efterhand som studien fortskred kom svaret på den frågan att bli allt 
tydligare. För de elever som ingick i projektet kunde en sådan nivå inte faststäl-
las. Även de elever som hade utomordentligt svaga förkunskaper kunde lyckas 
med matematikstudierna, dvs. bli godkända på de obligatoriska kurserna inom
programmet. Det var i själva verket andra faktorer som bestämde utgången av 
elevernas matematikstudier.

Bland hindren för elevernas begreppsutveckling fanns de rent kognitiva,
varav några nämnts ovan. Men det fanns också sådana som var organisatoriska
och institutionella. En sådan är den fasta klassuppdelningen, i vilken alla elever
följer samma undervisning. Samtidigt är undervisningen målrelaterad, och dess 
strävan ska vara att samtliga elever uppnår likvärdiga kunskaper för att de ska 
kunna få godkänt i kurserna. Det ställer stora krav på hur klassrumsarbetet orga-
niseras och på vilka arbetssätt som använts, för att alla elever ska ha möjlighet 
att utveckla algebraiska kunskaper på i stort sett samma nivå. För den fjärdedel
av eleverna som har bristande förkunskaper blir det givetvis extra besvärligt, och 
i många fall kanske omöjligt. Ett sätt att lösa detta är att i någon form stötta ele-
ver med behov av detta med mer tid för lärande. Det kan lösas lokalt på en rad
sätt, och i vårt fall gjorde vi det med vår konstruktion ”stödtiden”. Resultaten av 
denna pekar mot att extra tid, som på detta sätt ges till elever, är effektiv och 
bidrar till att alla elever får de möjligheter de faktiskt har rätt till enligt skollag 
och läroplan.
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Tiden för lärande tillhör de mest fundamentala villkoren för elevers 
begreppsutveckling, och brist på sådan kan vara förödande. Resultaten från stu-
dien pekar mot att ett omfattande matematikinnehåll i en kurs i kombination
med för lite undervisningstid, resulterar i ytliga kunskaper samt färdigheter som 
ganska fort försvinner. Jämförelsen mellan den elevgrupp som fick alltför lite tid 
för kurserna Matematik C och D och den som erbjöds den utökade timplanen 
tyder på att de senare hade en betydligt stabilare begreppsbildning, vilket jag 
tolkar som effekt av att dessa elever fick mer tid att bearbeta centrala algebra-
iska begrepp och att använda dessa i olika kontexter. Denna typ av institutio-
nella hinder är i princip omöjlig för den enskilde läraren att till fullo avhjälpa, 
utan behöver även angripas på andra sätt. En ytterligare effekt av den utökade
tiden var att den i undersökningen visade sig ha en positiv inverkan på elevernas 
allmänna inställning till algebra och matematik, och att den bidrog till att stärka 
deras självförtroende och deras självkänsla.

I studien framträder i flera sammanhang de affektiva faktorerna som varande
av betydande vikt för elevernas lärande. De finns alltid närvarande, och kan 
potentiellt utgöra ett oöverstigligt hinder för ny kunskap. Om eleverna inte är 
intresserade och motiverade för att delta i matematiska aktiviteter, så kommer 
dessa med stor sannolikhet inte heller kunna bidra till deras begreppsutveckling.
Om elevernas självkänsla är låg eller deras självförtroende sviktar, så finns ris-
ken att de inte aktivt bearbetar begreppen, utan istället bara försöker kopiera
andras tillvägagångssätt. Är självförtroendet tillräckligt lågt kanske de rentav 
helt slutar försöka förstå. Ett sätt att skapa en mer positiv attityd har visat sig 
vara utnyttjandet av olika teknologiska verktyg i undervisningen, såsom räknare 
och datorprogramvara. Internationell forskning visar tämligen entydigt att ele-
verna är mer intresserade och motiverade för att arbeta med problemlösning när 
teknologi är integrerad i undervisningen.

Resultaten av den totala forskningsstudien antyder att det tas alltför ringa
hänsyn till de affektiva faktorerna i matematikundervisningen. Enligt min egen 
erfarenhet och reflektion var jag inte alls medveten om på vilka fundamentala
sätt de kunde påverka lärandet innan jag (vi) inledde vårt forskningsprojekt. På 
ett omedvetet plan försökte jag nog planera och organisera klassrumsaktivi-
teterna på ett sådant sätt att dessa var intressanta och ibland roliga för eleverna.
Men det fanns å andra sidan också tillfällen då min undervisning kanske inte var 
fullt så inspirerande. Jag menar att mina forskningsresultat pekar på vikten av att 
alltid ta de affektiva faktorerna i beaktande då undervisning planeras och 
genomförs.
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Läraren/undervisningen
Betydelsen av lärarens uppfattning om vad matematik är, vad matematiska akti-
viteter handlar om och vad syftet med matematikundervisning är har diskuterats
i kapitel 4. Utifrån de föreställningarna väljer hon/han hur det matematiska stof-
fet i kurserna ska läggas fram, vilka arbetssätt och vilka hjälpmedel som ska 
användas samt vilka typer av kunskaper och färdigheter som eleverna ska kunna
uppvisa. Här kanske algebra utgör ett sällsynt renodlat område, i vilket lärarens 
syn på matematiken helt kan avgöra hur undervisningen bedrivs. Ser man alge-
bra som en abstrakt uppsättning regler som ska bevisas och sedan tillämpas i en 
rad algoritmer, så blir detta vad lektionerna handlar om. Men ses algebran som
en naturlig förlängning och generalisering av aritmetiken, som ett problemlös-
ningsverktyg och ett sätt att beskriva förhållanden och samband, medför det ett 
helt annat förhållningssätt till hur den ska introduceras och i vilka aktiviteter den 
används.

Om läraren är medveten om de distinkta roller som bokstavssymbolerna
uppträder i, och om elevernas svårigheter med att uppfatta dessa, så har hon/han
en betydligt bättre utgångspunkt för att strategiskt planera aktiviteter som 
demonstrerar och övar dessa roller. Det ger också möjlighet att analysera och
förstå en del av de hinder och svårigheter elever möter när de arbetar med bok-
stavssymboler, och även att på ett metakognitivt sätt diskutera med eleverna hur 
de uppfattar dessa. Vidare öppnar kunskaper om de olika vägarna till algebra (se 
kap. 3) nya möjligheter att skapa situationer för meningsfullt lärande, både för 
den enskilde eleven och för hela gruppen. I detta ligger också nödvändigheten 
att förändra och anpassa sin egen undervisning, så att dessa nya vägar kan följas. 

En speciellt viktig fråga är vad som är väsentlig matematisk kunskap. En 
uppfattning som har funnits, och som fortfarande existerar, är att den i första
hand består i att kunna göra beräkningar av olika slag, och då kunna tillämpa en
rad algoritmer som hjälpmedel. Tyngdpunkten i undervisningen kommer med 
det synsättet att ligga på att lära sig och att öva dessa algoritmer. Förståelsen är 
här av underordnad betydelse, och det viktiga är bara att man ”gör rätt”. Men 
med en högre matematisk kunskapsnivå får läraren möjlighet att betrakta algo-
ritmer och räknemetoder inom exempelvis algebra från en mer avancerad stånd-
punkt (beskriven t.ex. av Klein, 2004). Hon/han kan då kritiskt betrakta den 
egna undervisningen och vilka mål den har, för att därigenom skapa grund för en
förändring som potentiellt kan stärka resultaten av den.

Läraren som vidareutbildar sig till forskare skaffar sig ytterligare redskap för 
att på ett djupare plan förstå undervisningens villkor och att analysera det som 
sker i klassrummet. I mitt eget fall kunde jag skaffa mig kunskaper om lärande-
teorier, samtidigt som jag fick djupare inblick i viktiga didaktiska frågor, som de 
jag nämnt ovan om hur elever uppfattar bokstavssymboler. Forskningen i sig 
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bidrog också direkt till att stärka undervisningen, genom att elevernas förståelse 
undersöktes på ett betydligt mer organiserat och djuplodande sätt. På så sätt 
kunde misstag eller missförstånd, både från min sida som lärare och från ele-
verna, i de flesta fall redas ut. Samtidigt medförde de slutsatser jag drog att jag
kunde överväga nya sätt att organisera undervisningen och strukturera stoffet.
Resultaten från studien visar några konkreta exempel på hur forskningsrönen på
dessa sätt bidragit till förbättringar av algebraundervisningen.

I studien har ett antal risker och utmaningar diskuterats i samband med den 
dubbla rollen som lärare och forskare. När resultatens generaliserbarhet bedöms,
måste dessa risker och hur de hanterats vägas in (se kvalitetsdiskussionen
nedan). Men det finns också ett antal fördelar, som i många fall även kommer 
eleverna till godo. En sådan är lärarens höjda kompetenser inom flera områden,
som jag redan framhållit. En annan är att man får en annan och djupare relation 
till de elever som ingår i undersökningen, i synnerhet de som man själv under-
visar. På så sätt skapas ett mer avslappnat socialt klimat i klassrummet, där sam-
arbete och öppen diskussion befrämjas. Denna effekt har jag inga belägg för 
huruvida den gäller generellt i en ”lärare som forskare”-situation, men den byg-
ger på de resultat jag själv noterade av hur min undervisning utvecklades när jag 
inledde min forskning. Däremot visade redan de första resultaten av studien att 
det sätt man bemöter eleven på och den tro man har på elevens förmåga får stor 
betydelse för dennas/dennes begreppsutveckling. Kamratstöd och arbete i par 
eller mindre grupper har också en positiv inverkan på sättet att förstå och arbeta 
med begreppen. Detta gäller både för de svagare eleverna, som får stöd för sitt
tänkande av andra som redan förstått, och för de elever som nått längre i sin 
utveckling, genom att dessa till viss del bearbetar begreppen metakognitivt när
de förklarar för de övriga. Det här är min egen tolkning av det som observera-
des, men jag menar att den är väl underbyggd av de teorier om lärande jag stöd-
jer mig på. 

Integreringen av teknologiska verktyg i undervisningen förutsätter att under-
visningen förändras på olika sätt. I synnerhet gäller det algebraområdet och an-
gränsande områden som funktionslära och analys, och speciellt i de fall då sym-
bolhanterande verktyg utnyttjas. Man måste på nytt diskutera vilka matematik-
kunskaper som är väsentliga, och hur representationsformer och transformatio-
ner mellan och inom dessa hanteras i undervisningen. De teknologiska verkty-
gen klarar av rutinuppgifter av aritmetisk och algebraisk natur, men utan en för-
ståelse för begreppen och representationerna av dessa kan man varken använda 
dem i matematiska aktiviteter eller förstå de svar de visar. 

Undervisningen i matematik kan med teknologi inte se likadan ut som när 
eleverna bara arbetar med papper och penna. Man behöver överväga de olika, i
många fall nya, vägar som öppnas för hur man ska närma sig begreppen, och i
vilka kontexter man ska arbeta med dem. En annan viktig sak att ta ställning till
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är vilka manuella färdigheter eleverna måste ha för att kunna utnyttja verktygen
i matematiska aktiviteter. Vidare måste räknarna och/eller datorprogrammen an-
vändas med konsekvens och kontinuitet i det klassrumsarbetet, om de ska ge ett 
positivt läranderesultat. För hela denna förändringsprocess finns ett grund-
läggande villkor, nämligen lärarens utbildning till användningen av teknologi i 
undervisningen. Resultaten i den internationella forskningen visar att med otill-
räcklig utbildning klarar inte läraren att dra nytta av de potentiella fördelar som 
användningen av teknologin innebär. 

Det lärda/resultatet av undervisningen 
Under de år den empiriska studien pågick, gavs det möjligheter att studera ele-
vers algebraiska begreppsutveckling på ett nära och ingående sätt. En genom-
gående observation är att den på intet sätt ser likadan ut för alla eller fortskrider i 
samma takt över tid, ens för den enskilde individen. Tvärtom, de ”spår” som 
elevernas utveckling tog, från starten av gymnasiestudierna till avslutningen tre
år senare, var högst olika till sin natur och gav skilda slutresultat vad gäller 
algebrakunskaper. Studien visar att det finns elever med ytterligt dåliga förut-
sättningar, som ändå kan klara matematikkurserna på naturvetenskapliga pro-
grammet under vissa gynnsamma omständigheter. Våra data tyder också på att 
de svaga förkunskaper och den negativa attityd gentemot algebra, som dessa ele-
ver visade upp, inte kunde hänföras till en allmänt låg matematisk förmåga utan 
hade andra orsaker, exempelvis tidigare erfarenheter av algebraundervisning. I 
studien fanns exempel på att sådana från början ”svaga” elever senare uppnådde 
en i stort sett ”normal” begreppsutveckling. 

Dessvärre fanns det i vår undersökning även exempel på elever, som inte
genomgick den positiva utveckling, som vi avsåg. Några av dessa påbörjade 
gymnasiestudierna med en del goda förutsättningar, i form av relativt tillfreds-
ställande resultat på förkunskapstesten. Men redan från början fanns det fråge-
tecken kring deras vilja att lägga ner tid och möda på att utvecklas vidare. I ett, 
ganska tydligt, fall förklarade eleven att han alltid haft lätt för matematik, och att 
han därför inte lagt särskilt mycket tid på de aktiviteter han fått i uppgift av tidi-
gare lärare att arbeta med. Han menade att han ”klarat proven” ändå, och att det 
var det som var målet med matematikundervisningen. Problemet blev för honom 
att gå vidare med ny begreppsbildning i gymnasiestudierna, när han inte var 
motiverad att verkligen arbeta med den. I själva verket kom den att nästan stag-
nera, och han fick efterhand allt större svårigheter att klara kurserna. 

Ett generellt resultat av studien är alltså heterogeniteten i elevernas 
begreppsutveckling. Det gäller även på det individuella planet. För en och 
samma elev går lärandet i högst olika takt vid skilda tidpunkter och i arbete med 
olika matematiska objekt. Exempel finns bland våra forskningsresultat på hur 
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begreppsbildningen ibland sker språngvis, varefter den kanske nästan står stilla
under en tid, så tar den plötsligt fart igen, osv. Här har läraren en viktig funktion
som den som kan analysera de hinder eleven möter och visa på vägar att över-
vinna dessa. I studien redogörs för några sådana episoder av ”kunskapssprång”
som särskilt observerades, och hur jag (vi) reflekterade över detta fenomen.

En viktig iakttagelse, som också är konsistent med annan forskning (t.ex.
Gray & Tall, 2007), är samspelet mellan förståelse och färdighetsträning i 
begreppsbildningen. Det rör sig inte om att den ena måste föregå den andra, i
ena eller andra riktningen, utan om att väva samman de båda i växelverkan. När 
man uppnått en första, provisorisk förståelse via någon introducerande aktivitet,
som kanske innehållit någon form av färdighetsövning, befäster man den genom 
att träna på vissa, lämpliga uppgifter. Dessa bildar sedan utgångspunkt för en 
fördjupad och breddad förståelse, som möjliggör vidare färdighetsträning, osv.
Det viktiga är att man både skapar en operationell och en strukturell förståelse 
av begreppet, dvs. ett procept. 

Många av de elever som deltog i studien hade svårigheter att tillägna sig en 
strukturell uppfattning av de algebraiska begreppen, och dröjde sig kvar i en 
huvudsakligen operationell sådan, i vissa fall under alla tre åren på gymnasiet.
Det gick dock att spåra en generell utveckling av abstraktionsnivån vad gäller 
bokstavssymbolerna och de algebraiska uttrycken, även om det för en del elever 
dröjde innan de kunde visa att de uppnått de högre nivåerna. I fallet med funk-
tionssambandet, som nämnts ovan, ersattes de i huvudsak numeriska förklaring-
arna efterhand med sådana som inbegrep mer abstrakta begrepp, som exempel-
vis linjär funktion. Eleverna visade också sin utvidgade och mer flexibla 
begreppsbildning genom att de i högre grad kunde förklara på mer än ett sätt och 
med hjälp av flera representationsformer.

Resultaten av delstudien kring funktionssambandet 5xy  har jämförts 
med andra liknande studier, som gjorts på grundskole- och högskolenivå. De
likheter och skillnader i mönstren av förklaringar, som eleverna/studenterna gav,
pekar mot en rad svårigheter som finns med begreppsbildningen för ett sådant 
samband. En grundläggande svårighet ligger i förståelsen av bokstavssymboler-
nas roll som beroende respektive oberoende variabler. En annan är likhetsteck-
nets betydelse och roll. En tredje är själva innebörden av uttrycket och hur den 
på olika sätt kan presenteras. De tre studierna tillsammans ger en bild av en
längre konceptuell utvecklingskedja, som i någon mån kan sägas kan ha gene-
rella implikationer. Åtminstone ger de upphov till allmänna och allvarliga frågor 
om sättet som algebra presenteras på i skolundervisningen.

Hur stabila visade sig då elevernas algebrakunskaper vara under deras gym-
nasietid? De flesta algebramomenten ingår i kurserna Matematik A och B, som i 
regel läses under första året. Undantaget är rationella uttryck och ekvationer, 
som tillhör början på Matematik C-kursen, som kommer den tredje terminen.
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Därefter övas inte grundläggande algebra explicit förrän vissa elever (de som 
har valt en sådan inriktning) möter den i det komplexa talområdet i Matematik
E. Dock tränas en del andra varianter på algebra, som innehåller exempelvis
logaritmer eller trigonometri. Resultaten från forskningsstudien pekar mot att de
algebrakunskaper eleverna tillägnat sig under det första året, såsom regler för 
förenklingar, ekvationslösningsmetoder, variabelförståelse, m.m., i de flesta fall 
är stabila fram till slutet av årskurs 3. Detta var emellertid inte riktigt sant för 
den första elevgruppen, som jag (vi) undersökte. För dessa var timplanen för C-
kursen alltför knapp, och det kan man spåra i resultaten genom den klart sämre
stabiliteten hos kunskaperna kring exempelvis rationella uttryck. 

Resultaten från de två undersökta elevgrupperna styrker inte uppfattningen
att elever generellt har en dålig algebraisk begreppsbildning, då de går vidare till 
studier på universitetsnivå, även om en del brister kan spåras. Resultaten från 
sluttestet i årskurs 3 antyder dock att de manipulativa färdigheterna i en del fall 
har vissa begränsningar. Ett exempel på detta är lösning av andragradsekvatio-
ner, där många elever ogärna använder rationella tal, även där införandet av så-
dana är nödvändiga för lösningen. 

Införandet av teknologiska verktyg i algebraundervisningen öppnar nya
möjligheter att skapa en både bredare och djupare förståelse för begreppen. Ele-
verna har möjlighet att vara mycket aktivare vid problemlösning och ser den på 
ett nytt sätt när de inte längre behöver lägga så mycken tid och kraft på rutin-
beräkningar, förenklingar m.m. De kan även utnyttja verktygen som kommuni-
kationsmedel på en högre nivå än papper och penna medger i gemensamma 
aktiviteter. Dessutom befrämjas de positiva affektiva faktorerna i klassrumsar-
betet, vilket redan diskuterats ovan. 

Resultaten från internationell forskning pekar starkt mot att teknologin med-
för en rad positiva effekter. Bland dem är att eleverna förbättrar sin förmåga att
förstå och använda matematiska begrepp, utvecklar en klarare och djupare kon-
ceptuell förståelse av algebraisk syntax samt algebraiska uttryck och funktioner, 
blir mer flexibla med strategier för problemlösning och med representationsfor-
mer samt visar signifikanta framsteg i såväl problemlösningsfärdigheter som 
beräknings- och operationella färdigheter. Enligt forskningsresultaten uppvisar 
eleverna i allmänhet inte några försämringar av färdigheter med papper och 
penna eller med huvudräkning, som befarats i vissa sammanhang. Tvärtom ten-
derar i de flesta fall även dessa färdigheter att ha förbättrats hos dem.

Teknologin kan, under vissa omständigheter, ha en svag eller ibland negativ 
effekt på elevernas lärande. Det är viktigt att fastställa dessa omständigheter, för 
att i görligaste mån undvika dem. Några sådana handlar om hur läraren integre-
rar räknarna eller datorprogrammen i undervisningen. Exempelvis är det viktigt 
att dessa används med konsekvens och kontinuitet i undervisningen, så att de
verkligen blir de instrument för matematiska aktiviteter de är avsedda att vara.
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Det är också nödvändigt att anpassa sättet som begrepp introduceras på och de 
metoder för färdighetsträning och vidareutveckling av begreppen som används.
En väg till algebran, som ligger nära till hands och som kraftigt underlättas 
genom utnyttjandet av teknologi, är funktionsvägen. För att konsekvent kunna ta 
en sådan väg, kan det bli nödvändigt för läraren att göra nya didaktiska över-
väganden och att konstruera nya aktiviteter som passar in i det perspektivet. Vad 
som enligt forskningen inte leder till goda resultat med teknologianvändning är 
om undervisningen inte anpassas för närvaron av sådana verktyg, utan till största
delen är likadan som när bara papper och penna fanns tillgängliga. Verktygen 
kan då i värsta fall uppfattas av eleverna bara som ett slags elektroniskt facit. 

Forskningsprojektets samtliga övergripande resultat, antingen de kan 
betraktas som generella eller de bara är exempel av mer lokal natur, kan bilda
underlag för råd och implikationer för hur undervisningen i algebra ska kunna 
förbättras. Det krävs då en rad förändringar av hur algebra introduceras, vilka 
algebraiska aktiviteter man använder, vilka algebraiska färdigheter man betonar 
och vilka kunskaper som fokuseras på i bedömningen av eleverna. Dessa kom-
mer att presenteras närmare i det sista kapitlet i avhandlingen.

Vad tillför studien av ny kunskap och insikt inom området? 
Den empiriska grundstudien hade en longitudinell design, i vilken två hela 
årskullar följdes under hela deras gymnasietid. Forskningsupplägget var multi-
strategiskt, i vilket en rad metoder användes för att samla in data kring elevernas 
algebralärande och faktorer som påverkar detta. En liknande typ av studie har,
enligt min kännedom, inte gjorts tidigare någonstans. Andra longitudinella stu-
dier skiljer sig på avgörande punkter från den jag genomfört. Ofta rör det sig om
yngre elever (t.ex. Carraher m.fl., 2006); Wilson, Ainley & Bills, 2005) eller 
bara ett fåtal elever (t.ex. Yerushalmy, 2000), och oftast med betydligt mer
avgränsade forskningsfrågor. Gymnasieelever befinner sig i en viktig kognitiv
utvecklingsfas, där kvaliteten på deras kunskaper från grundskolan kraftigt ska
höjas och nya, mer avancerade och abstrakta begrepp ska erövras. Detta forsk-
ningsprojekt har bidragit till att kasta ljus över hur en rad viktiga faktorer påver-
kar elevers möjligheter att lyckas med gymnasiematematiken, med speciell 
inriktning på algebrakunskaper och algebrafärdigheter. 

Jag vill jämföra min indelning av faktorer med det multidimensionella ram-
verk, som presenterats av Artigue m.fl. (2001) (se kap.3). Speciellt har min stu-
die inriktat sig på den kognitiva dimensionen, som innefattar utvecklingen av 
elevernas algebraiska tänkande, elevers tolkning av algebraiska symboler, nota-
tioner och begrepp, arten av elevers missförstånd och svårigheter i algebra, olika 
vägar till algebra och algebrakunskaper, väsentliga lärandeteorier samt vägar att 
motivera elever. Men jag har även bearbetat vissa punkter ur den epistemolo-
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giska dimensionen, som algebrans roll och plats i matematiken och egenskaper 
hos värdefulla algebrauppgifter avsedda för elever och även ur den didaktiska
dimensionen, såsom olika arbetssätt och metoder i klassrumsarbetet och pro-
gressionen av algebraundervisningen genom samtliga undervisningsnivåer. I den 
utvidgade studien undersöker jag vidare användningen av den speciella lärande-
resurs, som användningen av teknologiska verktyg utgör. 

Min studie belyser alltså många av punkterna i Artigues m.fl. (ibid.) ram-
verk, vilket gör den ovanligt bred i ansatsen. Det medför att dess resultat bidrar 
till att skapa en helhetsbild av villkoren för en förbättrad undervisning i algebra 
på gymnasienivå. Detta hindrar emellertid inte att mina forskningsresultat även i 
de enskilda delarna kan jämföras med den forskning som bedrivits inom områ-
det.

När det exempelvis gäller förhållandet mellan aritmetik och algebra, pekar 
mina resultat mot en stark koppling mellan dessa båda områden. Elever som
upplevde problem med aritmetiken hade även svårigheter med den algebraiska 
begreppsbildningen. När de resonerade kring betydelsen av algebraiska uttryck 
och samband, gav de ofta förklaringar som var numeriska och aritmetiska till sin 
natur, och detta förhållningssätt bevarade de i vissa fall under hela sin gymna-
sietid. Övergången aritmetik  algebra representerar inte en kognitiv diskonti-
nuitet, som Cerulli & Mariotti (2001a) eller Sfard (1995) hävdar, utan snarare en 
glidande skala, där eleverna gradvis tillägnar sig det algebraiska synsättet, sam-
tidigt som de behåller det aritmetiska. Här passar mina resultat bättre med vad 
forskare som Carraher m.fl. (2006) visat om aritmetikens algebraiska karaktär, 
och med hur aritmetiska idéer komprimeras till algebraiska begrepp (Gray &
Tall, 2007).

Jämförelsen mellan resultaten av hur elever/studenter inom olika utbild-
ningsnivåer förklarar sambandet 5xy , stöder också att den syn på algebran 
som företräds av exempelvis Blanton & Kaput (2004), Carraher m.fl. (2006) och 
Dougherty (2007). Enligt denna bör undervisningen av algebra inom grundsko-
lan inte ske isolerat och under en kort tid i slutet av denna, utan bilda en viktig 
röd tråd under hela skoltiden. Eleverna kan, och bör, möta algebraiska tankar 
och symboler tidigt, för att på så sätt skapa en stabil grund för de mer avance-
rade begrepp och manipulativa färdigheter, som det krävs att de tillägnar sig på
gymnasienivå. Mina resultat pekar på vikten av att eleverna i första hand har en 
god förståelse för bokstavssymbolernas betydelse och användning när de på-
börjar gymnasiestudierna.

I studien har jag (vi) jämfört elevernas förmåga att förstå bokstavssymbo-
lerna med de hierarkiska nivåer och kategorier, som utvecklades av Küchemann 
(1981) och Quinlan (1992). Mycket av tankegångarna de utvecklade handlade 
om ett ”först-sedan”-sätt att betrakta utvecklingen av begreppsförståelse. Men de
data jag tagit fram pekar istället mot att ett annat synsätt, som på skilda sätt ut-
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tryckts av exempelvis Mason (1996a) och Ursini m.fl. (2001), är mer med verk-
ligheten överensstämmande. Enligt detta tillägnar sig eleven steg för steg nya
betydelser av symbolerna från en enkel till en alltmer avancerad nivå, utan att 
samtidigt förlora de tidigare. Bilden av begreppsutvecklingen har inte så stora
likheter med en trappa med många trappsteg, som man stiger uppför, utan är 
snarare som ett skogslandskap som man utforskar längre och längre utåt. Så 
småningom når man också fram till högre ”utsiktsplatser”, varifrån man har en 
bättre utblick över det landskap man rör sig inom (Klein, 2004). 

Det matematiska objekt som jag undersökt mest på djupet i studien, är det 
tidigare nämnda funktionssambandet, vilket även är utgångspunkten för artikel 
2. Förutom symbolförståelsen har jag också utrett hur eleverna uppfattar struktu-
ren i ett sådant uttryck, på vilket de tolkar det, och vilka representationsformer
de har förmåga att utnyttja då de förklarar det. Här ansluter jag direkt till och 
kompletterar den undersökning som gjorts av gruppen kring Blomhøj (1997),
jämte den forskning som Grevholm (1998; 2003) samt Hansson (2006; Hansson 
& Grevholm, 2003) genomfört. Min delstudie utgör en viktig pusselbit i en
sammanhängande ålderslinje från grundskolans högstadium upp till högskole-
nivå vad gäller elevers/studenters förståelse av ett centralt algebraiskt objekt. 
Mina resultat visar på vissa punkter stor samstämmighet med de andra studier-
nas, exempelvis i fråga om de från början huvudsakligen numeriska förklaring-
arna av sambanden och det senare skiftet mot mer funktionsbetonade sådana. 
Men det finns även klara olikheter, främst gentemot de svar Blomhøjs elever 
gav, men också vad Grevholms och Hanssons studenter angav. Mina elever 
använde t.ex. begreppet ”ekvation” i högre utsträckning. 

I min studie fokuserade jag också på vilka representationsformer eleverna 
använde, och försökte placera in elevernas svar i Duvals (2006) och Talls (2008) 
ramverk. Flexibiliteten i användningen av de olika formerna ansluter till den 
som bl.a. Andresen (2006) arbetat med, även om hon huvudsakligen utgått från 
problemlösningssituationer. Vidare undersökte jag i vad mån eleverna uppvisade 
tecken på reifikation av uttrycket (Sfard, 1991; Sfard & Linchevski, 1994).
Sfards och Linchevskis forskningsresultat och teorier har under hela forsknings-
projektet funnit med i bakgrunden, och jag menar att jag med studien bidragit till
att ytterligare belysa några aspekter på process-objekt-problematiken, då speci-
ellt för enkla funktionssamband. I artikel 2 beskrivs exempelvis hur antalet ele-
ver som uppvisar reifikation faktiskt inte förändras under det första året på gym-
nasiet, trots att deras förklaringar på många andra sätt har utvecklats. Däremot
kan mina resultat på visst sätt anses stödja Talls (2008) konstruktion av procept-
begreppet, och de passar väl in i hans ramverk med matematikens tre världar. 

Det finns inte mycket forskning rapporterad om hur stabila elevers kunska-
per är över tid. Detta sammanhänger förmodligen med sällsyntheten av longi-
tudinella studier. Kieran (2006; 2007) försöker i sina översikter över dagens 
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algebraforskning diskutera några aspekter på ett långsiktigt lärande, men hennes 
fokus ligger mer på meningsbyggande aktiviteter. I min (vår) studie var avsikten 
att explicit testa några centrala algebrafärdigheter under en längre tid, för att
därigenom försöka fastställa hur stabila de kunde sägas vara. Här menar jag att 
jag kunnat bidra till att belysa både vilka färdigheter som bevarades/inte bevara-
des, och tänkbara orsaker till detta. En viktig sådan är den tilldelade tiden för 
lärande, vars betydelse jag med den jämförande undersökningen mellan de två
elevgrupperna anser mig ha troliggjort.

I rapporteringen från min forskning har jag diskuterat de olika vägar man 
kan ta för att närma sig algebran: generaliseringsvägen, problemlösningsvägen,
modelleringvägen och funktionsvägen (Bednarz m.fl., 1996; Mason, 1996a). I 
forskningsprojektet har jag i viss mån belyst generaliserings- och problemlös-
ningsvägarna, men i tämligen ringa omfattning (jfr. t.ex. Bednarz & Janvier, 
1996; Mayfield & Glenn, 2008). Således har min forskning inte tillfört mycket
till dessa. Däremot har jag på olika sätt anslutit till forskningen kring funktions-
vägen mot algebraisk begreppsförståelse (se t.ex. Kieran, 2007; Carraher & 
Schliemann, 2007). Förutom att fokus i min artikel 2 låg på ett funktionssam-
band, har även detta sätt att undersöka och presentera algebraiska tankar och 
begrepp för mig utgjort en möjlig väg att förändra och förbättra ett långsiktigt 
algebralärande (se t.ex. Farmaki m.fl.). I synnerhet då man i undervisningen
utnyttjar grafritande teknologi kan funktionsvägen utgöra den naturliga inkörs-
porten till förståelse av såväl variabler som uttryck, ekvationer och funktions-
samband (Kieran, 2007; Drijvers, 2003). 

Inom området teknologiska verktyg har jag bidragit med en bred översikt
över räknarnas roll i och påverkan på matematiklärande. Olika typer av littera-
turöversikter har tidigare gjorts av andra (Burrill m.fl., 2002; Mariotti, 2002; 
Ellington, 2003; Lagrange m.fl., 2003), med varierande inriktningar och grader 
av teoretisk förankring. Det finns även översikter som har sin utgångspunkt i
algebralärande (Yerushalmy & Chazan, 2002), men som har sin huvudvikt vid
användning av datorer, exempelvis med kalkylprogram eller grafritande pro-
gram. Den litteraturöversikt jag presenterar i artikel 3 utgår från handhållen tek-
nologi, dvs. räknare, med speciell inriktning på deras betydelse för algebra-
lärande. Detta inkluderar symbolhanterande räknare, som på ett fundamentalt 
sätt kan förändra synen på vilka algebrakunskaper som är viktiga. Min översikt
fokuserar på nyare rön inom forskningsområdet, även om hänsyn också tas till 
tidigare resultat, och förankrar vidare undervisning med teknologiska verktyg i
kognitiva teorier (Trouche, 2005b; Duval, 2006; Tall, 2008). Jag har lyft fram 
forskning inom tre algebrarelaterade områden; bokstavssymboler och algebra-
iska uttryck, funktions- och modelleringsvägar till algebra och algebra inom
symbolhanterande system. Det är min uppfattning att jag med min översikt, 
jämte den syntes av forskningsresultat jag där presenterat, skapat ny, generell
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insikt om resultaten av räknaranvändning i matematikundervisningen och hur 
teknologin påverkar lärande. 

Ett särskilt avsnitt av litteraturöversikten ägnas åt elevers och lärares upp-
fattning om användningen av räknare, såsom den återges i forskningsrapporte-
ringen (se t.ex. Burrill m.fl., 2003; Reznichenko, 2007b). Även här har jag 
bidragit till insikter om hur de affektiva faktorerna påverkas vid teknologi-
användning, och vilka villkor man som lärare står inför då teknologi ska integre-
ras i undervisningen. Den generella betydelsen av elevers intresse, motivation
och deras självförtroende och självkänsla, tillsammans med deras generella upp-
fattningar om matematik och algebra, tillhör för mig själv som lärare en de vik-
tigaste av de insikter jag fick genom mitt forskningsprojekt. De affektiva fakto-
rerna har behandlats av andra (t.ex. Hannula, 2002; Philipp, 2007), men jag 
menar att mina egna forskningsrön i den empiriska studien bidragit till att under-
stryka denna fundamentala grund för all undervisning. Bland resultaten finns 
exempel på fall i vilka enskilda elevers lärande har påverkats, främst i positiv 
men ibland även i negativ riktning, av sådana faktorer.

Lärarnas förståelse av ämnet matematik, av hur matematikundervisning 
bedrivs och av vad matematiska aktiviteter innebär, har jag också på olika sätt
diskuterat utifrån slutsatser av mina egna rön och utifrån resultat av annan
forskning (se t.ex. Artigue m.fl. 2001; 2005; Harel m.fl., 2008). Vidare har jag 
försökt placera in det jag funnit i existerande teorier och att formulera ett antal 
implikationer för lärande, för att på så sätt medverka till att forskningens rön ger 
insikter om tänkbara förbättringar av undervisningen. Här har den dubbla roll
jag haft som både forskare och lärare i den empiriska studien varit till stor hjälp,
genom att jag kunnat jämföra min egen praktik med vad teorierna beskriver, och 
utnyttja detta på olika sätt (jfr Ruthven, 2002). I artikel 1 beskriver jag några 
exempel på hur detta gett mig möjligheter att förbättra mitt eget sätt att under-
visa, och detta ser jag som ett bidrag till kunskapen om aktionsforskning, med 
dess risker och möjligheter (Boero m.fl., 1996; Crawford & Adler, 1996; Silver
& Herbst, 2007).

Sammanfattningsvis menar jag att jag bidragit till kunskaper och insikter 
inom huvudsakligen fyra områden, vilka även till stor del sammanfaller med de 
fyra delar forskningsprojektet är strukturerat i: 

Hur en rad grundläggande faktorer, kognitiva såväl som affektiva, påverkar 
algebralärande i ett klassrumsperspektiv.
Hur elever/studenter uppfattar och förklarar ett enkelt funktionssamband, 
och vilka representationsformer de därvid använder.
Hur användningen av räknare i matematikundervisningen påverkar 
elevernas lärande, speciellt vad gäller algebra. 
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Hur den dubbla rollen som både lärare och forskare kan inverka på 
klassrumspraktiken, och hur aktionsforskning ger möjligheter till förbättring 
av undervisningen. 

Kritisk kvalitetsdiskussion av arbetet 
Det är en svår uppgift att bedöma kvaliteten av det egna forskningsarbetet. Det 
ligger i sakens natur att de forskningsfrågor jag ställer är viktiga för mig att få 
svar på, och att jag med de medel som står till buds försöker komma fram till 
resultat och slutsatser som ger nya insikter och ny kunskap inom intresseområ-
det för min forskning. Men om kvaliteten i arbetet har stora brister, blir också 
användbarheten av mina forskningsresultat tveksamma. Därför är det nödvän-
digt att diskutera kvaliteten utifrån någon oberoende måttstock.

Kriterier för kvalitet i forskningen kring matematikundervisning har föresla-
gits av åtskilliga forskare, t.ex. Kilpatrick (1993), Sierpinska (1993), Zan (1999),
Schoenfeld (2002) samt Malara och Zan (2002). De listor över specifika krite-
rier, som dessa presenterar, varierar något till innehållet och tyngdpunkten samt 
även i fråga om vilka rubriker de ger dessa kriterier. Jag har här valt att utgå från
de kriterier som föreslagits av Lester och Lambdin (1998), kompletterad med
några kriterier som angetts av andra forskare. Vidare kommer jag att speciellt 
diskutera kvalitetsaspekterna av forskningsstrategin ”lärare som forskare”, som
delvis även tidigare behandlats i kapitlen 5 och 6. 

Kvalitetskriterier
Lester och Lambdin (1998) delar upp sina kriterier för kvalitet i sex huvud-
punkter. I den följande diskussionen används dessa som underrubriker, med den 
ursprungliga engelska termen inom parentes. 

Relevans (worthwhileness) 
Att det forskningsarbete man utför är relevant för matematikundervisningen är 
själva grunden för att det alls är värt att bedriva, och detta kriterium utgör i sig
fundamentet för bedömningen av arbetets kvalitet (se även Malara & Zan,
2002). Graden av relevans sammanhänger med möjligheten hos studien att 
skapa nya insikter och att fördjupa förståelsen av frågor som sammanhänger 
med matematikundervisning och matematiklärande. Den hänför sig också till 
potentialen hos resultaten att leda och föra framåt matematikundervisningen,
kanske i nya riktningar, utgående från dessa insikter. 

Avsikten med den empiriska studien har från första början varit att med 
olika metoder att skapa förutsättningar för en förbättrad algebraundervisning. De 
faktorer för lärande som identifierades hade ett klart klassrumsperspektiv, och 
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även resultaten och de rekommendationer för lärare som formulerades. Algebra 
har också på olika sätt pekats ut som ett särskilt problemområde i skolmatemati-
ken (se kap.1). Studien bör av dessa skäl ha stor betydelse för såväl forskare som 
för verksamma och blivande lärare. Kilpatrick (1993) benämner detta ”direkt 
relevans”. Vidare utgör den utvecklingsprocess jag själv genomgått i min fors-
karutbildning ett exempel på hur en vidareutbildning av en verksam lärare kan 
påverka undervisningens kvalitet (artikel 1). Detta bör ha relevans för plane-
ringen och genomförandet av utvecklingsarbeten inom skolan, med inriktning på 
kompetenshöjande åtgärder. 

I min fördjupade analys av hur elever förklarar ett funktionssamband (artikel 
2), utgick jag från tidigare forskning och kompletterade den. Att skapa ny kun-
skap för att förbättra insikterna inom ett forskningsområde eller del av sådant 
utgör ett kännetecken på relevans (Lester & Lambdin, 1998; Malara & Zan, 
2002). Dessutom visade jag hur mina resultat kunde analyseras utgående från 
relativt nya teoretiska ramverk, vilket kan vara av intresse för att bedöma dessas 
användbarhet.

Betydelsen och inverkan av teknologiska verktyg i matematikundervis-
ningen (artikel 3) är ett högst aktuellt forskningsområde. Av speciellt intresse är 
forskningens nuvarande ståndpunkter kring en rad frågor som rör teknologi. An-
vändningen av räknare i undervisningen har fortgått under ett antal år, och nya,
mer avancerade räknare har introducerats. Min delstudie initierades på grund av 
en offentlig debatt om räknarnas potentiella påverkan på matematiklärande, och
bör vara högst relevant för såväl forskare som lärare. 

Koherens (coherence) 
Med detta menar Lester och Lambdin (1998) hur väl forskningsmetoderna och 
analystekniken passar samman med forskningsfrågorna, dvs. det man också 
kallar inre validitet (Bryman, 2004). Här fanns det ett grundläggande problem i 
den empiriska studien, som pågick under lång tid. De forskningsfrågor, som vi
från början utgick från, kom med tiden att förändras och kompletteras på olika
sätt, beroende på de delresultat vi uppnådde efter hand. Men detta kunde också 
medföra att forsknings- och analysmetoderna till vissa delar inte passade perfekt 
med frågorna. Dock bör det framgå av redovisningen av våra resultat att bris-
terna i validiteten inte var av någon allvarligare art, utan att graden av inre vali-
ditet var acceptabel. 

Ett sätt att skapa förutsättningar för koherens var att använda ett multistrate-
giskt forskningsupplägg (Bryman, 2004), som möjliggör triangulering av resul-
taten. Detta gavs möjlighet till genom den longitudinella designen. Genom att vi 
betraktade frågeställningarna ur flera synvinklar, ökade tillförlitligheten hos 
slutsatserna om samma eller liknade resultat kom ur de skilda metoderna. På så 
sätt kunde också en högre kvalitet hos koherensen uppnås. 
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Den inre validiteten hos de delstudier, som redovisats i de tre artiklarna, 
redovisas i de metodologiska diskussioner jag där för. Det framgår där också på 
vilka sätt jag säkrat att detta kriterium uppfyllts på olika sätt. 

Den yttre validiteten (Bryman, 2004) eller överförbarheten, dvs. möjligheten
att generalisera och hur min forskning ansluter till teorier och annan forskning, 
har jag på flera ställen redan berört. I kapitlen 3 och 4 har jag redovisat den bak-
grund jag bedrivit min forskning mot, och ovan har jag resonerat om på vilka 
sätt den förhåller sig till och bidrar till annan forskning. Speciellt svår är bedöm-
ningen av generaliserbarheten hos den empiriska studien, men dess kvalitativa 
karaktär och dess mångsidighet gör att resultaten och slutsatserna bör vara av 
intresse i ett vidare sammanhang. Niss (2001a) beskriver tre förhållningssätt till 
matematikdidaktisk forskning, varav ett är:

…ämnet kan tillhandahålla inträngande och upplysande studier av enskilda 
fall eller situationer, som inte behöver vara generaliserbara och som därför
inte bör uppfattas som i klassisk bemärkelse vetenskapliga resultat, men som 
ändå är innehållsrika och stimulerande för tanke och handling. (s.31)

Forskningen handlar alltså ofta om att påvisa existensen av vissa fenomen och 
uppfattningar, snarare än att bevisa att dessa är generella. I min studie är vissa av 
resultaten av denna art, vilket måste observeras då den yttre validiteten bedöms.

Kompetens (competence)
Det står helt klart att jag i början av forskningsprojektet inte hade alla de kun-
skaper man måste ha som forskare för att exempelvis samla in data på ett lämp-
ligt sätt och sedan analysera och tolka dessa data i förhållande till annan forsk-
ning och olika teorier. I synnerhet det sistnämnda var svårt för mig, eftersom jag 
knappt läst något om matematikens didaktik eller om teorier för lärande. En stor
hjälp fick jag dock genom samarbetet med Tomas Wennström, som hade viss 
forskarutbildning sedan tidigare. Efterhand som projektet fortgick kom mina 
kunskaper inom en rad områden att öka, inte minst vad gäller olika datainsam-
lings- och analysmetoder och forskningsområdet algebra. Och rent ämnesmäs-
sigt var kompetensen inte något problem, eftersom min matematiska utbildning 
höll en tämligen hög nivå. 

Nu är det heller inte rimligt att någon som jag, som inte är färdigutbildad
forskare, till fullo ska behärska alla kunskaper och färdigheter en sådan måste ha 
(jfr Lester & Lambdin, 1998). Eftersom jag genomgår en utbildning som dokto-
rand bör det vara legitimt att jag utvecklas och jag efterhand kan producera 
artiklar med högre kvalitet än de första jag skrev. Att denna utveckling syns 
visar att utbildningen haft effekt. Min bedömning att jag i de senare delarna av 
projektet hade en sådan kompetens, att exempelvis de delstudier jag redogör för 
i de tre artiklarna har gjorts på ett tillfredsställande sätt. 
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Transparens (openness)
Det är framför allt på två sätt som genomskinlighet eller transparens är av vikt 
för kvaliteten hos en forskningsstudie. Det första handlar om att forskaren vid 
planeringen och genomförandet är medveten om och vid rapporteringen diskute-
rar de underliggande föreställningar och antaganden, som forskaren baserar sig 
på. Speciellt viktigt är det att synliggöra de eventuellt normativa inslagen i frå-
geställningarna, som färgar både dessa och de slutsatser som dras. På så sätt
möjliggör man i rapporteringen för läsaren att ta ställning till i vilken mån det 
har påverkat resultatet av forskningen. 

Jag har i möjligaste mån reflekterat över mina egna föreställningar och 
hypoteser kring vad min forskning ska komma fram till. Både i min licentiatav-
handling och i de tre artiklarna har jag för läsaren på olika sätt försökt klargöra 
mina ståndpunkter och hur dessa kunnat påverka mina metoder, analysmetoder 
och slutsatser. I synnerhet i artikel 3 presenterar jag en explicit lista över de 
hypoteser och den inställning till räknare i matematikundervisningen jag förde 
med mig då jag arbetade med litteraturöversikten.

Det andra fallet när transparens är viktigt är då forskningsmetoder och ana-
lystekniker ska beskrivas. Läsaren, speciellt om hon/han är forskare, måste ges 
möjligheter att granska, och i förekommande fall, kritisera dessa. Och då resul-
taten rapporteras, måste läsaren kunna få en klar uppfattning om hur data sam-
lades in, vilka data som användes för att tolka resultaten och hur data analysera-
des. Jag har så långt möjligt strävat att göra detta möjligt i mina rapporter och 
artiklar samt i min licentiatavhandling. I vad mån jag lyckats överlåter jag åt
läsaren att avgöra. 

Trovärdighet (credibility) 
Med transparensen följer också en stor del av trovärdigheten hos forskningen. 
Dessutom måste de anspråk på tolkning och de slutsatser, som forskaren drar,
anses vara berättigade på ett acceptabelt sätt. Forskningsrönen ska vara grun-
dade på data eller någon form av belägg för det man påstår. Trovärdigheten ska 
alltså inte bara vila på ytlig sannolikhet eller t.ex. på att forskaren kan uttrycka
sig väl. Vidare ska argumenteringen och tolkningarna som ges i rapporteringen
göras så att det blir möjligt att verifiera eller motbevisa slutsatserna som dras. 

Även vad gäller trovärdigheten har jag försökt vara så tydlig jag kan i alla
delar. Ett problem med den empiriska studien är dock den stora mängden data 
som samlades in. Det är inte möjligt att rapportera alla de data slutsatserna byg-
ger på i kortare artiklar eller i en avhandling. En tendens har också varit att dis-
kussionen efter hand blivit alltmer övergripande och slutsatserna baserade på allt 
högre abstraktionsnivåer än de ursprungliga, speciellt i denna avhandling. Dock 
har jag med de data jag bygger min argumentation på i artikel 2 återvänt till den 
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grundläggande nivån, med slutsatser direkt baserade på rådata. Det ska också
nämnas att nästan allt datamaterial som insamlades under studien finns arkive-
rat, och kan vid behov gås igenom igen. Det som tyvärr har förstörts är ljudban-
den från intervjuerna, vars magnetisering inte hållit för tidens tand, men för 
dessa finns i gengäld samtliga transkriptioner bevarade. 

I de tre artiklarna har jag haft större möjligheter att vara tydlig med på vilka 
grunder jag dragit mina slutsatser. Dock har inte alla delar av analysprocessen,
t.ex. då artiklar valdes ut för litteraturöversikten, kunnat redovisas inom det 
utrymme som står till buds. Läsaren får bedöma om min framställning ändå
innehåller trovärdiga slutsatser. 

Etik (ethics) 
En del av de etiska överväganden som gjordes under forskningsprojektet har 
redovisats redan i kapitel 5. Etik som kvalitetskriterium bygger på ett par 
grundläggande aspekter. 

Den första handlar om sättet som forskningen bedrivits på i förhållande till 
respondenter och informanter (lärare och elever). I kapitel 5 redogjorde jag för 
hur dessa informerats om syftet med min (vår) forskning, hur jag löst sekretess-
frågorna kring känsliga fakta och yttranden samt hur jag lät eleverna läsa rap-
porterna för att säkerställa att jag gav en korrekt bild av dem som personer och 
grupp.

Den andra handlar om vilka som bidragit till forskningen. I mitt fall är det 
huvudsakligen två personer som direkt haft en del i eller hjälpt till med studien. 
Den ene är naturligtvis Tomas Wennström, som var min forskarpartner under 
den inledande fasen av projektet, och utan vars stöd jag kanske inte fått möjlig-
het att påbörja det. Den andra är Barbro Grevholm, som aktivt gett råd och input
i många faser av projektet, speciellt i början med lämpliga matematiska objekt 
att pröva elevernas förståelse av. I synnerhet har hon föreslagit den studie av
elevers förståelse av ett funktionssamband, som också själv forskat kring. 

Jag har försökt att öppet redovisa alla de fall av hur jag utnyttjat och jämfört
med andras forskning i min argumentation och i mina slutsatser. Givetvis gäller 
det i högsta grad för litteraturstudien, som bara bygger på andras forskningsrön.
Här har jag också försökt göra det också uppenbart hur andras slutsatser påver-
kat mina egna, exempelvis i fallen med de andra litteraturöversikter och meta-
studier jag fann. 

Övriga kriterier
Det finns ett antal kriterier, som passar samman med mer kvantitativa studier. 
Bland dem finns reproducerbarhet, generalitet samt tillförlitlighet eller reliabi-
litet (Schoenfeld, 2002; Malara & Zan, 2002). Schoenfeld påpekar att: 
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Replicability, like prediction, is controversial. It should be, if one takes the 
spirit and meaning of replicability from the experimental sciences: if one
does ”exactly the same thing” will the same results occur? Given the 
variability of people and contexts, that strict notion of replicability is rarely 
appropriate for educational research.  (s. 461) 

Han sammanbinder också anspråk på generalitet och reliabilitet med reprodu-
cerbarheten i forskningen och diskuterar i vad mån dessa kvalitetskriterier är 
möjliga att ställa i studier kring matematikundervisning. Jag har ovan behandlat 
generaliserbarheten i min studie, och vilka av rönen som bör vara reproducer-
bara i någon mening. 

En av de faror i forskningen som Schoenfeld (ibid.) speciellt varnar för är 
ytligheten, då i motsats till en annan fara, den alltför stora fackuppdelningen.
Ytligheten riskerar att gå ut över djupet i forskningen, och på det sättet även 
över kvaliteten. Min empiriska undersökning karakteriseras framför allt av stor 
bredd, eftersom jag vill ge en helhetsbild av villkoren för algebralärande. Det 
medför att de forskningsrön jag gjort och de slutsatser jag dragit befinner sig
inom flera olika områden. Eftersom jag omöjligen kan vara expert inom samt-
liga dessa områden, blir vissa slutsatser ofrånkomligen av en tämligen ytlig 
natur. Detta har jag dock till viss del försökt kompensera genom att arbeta mer 
på djupet med en del frågor, som exempelvis funktionssambandet i artikel 2. 

Slutligen finns det viktig fråga att ta ställning till då kvaliteten hos en studie 
ska bedömas: För vem är forskningen avsedd och vem kommer att ta del av 
resultaten? Dessvärre är det sällsynt att praktikerna, lärarna som har sin dagliga
gärning i matematikundervisningen, tar del av forskningsrön (Lester & Wiliam,
2002). De blivande lärarna får i sin utbildning möta forskningstexter av skilda
slag, och får även träna att skriva vetenskaplig text. Ändå är detta svårt för dem,
och sannolikheten att de fortsätter att läsa forskningsrapporter när de är färdig-
utbildade är liten. En viktig orsak är naturligtvis det svårgenomträngliga språket, 
som kan vara ett effektivt hinder för många.

För mig själv har det genom hela forskningsprojektet varit av stor vikt att det
jag rapporterat varit läsbart, inte bara för medlemmarna i forskningssamhället, 
utan också för praktikerna på fältet och i utbildningen. Min åsikt är att de forsk-
ningsrön jag gjort i stort sett är värdelösa om de inte kan användas för att kon-
kret förbättra matematikundervisningen i våra skolor. 

Kvalitetsaspekter på ”läraren som forskare”
Aktionsforskning uppkom delvis som ett sätt att komma tillrätta med gapet 
mellan forskarna och praktikerna, dvs. lärarna. Orsakerna till detta gap beskrivs 
av Wheeler (1989): 
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The separation of researchers from practitioners, and of theory from prac-
tice, is common to most professional activity in many societies. The structure 
of academic institutions, which distinguish ”pure” and ”applied” science, 
and institutionalized differential career opportunities, reinforce the 
separation. In education the gap is particularly wide and distressing. This is 
not so much because teachers do not want technical help, nor because 
researchers would not be able to supply it, but because each group is 
embedded in a different situation with its own goals, responsibilities and 
rewards. Researchers are not recognized by the extent to which their work 
proves useful to teachers, nor are teachers recognized by the extent to which 
they are informed about and use the latest research. 
(s. 278) 

Inom aktionsforskning är det normalt så, att en forskare eller forskargrupp kny-
ter till sig och samarbetar med lärare på fältet. Detta sätt att arbeta kan många 
gånger bli mycket lyckat, men det kan även innebära svårigheter. Exempelvis 
kan jämvikten i samarbetet få slagsida om forskaren blir alltför dominerande.
Läraren kan till och med känna sig utnyttjad, snarare än att han/hon får möjlig-
het att utveckla sig. Breen (2003) kallar i sin översikt samarbetet en ”riskabel 
affär” och ger exempel på de problem som kan uppstå. 

Men det finns ett radikalt sätt att knyta samman forskning och praktik: 

Kanhända är lösningen för att överbrygga gapet mellan teori och praktik att 
läraren, praktikern själv, blir forskare och den som ställer frågorna och 
utför undersökningarna som har relevans för praktiken.
(Grevholm, 2001, s. 257) 

Dock finns det ett antal kriterier för vad för vad som krävs för att det utveck-
lingsarbete en lärare gör även kan benämnas som forskning. Grevholm (2001) 
beskriver dessa: 

I ett försök att precisera vad jag menar med läraren som forskare vill jag 
säga att det även krävs att läraren försöker på ett systematiskt sätt finna svar 
på sina frågor genom att relatera förklaringsmodeller som har sin grund i
teorier till egna strukturerade försök i klassrummet. Resultaten bör granskas 
kritiskt och utsättas för diskussion samt publiceras innan vi kan betrakta 
arbetet som forskning. (s. 258)

Avgörande för att praktikerforskningen ska få tillräcklig status för att dess 
resultat ska tas på allvar, är att den genomförs med tillräcklig kvalitet enligt kri-
terierna i föregående avsnitt. Det är här viktigt att påpeka att aktionsforskning i 
allmänhet, och ”läraren som forskare” i synnerhet, har kritiserats för bl.a. kvali-
tetsbrister. Det har till och med uttryckts åsikten att lärarforskning inte alls upp-
fyller kraven på vad som ska benämnas forskning (t.ex. Huberman, 1996). 
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Jag har i tidigare kapitel (1, 5 och 6) beskrivit de förutsättningar under vilka 
Tomas och jag inledde vårt forskningsprojekt, hur detta utvecklades och vilka
metodologiska överväganden vi gjorde i samband med att vi var forskande 
lärare. Vidare har jag redovisat de för- och nackdelar det har inneburit för mig
själv och för mina elever. Men en del av kritiken gentemot denna art av forsk-
ning består i att den inte alltid håller tillräckligt hög kvalitetsmässig standard. 
Det är därför skäl i att granska den empiriska delen av mitt forskningsprojekt ur 
denna synvinkel. 

Det första kvalitetskriteriet enligt Lester och Lambdin (1998) gäller relevan-
sen. För all slags aktionsforskning menar jag att detta per definition är uppfyllt,
eftersom sådan syftar till att direkt använda forskningsresultaten i undervis-
ningen för att förbättra denna. Så var även fallet i den typ av aktionsforskning 
jag bedrev. Det andra kriteriet handlar om koherensen i studien, med inre och 
yttre validitet. Här finns en risk i att man som lärare i klassrummet kan tappa det 
övergripande synsättet, och kanske övergeneralisera forskningsrönen utifrån
enstaka fall. Vid rapporteringen från det långa forskningsprojektet kan jag se vi i 
vissa fall kanske brustit i vaksamhet gentemot den ”fällan”. Dock har jag, när
jag nu sammanfattar det hela, försökt att avhjälpa tidigare eventuella övergene-
raliseringar genom att påpeka dessa. 

Det tredje kriteriet, kompetens, har jag diskuterat ovan. Det är sant, att det
fanns brister i inledningsskedet av projektet. Men det är också ett faktum, att jag
efter hand som detta fortskred skaffade mig nödvändiga kunskaper för att
bedriva forskning. Fjärde kriteriet behandlar transparensen i forskningen, och 
bygger delvis på föregående. Med ökade kunskaper följde också en medvetenhet
om hur detaljerade beskrivningarna av mina egna förställningar och om de 
metoder vi använde bör vara. Även på dessa två punkter var det så småningom
möjligt att uppnå de kvalitetsnivåer som krävs. 

Trovärdigheten, det femte kriteriet, kan vara besvärlig att uppnå när man 
beskriver en situation där man som lärare själv leder aktiviteterna. Det är lätt att 
de slutsatser man drar av forskningen uppfattas som en ”glädjerapport” från en 
framgångsrik lärare, speciellt om de resultat man rapporterar är positiva. Hur ska 
man då uppnå den objektivitet som krävs för att trovärdighet ska uppnås? Hatch 
och Shiu (1998) har beskrivit några viktiga punkter. För det första måste forsk-
ningen vara transparent enligt föregående kriterium. Sedan måste lära-
ren/forskaren rapportera såväl positiva som negativa utfall av undersökningarna,
för att inte ge intryck av att vissa resultat ”glöms bort” (detta gäller f.ö. all 
forskning).  Vidare måste resultaten, analysen och slutsatserna diskuteras med 
andra lärare och/eller med forskare (peer validation), för att kontrollera om de 
överensstämmer med praktisk erfarenhet och med andra forskningsresultat. 
Slutligen, genom att publicera resultaten, får läraren/forskaren möjlighet att få 
synpunkter, råd och uppslag om hur han ska kunna gå vidare i forskningspro-
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jektet.  Samtidigt utsätts forskningsrönen för kritik från en mycket vidare krets,
och kan jämföras med och/eller användas i andra studier. I den empiriska stu-
dien var Tomas och mitt uttryckliga mål, att vi skulle uppnå alla dessa punkter, 
och jag menar att vi också gjorde detta på ett acceptabelt sätt. 

Det sjätte och sista kriteriet, etiken, har jag också behandlat ovan och i 
kapitel 5. De etiska övervägandena blir för läraren/forskaren extra viktiga och 
även betydligt oftare förekommande. I själva verket utsätts man för dem vid 
varje undervisningstillfälle, även om man inte särskilt tänker på dem i det dag-
liga arbetet. Det kommer vissa tillfällen då rollen som lärare konkurrerar med 
den som forskare. Om någon elev har stora svårigheter med ett problem som
han/hon inte kan lösa, ska man då lämna denna att kämpa med problemet för att 
kunna observera vad som händer som forskare, eller ska man ingripa med för-
klarande undervisning som lärare? Jag menar att man i det läget naturligtvis pri-
oriterar ett sådant akut undervisningsbehov och lägger forskarrollen lite åt sidan. 
Man måste dock vara observant på vad som inträffat om man sedan analyserar 
just den här problemlösningsprocessen.

Ett annat etiskt problem, som är större för läraren/forskaren än för andra
forskare, inträffar vid publiceringen av resultaten. Sekretessen är ofta mycket
svårare att vidmakthålla när det framgår att det är en viss lärare som gjort under-
sökningen. Det blotta faktum att eleverna vet att det de säger eller skriver kan bli 
publicerat blir i värsta fall också ett hinder för undervisningen. Man måste som 
lärare/forskare vara mycket medveten om de för- resp. nackdelar som finns med
denna typ av forskning och, om det finns en konflikt mellan intressena, alltid 
vara beredd att ta elevernas parti. 

Slutligen behöver ytligheten i forskningen, som Schoenfeld (2002) varnar 
för, kommenteras något. Här kan det också bli något av en intressekonflikt mel-
lan å ena sidan lärarens vilja att förbättra undervisningen i sin helhet, och å 
andra sidan behovet hos forskningen att vara avgränsad och koncentrerad. I mitt
(vårt) fall valde vi medvetet att ha en bred ansats, vilket möjliggjordes genom 
den longitudinella designen. På så sätt kom vi att favorisera lärar- och klass-
rumsperspektivet på den precisa och avgränsade forskningens bekostnad. Detta 
kan självfallet kritiseras ur kvalitetssynpunkt, men jag menar att jag utifrån de
allmänna syften med forskningsprojektet, som jag gav i inledningskapitlet, ändå 
har gjort ett korrekt val. Utan denna bredd hade de forskningsrön jag presenterar 
kanske inte haft de möjligheter att nå ut till praktikerna på det sätt jag hoppas de 
ska göra. 
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8.   Implikationer 

Målet för forskning är att finna ny kunskap eller komma fram till nya insikter 
som vi inte haft förut. Men för mig har också ett övergripande syfte varit att jag 
utifrån mitt forskningsprojekt ska få möjlighet att föreslå åtgärder för att för-
bättra matematikundervisningen, speciellt då kring algebra och algebralärande. 
Det forskningsprojekt som redovisas i denna avhandling har pågått under tämli-
gen lång tid, och inom ramen för dess olika delar har en rad resultat av olika slag 
kunnat presenteras. De slutsatser som kunnat dras utifrån resultaten har rört 
ganska skilda områden, som alla kan sägas utgöra delar i den komplexa sociala 
kontext som algebraundervisning bildar. Med utgångspunkt från slutsatserna och 
från teorier och annan forskning har jag för avsikt att diskutera några viktiga
saker att tänka på då man undervisar kring algebra och även föreslå en del för-
ändringar, och som jag hoppas förbättringar, av hur undervisningen bedrivs. Att 
sådana förändringar verkligen kommer till stånd är framför allt avhängigt av 
lärarnas intresse, föreställningar och kunskaper, och av att de får möjligheter att 
professionellt utveckla sig själva via fortbildning, vidareutbildning och med ett 
ständigt pågående utvecklingsarbete på skolorna. Detta leder fram till min vision 
av en framtida skola, i vilken algebraundervisningen tagit ett stort kliv framåt
mot djupare och flexiblare algebrakunskaper och bättre färdigheter vad gäller 
beräkningsförmåga och problemlösning.

Vidare kommer jag att diskutera några olika förslag till fortsatt forskning 
inom områdena algebra och teknologiska verktyg i matematikundervisningen,
samt även hur mina forskningsrön leder till formuleringen av nya, framtida
forskningsfrågor.

Undervisningspraktiken i matematik 
Kunskaper och kunskapsutveckling
För en lärare som undervisar i matematik är det fundamentalt att ha inte bara 
nödvändiga, utan även goda kunskaper inom ämnet. Men viktigt är också att ha 
en generell överblick och att förstå hur skolmatematiken förhåller sig till det 
akademiska ämnet och till andra kunskapsområden. I detta ligger grunden för en 
matematikfilosofisk uppfattning, som jag menar att man som lärare bör bygga
sin undervisningspraktik på. Man behöver noga tänka igenom hur man kan 
besvara frågor som ”Vad är matematik?” och ”Vad innehåller matematiska akti-
viteter?” Lärarens uppfattningar avspeglas i klassrumspraktiken, och påverkar 
direkt elevernas inställning till ämnet (Hersh, 1997; Ernest, 1991). 
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Läraren behöver också göra klart för sig vilka slags kunskaper hon/han 
menar är viktiga och med vilka arbetssätt och undervisningsmetoder dessa ska 
uppnås av eleverna. Det är tyvärr alltför vanligt att undervisningen inriktas mot
att finna ”det rätta svaret”, och de metoder och algoritmer man ”ska” använda 
för detta (Thompson, 1989; Pehkonen, 2001). Istället menar jag att man bör utgå
från meningsfulla matematiska aktiviteter av olika slag (Kaput, 1998; Kieran,
2004b; 2007), och vid organiserandet av dessa även ha en medvetenhet om på 
vilka sätt de är avsedda att ge eleverna matematisk erfarenhet och bidra till att de 
utvecklar sin begreppsvärld. 

Synen på hur undervisning och lärande går till och lärarens och elevernas 
roller i klassrumsarbetet är också av stor betydelse (Brousseau, 1997). En soci-
alkonstruktivistisk syn på kunskapsbildning hos individen medför ett sätt att 
organisera undervisningen som utgår från de kunskaper eleverna har och som 
sedan utvecklar dem i en social kontext (Vygotsky, 1978; Novak, 1998). Som
lärare bör man ha ett individuellt förhållningssätt och möta eleverna där de står 
kunskapsmässigt, men däremot inte bedriva en individuell undervisning där
varje elev arbetar var för sig ”i egen takt”. Istället är det viktigt med samarbete 
mellan eleverna och kamratstöd när det gäller arbetet med och förståelsen för 
svåra begrepp, och att som lärare regelbundet diskutera dessa i större grupper 
eller i klassen för att befästa dessa egenskaper och de samband som finns med 
andra begrepp. 

När det gäller vilka förkunskaper elever måste ha när de påbörjar en gymna-
sieutbildning visade vår studie att det inte gick att fastställa någon undre nivå för 
sådana. Istället var det andra faktorer (t.ex. de affektiva) som bestämde om de
skulle lyckas med algebrastudierna. Men det finns givetvis kunskaper och fär-
digheter som är önskvärda för att elevernas utsikter skall upplevas som godare. 
Bland de viktigaste är aritmetiken tillsammans med en god grundläggande tal-
uppfattning, inkluderande negativa tal och rationella tal. Detta hänger samman 
med algebrans intima samband med aritmetiken (Carraher m.fl., 2006). Om ele-
verna har allvarliga brister vad gäller de grundläggande aritmetiska begreppen, 
behöver dessa avhjälpas innan man bygger vidare med den mer abstrakta alge-
bran. Över huvud taget är det nödvändigt att man som lärare försöker skaffa sig 
en uppfattning om vad eleverna bär med sig av kunskaper och föreställningar 
om begrepp och processer i matematiken, för att inte de ansträngningar man gör 
för att leda dem vidare i kunskapsutvecklingen ska bli fruktlösa (Tall, 2008). 

Förståelse för matematiska begrepp och färdigheter när det gäller beräk-
ningar och metoder utgör inte konkurrerande mål för undervisningen, utan ut-
vecklas i ett samspel i de matematiska aktiviteterna. Undervisningen bör organi-
seras så att det sker en växling mellan uppgifter och problem som har den ena 
eller andra inriktningen. Man måste också vara medveten om att lärandeproces-
sen ofta sker språngvis, och att en elev ibland ganska snabbt kan tillägna sig ett 
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visst begrepp (Freudenthal, 1978; Vygotskij, 1999), medan hon/han under andra
perioder i stort sett står stilla i begreppsbildningen. Viktigt för bildandet av sta-
bila kunskaper är också att dessa befästs ordentligt genom att de övas och åter-
kommer i olika problemlösningskontexter.

Centralt för kunskapsutvecklingen är själva abstraktionsprocessen. Vi varse-
blir konkreta objekt och fenomen, som vi kan bearbeta i olika processer. Dessa 
symboliseras sedan och kan bearbetas på ett mer abstrakt plan, där de kan upp-
fattas antingen som den ursprungliga processen eller som ett objekt (Sfard, 
1991; Sfard & Linchevski, 1994; Dubinski, 1991). Kombinationen av begrepp 
och process, då båda synsätten kan alternera, benämner man procept (Gray &
Tall, 2001; 2002), och utgör den abstraktionsnivå man som lärare bör eftersträva
hos elever när det gäller centrala algebraiska begrepp på gymnasienivå. En ännu 
högre nivå, som man oftast inte uppnår förrän i samband med högskolestudier,
är den som innehåller begreppsdefinitioner som bygger på en rad egenskaper 
inom ett axiomatiskt system. Dock menar jag, att man för eleverna på det natur-
vetenskapliga programmet bör ”glänta på dörren” till denna för skolmatematiken
annorlunda matematiska värld, som utgör den mest avancerade i ”matematikens 
tre världar” enligt Tall (2008).

Symboler och representationsformer
Som matematiklärare måste man vara medveten om de olika symboler och sym-
bolsystem vi använder och om den speciella roll dessa spelar i matematiken
(Vygotskij, 1999; Winsløw, 2004b; Ernest, 2006; Steinbring, 2006). De mate-
matiska tecknen och skriftspråkets tecken utgör kulturella redskap, som männi-
skor kommunicerar och överför kunskap med. Men de är också nödvändiga
verktyg för eleven för att förstå problemsituationer och att utveckla sina egna 
kunskaper. Det är alltså av största vikt att man strategiskt arbetar med att 
utveckla och formalisera dessa symbolsystem i undervisningen, och i samband
med detta diskuterar kända problem kring symbolerna med eleverna. Exempel-
vis behöver minustecknets skilda roller (Gallardo & Hernadez, 2005), hur lik-
hetstecknet uppfattas (Sáenz-Ludlow & Walgamuth, 1998; Knuth m.fl., 2006) 
och en rad konventioner när det gäller den algebraiska syntaxen (Drijvers, 2003) 
nogsamt ventileras och exemplifieras.

Av speciell betydelse för hur algebra uppfattas av elever är vilken förståelse
de har av bokstavssymbolerna och hur dessa används i olika sammanhang 
(Ursini & Trigueros, 2001). Förståelsen för symbolerna som okända tal, genera-
liserade tal eller tal i funktionssamband kan kopplas till en rad förmågor eleven
har på olika abstraktionsnivåer, varav den högsta innebär att denna fullt ut kan 
symbolisera situationen i den aktuella kontexten. Det är av yttersta vikt att man 
ger tid i undervisningen för utvecklandet av alla dessa förmågor, och att man 
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även försöker främja elevernas flexibilitet i uppfattningen av symbolerna.
Bloedy-Vinner (2001) påpekar: 

As to the difficulty in determining which letters holds which roles, students 
should know that the roles are context dependent (an issue rarely discussed 
in the classroom). They should always be told what the role of each letter is, 
and where the information which determines it comes from. (s. 184) 

Vidare bör man ge akt på om något av de tre användningsområdena dominerar
hos den enskilde eller hos gruppen/klassen, så att man i undervisningen kan 
stärka utvecklandet av de övriga. Goda algebrafärdigheter bygger på att man kan 
hantera samtliga.

En fjärde roll bokstavssymboler har är som parametrar. Speciellt när man 
arbetar med generaliserade matematiska objekt som exempelvis olika funk-
tionstyper, utnyttjar man ofta parametrar, även då dessa är svåra att förstå för 
eleverna (Ursini & Trigueros, 2004; Drijvers, 2003). Och om man vidare använ-
der symbolhanterande verktyg i undervisningen kan parameterframställningar
vara tämligen vanligt förekommande, och där kan bristen på förståelse för sam-
spelet mellan variabler och parametrar utgöra allvarliga hinder. Det är min åsikt 
att denna typ av användning av bokstavssymboler bör uppmärksammas betydligt
mer i undervisningen, trots att exempelvis läroböckerna tar upp väldigt lite kring 
den.

Strukturkänsla är en viktig förmåga som man behöver uppöva för att lättare 
finna bra och strategiskt fruktbara vägar då man arbetar med matematiska pro-
blem. Speciellt gäller detta förstås för algebraiska uttryck, ekvationer och sam-
band (Boero, 2001; Hoch & Dreyfus, 2004; 2005). Den algebraiska struktur-
känslan hänger intimt samman med den numeriska, i det man kan kalla struktu-
rell aritmetik. Sådan behöver man arbeta med inom matematiken på alla skol-
nivåer, och medvetet träna eleverna i att se ”hela bilden” och inte bara detaljerna
i uttryck och beräkningar. Med fördel kan man bygga in strukturövningar i
beräkningar och i algebraiska manipulationer som eleverna bara får utföra i 
huvudet. En sådan övergripande syn på hur man bearbetar matematiken har 
positiva återverkningar på lång sikt för den enskilde eleven (Novotná & Hoch, 
2008).

De olika sätten att betrakta bokstavssymbolerna sammanhänger delvis med 
de vägar man som lärare kan välja för att eleverna ska kunna närma sig algebran 
på ett meningsfullt sätt: generaliseringsvägen, problemlösningsvägen och funk-
tionsvägen (Bednarz m.fl., 1996; Mason, 1996a). Av dessa är troligen generali-
seringsvägen den vanligaste för introduktionen av algebra i dagens skola, och 
man utgår då ofta från olika geometriska eller numeriska mönster (Küchemann 
& Hoyles, 2001; Lin & Yang, 2004; Lannin m.fl., 2006). Men det finns en del 
frågetecken kring hur eleverna förstår generaliseringsprocessen och även hur de 
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kan överföra begreppen till de övriga sätten att arbeta med algebraiska symboler
(Zazkis & Lijedahl, 2002). Man bör, enligt min mening, som lärare iaktta en viss 
försiktighet när det gäller det gäller att enbart förlita sig till denna väg. 

En tämligen traditionell väg att närma sig algebra är som ett problemlös-
ningsverktyg. Typiskt i läroböckerna är att eleven, när denna tränat på en viss 
manipulativ färdighet, därefter presenteras med en textuppgift, ett ”problem”, 
som ska lösas just med hjälp av denna färdighet. I teorin ska alltså algebran ta 
vid där aritmetiken inte räcker till (Bednarz & Janvier, 1996), men frågan är om 
detta är vad eleven uppfattar. När man arbetar med en matematisk aktivitet, som 
innebär verklig problemlösning, utgör algebran en viktig del av ett större pro-
blemlösningsschema. Detta innehåller en rad steg, som bygger på modellering
och olika transformationer mellan representationsformer, och som också förut-
sätter en rad förmågor hos eleverna, exempelvis formulering, omskrivning,
manipulering och tolkning av uttryck, samt kontroll och värdering av lösningar.
Som lärare bör man med eleverna strategiskt öva samtliga dessa specifika fär-
digheter, och det är klarlagt att sådan träning har en positiv inverkan även på den 
övergripande problemlösningsförmågan, till och med hos svagpresterande elever 
(Koedinger m.fl., 2008; Mayfield & Glenn, 2008). Vidare är en problemlös-
ningsaktivitet, som jag ser det, snarare lämpad att utgöra introduktion till ett nytt
begrepp eller område än att komma sist i avsnittet som en tillämpning av det 
eleverna redan ska ha lärt sig. 

Funktionsvägen till algebrakunskaper ser jag som väldigt lovande, trots att 
den kanske inte uppmärksammats särskilt mycket i undervisningspraktiken. Det 
är också den som utvecklats mest under senare år (Kieran, 2006; 2007; Carraher 
& Schliemann, 2007). Speciellt väl passar den med de grafritande kognitiva 
verktyg som är vanliga idag. Bokstavssymbolerna har här en dynamisk karaktär, 
och ses som variabler som kan anta olika värden. Jag menar att en stor del av 
skolalgebran kan ses som en rad speciella frågor som man ställer kring ett eller 
flera uttrycks värde. Men de sätt på vilka man bearbetar uttrycket i funktions-
perspektivet skiljer sig en del från tidigare, ”traditionella” sätt, vilket innebär att 
man som lärare måste reflektera över och omarbeta sina sätt att undervisa kring 
algebra. Detta kan emellertid ge utbyte i det långa loppet, genom att eleverna får 
möjlighet att bli mer flexibla i sitt sätt att undersöka algebraiska uttryck och dra 
slutsatser kring dem (Farmaki m.fl., 2004). 

När man väljer funktionsvägen till algebra, innebär det samtidigt att man 
kommer att arbeta med den i olika representationsformer, varav de fyra vik-
tigaste är situation/text, tabell, graf och formler/symboler (Janvier, 1987b). Då 
man utgår från ett samband, ges detta i någon av formerna, exempelvis som en 
text. Därefter behöver man göra en eller flera transformationer för att kunna stu-
dera sambandet ur olika synvinklar. En fördel är om man kan se flera represen-
tationsformer samtidigt, och detta ger de grafritande verktygen goda möjligheter
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till. Transformationsprocesser av skilda slag är ett grundläggande inslag i all 
matematikundervisning (Duval, 2006). Den mest närliggande är transformatio-
nen från text till ett numeriskt eller algebraiskt uttryck som används till lösandet 
av alla textuppgifter, men det finns ett antal andra som omvandlar från ett repre-
sentationsregister till ett annat (Duval, 2006). Det är viktigt att man som lärare 
är medveten om de olika typerna av transformationer, behandlingar inom ett 
register såväl som omvandlingar mellan register, och att man utarbetar övningar
där man tränar dessa. Särskild uppmärksamhet bör man också ha på att beteck-
ningar och algoritmer oftast är helt olika för samma process i skilda register, och 
att detta kan innebära väsentliga problem för eleverna (Winsløw, 2004b). 

Algebra som en röd tråd i matematikundervisningen
En av mina viktigaste generella insikter om matematikundervisning är att den 
bör ses i ett helhetsperspektiv, från förskola till högskola (Persson, 2004a). Den 
metafor jag ofta använder är att undervisningen kan ses som en samling ”röda
trådar”, som löper under hela eller delar av elevernas skoltid. Trådarna korsar 
ofta varandra, och ibland tvinnas två eller flera ihop till kraftigare ”snören”. När 
undervisningen varit framgångsrik för eleven, bildar alla trådarna det tjocka och 
starka ”rep”, som vi kallar matematikkunskap. 

Algebra och algebraiskt tänkande är en av de viktigaste ”trådarna”, som till-
sammans med aritmetik och taluppfattning bildar stommen i elevens matematik-
kunskap. Som framgått av en del studier (t.ex. Blomhøj, 1997; Grevholm, 1998;
Hansson, 2006), utvecklas elevers algebrakunskaper över lång tid och genom att
gradvis tillägna sig alltmer sofistikerade uppfattningar om bokstavssymboler och 
samband. Detta rimmar också väl med de resultat jag redovisat i artikel 2. Frå-
gan är hur utvecklingen av elevers algebraiska tänkande ser ut under samtliga
grundskoleår?

En betydande mängd forskning har gjorts kring införandet av algebra och 
algebraiskt tänkande i undervisningen för de tidigare åren. Några exempel är van 
Amerom (2002; 2003) som inriktade sig på övergången aritmetik algebra resp. 
ekvationslösning, Warren (2004) som generaliserade aritmetik till algebra, 
Blanton och Kaput (2004) som arbetade med samband mellan olika kvantiteter
samt Carraher m.fl. (2006) som lät elever lösa problem med hjälp av variabla 
tallinjer. Gemensamt för resultaten av dessa studier är att dessa inte pekar mot
att yngre barn har några kognitiva hinder för att arbeta med det vi menar är 
typiska algebraiska begrepp och processer, som exempelvis okända tal, generali-
serade tal, variabler eller samband mellan storheter. Snarare är det sättet som
barnen tillägnar sig dessa idéer som skiljer sig från dem som ofta används när 
algebra introduceras först i grundskolans senare år. Men detta skiljer i grunden 
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inte ”tråden” algebra från andra ”trådar”, utan är snarare en funktion av vad som
intresserar och motiverar eleverna.

Vidare är, som tidigare diskuterats, gränsen mellan aritmetik och algebra dif-
fus. De aritmetiska reglerna avspeglar den underliggande algebra, som styr hur 
vi får behandla talen i talsystemen. När dessa regler tränas på ett strukturellt sätt 
(strukturell aritmetik), benämner man det ofta som prealgebra, men jag menar
att det i själva verket utgör en viktig del av algebratråden. Och vissa delar av 
prealgebran är i själva verket förklädd algebra och kan utgöra en direkt intro-
duktion till exempelvis ekvationslösning (Fujii, 2003). 

För det långsiktiga lärandet är dessa prealgebraiska övningar av mycket stor 
vikt, eftersom eleverna med dem uppövar det algebraiska tänkandet (se t.ex. 
Berg, 2009). Lärarna för de yngre barnen bör alltså lägga ordentlig vikt vid detta 
perspektiv på aritmetiken, och diskutera det ingående med dem så att alla skaffar
en grundläggande förståelse för strukturerna. Men jag menar även att man inte
ska tveka att, när det är lämpligt för barnen samt med för åldern och utveck-
lingen anpassade aktiviteter, införa bokstavssymboler i olika kontexter. Det man 
emellertid bör tänka på är att inte tvinga symbolerna på någon som inte är redo 
för dem, utan att låta barnen själva få upptäcka olika egenskaper, t.ex. hur man
förenklar uttryck med bokstäver.

En viktig fråga är självfallet vid vilket skede i skolundervisningen alla ele-
ver bör ha mött bokstavssymboler, i åtminstone någon av de roller de används i.
Utifrån den forskning som finns och de egna forskningsrönen, vill jag rekom-
mendera att detta sker någon gång i de mellersta åren, dvs. åldrarna 10-12 år. En 
strategisk satsning på att stärka algebran i grundskolans undervisning genom att 
starta introduktionen tidigare än vad som är allmänt idag, menar jag skulle 
kunna leda till avsevärda förbättringar vad gäller elevernas matematiska för-
måga och utveckling, inte bara på grundskolan utan även i resten av deras ut-
bildning och i deras vuxna liv.

Teknologi i matematikundervisningen
Som framgår av min artikel 3 finns det i forskningen en mängd resultat som
pekar mot den positiva inverkan som användningen av teknologi i undervis-
ningen har på elevers förmåga inom matematiska aktiviteter och förståelse av
begrepp och processer (t.ex. Streun m.fl., 2000; Burrill m.fl., 2002; Ellington, 
2003; Reznichenko, 2007b). En stor del av dessa var inriktade på grafritande 
räknare, vilket inte är förvånande eftersom dessa utgör de vanligaste teknolo-
giska verktygen på gymnasienivå, och i flera länder även i grundskolans senare 
år (secondary school). I grundskolans tidigare år används mest enkla räknare, 
med de fyra räknesätten och möjligen någon funktion, som exempelvis kvadrat-
rot.
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Användningen av räknare i matematikundervisningen har debatterats sedan 
de introducerades i undervisningen på 1970-talet. En intensiv forskning under
1980-talet fastslog dock att räknarna inte påverkade elevernas kunskaper på ett 
negativt sätt utan istället gav en rad fördelar, inte minst vad gäller utvecklingen 
av klassrumsundervisningen (se t.ex. Sigg, 1982; Hedrén, 1984). Dessa enkla 
räknare har på ett framgångsrikt sätt implementerats i skolundervisningen av 
idag, men arbetssätten och –metoderna vid användningen av dem är ändå i 
behov av att ständigt diskuteras och omprövas. I vilka situationer bör de utnytt-
jas och vad är avsikten med användningen? 

När de grafritande räknarna kom i slutet av 1980-talet, fick debatten förnyad 
kraft och pågår delvis fortfarande, trots de tämligen övertygande bevisen för 
deras övervägande positiva inverkan. En del skeptiker påstår att de undergräver 
både elevernas beräkningsförmåga och deras förståelse för vad de gör när de
arbetar med matematiska aktiviteter (Thunberg & Lingefjärd, 2006). Men redan 
några år efter de grafritande räknarnas introduktion presenterades studier som
pekar mot att dessa, i likhet med de enkla räknarna, på flera sätt kan förbättra
elevernas lärande (t.ex. Hembree & Dessart, 1986; 1992; Gilchrist, 1993). Och 
den nyare forskning jag presenterar i artikel 2 bekräftar och fördjupar bara den 
bilden. En viktig lärdom är också att de grafritande räknarna medför föränd-
ringar i de sätt som viktiga begrepp inom bl.a. algebra, funktionslära och analys 
framställs på i undervisningen. De ger också eleverna möjligheter att ta en mer 
aktiv del i de matematiska aktiviteterna och att förstärka deras problemlösnings-
kunnande, exempelvis vad gäller modellering och hypotesbildning.

Jag menar att resultaten av den stora mängden forskning kring grafritande
verktygs inverkan på elevernas matematiklärande tämligen entydigt pekar på att 
man med deras hjälp kan förbättra matematikundervisningen, även då inom om-
rådet algebra. Detta är naturligtvis under en del förutsättningar, som jag åter-
kommer till när jag diskuterar utvecklingsarbeten nedan. Med hänvisning till 
den röda tråden i matematikundervisningen och funktionsbaserat tänkande vill 
jag vidare rekommendera att grafritande verktyg (räknare eller datorprogram-
vara) introduceras redan under grundskolans senare år. Förutom att stärka ele-
vernas begreppsuppfattning där, utgör de även en förbindande länk mellan
matematikkurserna i grundskolan och gymnasiet. Övergången till grafritande
verktyg vid starten av gymnasiestudierna kan av många elever kännas ganska 
abrupt och omvälvande.

De symbolhanterande verktygen (CAS) förnyar diskussionen om huruvida 
teknologin utövar en positiv eller negativ påverkan på elevernas matematiska 
kunnande. Här är bilden mer komplex, till stor del på grund av att dessa verktyg 
är så kraftfulla att de potentiellt kan förändra matematikundervisningen ganska
radikalt. De kräver också kunskaper och färdigheter hos lärare som dessa troli-
gen inte kunnat skaffa sig i sin yrkesutbildning, och som det ofta är mödosamt

186



att tillägna sig. Speciellt gäller det arbetssätten i klassrummet och vilka kunska-
per, t.ex. vad gäller algebra, som verkligen är viktiga för eleverna (se t.ex.
Blomhøj, 2001; Artigue, 2002; Drijvers, 2003; Kieran & Saldanha, 2005;
Artigue, 2005; Kieran & Drijvers, 2006). Dock tyder resultaten av forskningen 
på att CAS har en stor potential för att lyfta elevernas matematiska förmåga och 
förståelse på flera grundläggande sätt. I många länder har man sedan några år 
strategiskt arbetat med att implementera CAS i undervisningen på gymnasie-
nivå, med i stort ett lyckat resultat. Det är, enligt min mening, nödvändigt att
man i svensk undervisning följer med i denna förändringsvåg, för att inte våra 
elever ska halka efter.

Det finns några viktiga mementon för att undervisningen med CAS ska bli 
framgångsrik (se t.ex. Drijvers, 2002a; Winsløw, 2003; Artigue, 2005). Ett
sådant är att verktygen används strategiskt och konsekvent. Ett annat är att vad
som definieras som central matematisk kunskap omprövas och att undervis-
ningen anpassas därefter. Ett tredje är att lärarnas kunskaper kring CAS-verktyg 
stärks och utvecklas (se nedan). Att teknologi, både i form av räknare och 
datorer, ställer en rad nya krav på lärarnas kompetens gäller även generellt 
(Blomhøj, 2001). Med dessa förbehåll i minne, är min åsikt att sådana verktyg
på ett mer framträdande sätt bör utnyttjas i gymnasiets matematikundervisning,
och eventuellt även introduceras redan under grundskolans sista år. 

De affektiva faktorernas betydelse 
Bland de mer betydelsefulla forskningsrön jag gjorde i den empiriska grundstu-
dien var hur affektiva faktorer som intresse, attityder, motivation, självkänsla, 
självförtroende och glädje påverkar resultaten av undervisningen.  Varseblivan-
det av dessa viktiga komponenter i undervisningsmiljön var för min egen del 
först överraskande, även om jag på ett omedvetet plan som lärare nog alltid tagit 
hänsyn till dem. Men den nya medvetenheten om dem var till stor hjälp i det 
fortsatta klassrumsarbetet. Att dessa faktorer verkligen påverkar elevernas
lärande, ibland ganska radikalt, har varit känt av forskningen under en längre tid 
(se t.ex. Ma & Kishor, 1997; DeBellis & Goldin, 1997; Hannula, 2002; 2005).
De framträdde i min studie på ett tämligen tidigt stadium, och har därefter på
olika sätt utgjort en del i mina vidare undersökningar (se kapitel 6 samt artikel 1 
och 3). 

Som lärare måste man tro på att alla elever kan lyckas med den matematik 
man arbetar med, under förutsättning att de har intresse och arbetsvilja. Man 
måste också tro att det finns metoder för att övervinna alla svårigheter som ele-
verna möter, individuellt såväl som i grupp. I detta är naturligtvis ens eget kun-
nande och ens egna erfarenheter en nödvändig bas att utgå från. Kamratstöd och 
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den sociala miljön i klassrummet är också betydelsefulla, speciellt för de elever 
som upplever svårigheter med matematiken. Man måste som lärare tänka på hur 
man främjar en god anda i det dagliga undervisningsarbetet, och att man måste
organisera det så att en sådan kan skapas. Om eleverna känner trygghet,
nyfikenhet, framåtanda och lust i matematikundervisningen, är prognosen för 
dem att lyckas med studierna mycket stor. Här kommer elevernas delaktighet 
och möjligheter att påverka undervisningen också in i bilden. Ett demokratiskt
förhållningssätt i klassrummet är grundläggande för att skapa en god social
miljö (Malloy, 2002).

En annan viktig faktor för att öka motivationen är att eleverna förstår målen
och syftet med sitt lärande. Vad handlar matematik och matematikundervisning
om, och varför ska man lära sig matematik? Varför måste man egentligen ta sig 
över ett visst hinder? Vad händer om man inte gör det? Hur lär man sig nya
saker (Pehkonen, 2001)? En metakognitiv diskussion om lärande kan i hög grad
underlätta och stödja de metoder och arbetssätt man använder. Bland de följder,
som uppstod av att studien genomfördes, var att vi naturligt kom att diskutera
lärande med eleverna. Detta var från början inget mål i sig, men gav efterhand 
viktig lärdom om betydelsen av en sådan diskussion för elevernas självförtro-
ende.

När det gäller de affektiva faktorernas samband med användningen av tek-
nologiska verktyg är forskningsrönen i stort sett enstämmiga. Eleverna tycker att 
matematiken blir roligare, de blir mer motiverade och de känner större självför-
troende då de använder räknare eller datorer i de matematiska aktiviteterna 
(Burrill m.fl., 2003; Ellington, 2003; Reznichenko, 2007a). Detta stämmer väl 
med mina egna erfarenheter som lärare, och vissa data i min studie pekar även i 
denna riktning. Jag menar att detta är ett viktigt skäl att utnyttja teknologi i 
undervisningen, lika viktigt som de rent kognitiva skälen.

Det är också en grundregel i undervisningen att de affektiva faktorerna alltid 
åtföljer de kognitiva faktorerna (Novak, 1998). Ofta samverkar de i en slags 
framåtriktad ”utvecklingsspiral”. När eleven lyckas med en uppgift, skapar det 
glädje och motivation att fortsätta med nya aktiviteter, och de kunskaper 
hon/han därigenom tillägnar sig skapar förutsättningar för att lyckas med svårare 
uppgifter. Detta medför att intresset och motivationen höjs, så att ytterligare 
kunskapssteg tas, och så vidare i ”spiralen”. Just ett sådant fall kunde observeras 
i studien, i vilket en elev som med dåliga utgångspunkter i form av bristande 
kunskaper och en negativ attityd till slut lyckades med matematiken på det 
naturvetenskapliga programmet och dessutom hade fått en tämligen god inställ-
ning till ämnet.

Tyvärr är institutionaliserade former av lärande, som exempelvis en kurs på
gymnasiet med sin begränsade tid för lärande, oftast inte optimala vad gäller de
affektiva faktorerna. De kan inte heller helt vila på att man som lärare alltid läg-
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ger fram intressanta och motiverande uppgifter för eleverna. Många gånger styrs 
man, både som lärare och elev, av en rad yttre omständigheter, som ibland gör 
matematikundervisningen aningen monoton och grå. Detta, menar jag, bör man
öppet diskutera med eleverna (”det didaktiska kontraktet”, Brousseau, 1997).
Men det finns alltid utrymme för att exempelvis inleda ett avsnitt i kursen med
något större, öppet problem, som leder fram de matematiska begrepp och meto-
der man vill att eleverna ska tillägna sig. Och då och då kan man med presentera 
trevliga och rent av skojiga matematiska problem och tankenötter för eleverna. 
Detta stärker i hög grad deras positiva känslor för matematiken. 

Utvecklingsarbeten
Jag har på flera ställen i avhandlingen, speciellt i artikel 1, beskrivit hur jag kom
att delta i ett professionellt utvecklingsarbete och vilka konsekvenser detta med-
fört för mig. Så småningom ledde det till att jag övergick till att utbilda nya 
lärare vid högskolan, men jag kunde också ha fortsatt som gymnasielärare, med
en som jag känner högre kompetens och beredskap inom flera områden. Jag har 
fått en mycket större vana att arbeta tillsammans med andra lärare när det gäller 
att planera, genomföra och utvärdera min undervisning (Boero m.fl., 1996). Jag 
har skaffat mig bättre verktyg för att förstå vad som händer i klassrummet och 
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med det (Brousseau, 1997; Crawford & Adler, 
1996). Vidare har jag kunnat bilda en teoretisk bakgrund till min undervisning,
som jag kan använda för att strukturera min klassrumspraktik och att reflektera 
både över denna och över den matematiska teori jag arbetar med där (Silver & 
Herbst, 2007). Slutligen har jag lärt mig att på ett mer strukturerat sätt observera 
min egen undervisning och vilka konsekvenser för elevernas lärande den har 
samt att jämföra med forskningen inom området. En grundförutsättning för det
sistnämnda är att jag över huvud taget kommit i kontakt med de frågor som sys-
selsätter forskningsvärlden. Detta var synnerligen sällsynt förekommande innan 
jag kom att inleda projektet, av flera skäl. Det är också ett faktum att forskning 
inom undervisningsområdet haft tämligen liten inverkan på klassrumspraktiken.
Dylan (2003) beskriver en av orsakerna: 

Educational research has failed to affect practice because of an over-
attention to analytical rationality, when a greater emphasis on ’practical 
wisdom’ would have served us better as the primary goal of educational
research.  (s. 484-485) 

Den ”analytiska rationaliteten”, som han nämner, är den som kan förknippas 
med forskare som kommer utifrån till skolan, och kanske i sämsta fall ser elever 
och lärare som objekt snarare än subjekt. Jag menar att för att forskningsresultat 
verkligen ska ha genomslag i konkret undervisning, måste lärarna involveras i 
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processen på ett aktivt och positivt sätt. För detta krävs någon form av lokalt 
utvecklingsarbete på den enskilda skolan. 

Detta utvecklingsarbete kan ta sig en mängd olika former, varav några kort
kan presenteras här. En inledning till arbetet kan exempelvis vara att man deltar 
i någon kompetensutvecklande kurs, som kan vara antingen ämnesmässig,
didaktisk eller (helst) bådadera i sin inriktning. Men har då inte professionella
lärare i allmänhet en god matematisk utbildning? Självfallet är det i regel så, 
men utifrån egen erfarenhet vet jag att det inte alltid är nog. För mig har projek-
tet lett till att jag ingående reflekterat över den matematik jag arbetat med i 
undervisningen och fått en ny inställning till den ur många synvinklar. Några 
sådana för matematiken generella exempel är semiotiken (Radford, 2000;
Winsløw, 2004b; Steinbring, 2006), representationsformerna/registren
(Winsløw, 2004b; Duval, 2006) och transformationerna inom/mellan dem
(Janvier, 1987b; Duval, 2006), kognitiv utvecklingsteori (t.ex. Tall, 2008) samt
verktygs- och instrumenteringsbegreppen (Verillon & Rabardel, 1995; Trouche, 
2005b; Drijvers & Trouche, 2008). Men jag har även fått möjlighet att ta del av 
forskningsrapporter kring vad andra lärare konkret har gjort i klassrummen, och 
de resultat i form av lärande deras aktiviteter resulterat i. 

När det specifikt gäller algebran har mitt projekt lett till en mycket djupare 
förståelse kring de svårigheter och hinder eleverna möter när de lär sig att 
använda den i olika situationer och att tillägnar sig en rik och flexibel begrepps-
förståelse. Det handlar om exempelvis boktavssymbolernas olika betydelser 
(Küchemann, 1981; Ursini & Trigueros, 2001), betydelsen av formen på ut-
trycken (Arzarello m.fl., 2001; Drouhard & Teppo, 2004), strukturkänsla (Hoch 
& Dreyfus, 2004), likheter och ekvationer (Kieran, 1992; Vasco, 2004; Knuth 
m.fl., 2006; Godfrey & Thomas, 2008), objekt/process-problematiken (Stard,
1991; Sfard & Linchevski, 1994; Drijvers, 2003) samt olika vägar till algebra
(Bednarz m.fl., 1996; Bednarz & Janvier, 1996; Kieran, 2007). Speciellt har 
mina ögon öppnats för möjligheterna att mycket tidigare i skolundervisningen
införa algebra och algebraiskt tänkande (Blanton & Kaput, 2004; Carraher m.fl. 
2006, Carraher & Schliemann, 2007), och de fördelar för det långsiktiga alge-
bralärande detta kunde medföra. 

Ett speciellt område, inom vilket jag menar att det finns stort behov av 
utveckling, är användningen av teknologiska verktyg i undervisningen. För egen 
del har jag i princip inte fått någon formell utbildning alls i hur räknare eller 
datorer används, varken tekniskt eller didaktiskt, förrän i samband med mitt
projekt. Att det både finns ett stort behov och en efterfrågan på sådan vidareut-
bildning och även stöd för användningen av dessa verktyg bekräftas av forsk-
ningen (Ball, 2004; Trouche, 2005a; Heid & Blume, 2008b). Givetvis är det 
nödvändigt att förändra själva lärarutbildningen (Wilson, 2008), men vilka är 
möjligheterna för alla redan verksamma lärare, som på ett eller annat sätt måste 
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lära sig att använda alltmer avancerade räknare och datorprogramvaror? Här kan 
någon form av utvecklingsarbete utgöra en bra väg. 

De områden inom generell matematik och inom algebra jag nämnt ovan är 
bara några exempel, som för mig varit viktiga. Det finns givetvis andra, och 
kanske mer specialiserade områden. Till den lärare som känner att hon/han vill 
komma igång med något utvecklingsarbete vill jag ge rådet att utgå från den 
egna erfarenheten och leta fram någon fråga som känns angelägen. Utgå från 
denna, och försök gå på djupet med den, kanske med forskning på det egna 
lärandet och/eller genom att leta upp litteratur som passar in. Men självfallet är 
det till stor hjälp om man först deltagit i någon didaktisk kurs, som har gett en 
viss översikt över området och kunskaper om hur man söker litteratur. Man ska 
dock komma ihåg att det är det personliga intresset som är den främsta driv-
kraften för ett lyckat utvecklingsarbete. 

Lesson studies, learning studies och andra former av utvecklingsarbeten
Hur kan då ett utvecklingsarbete bedrivas rent praktiskt? Man kan då välja att
arbeta med en rad olika arbetssätt och på skilda nivåer. Det vanligaste har nog 
varit att ett utvecklingsarbete varit begränsat i tid och omfattning. Man har 
genomfört det som en kurs eller som ett projekt, med ett bestämt slutdatum
(Grevholm, 2001). Dessvärre resulterar detta ofta i att det man arbetat med i 
längden inte haft så stor genomslag i den dagliga undervisningen, speciellt om 
man varit ensam deltagare på den egna skolan. Dock kan det ha stor betydelse 
för den egna professionella utvecklingen att man deltagit. Men för dem som
önskar ett mer kontinuerligt utvecklingsarbete finns andra, mer långsiktiga möj-
ligheter.

En metod för utvecklingsarbete som blivit särskilt uppmärksammad är den 
som benämns ”lesson studies”. Egentligen är det en metod som används sedan 
lång tid tillbaka av japanska lärare för att utveckla klassrumspraktiken, och som 
har blivit känd i samband med att jämförande studier gjordes mellan undervis-
ningen i några olika länder (Stigler & Hiebert, 1999). Andra forskare har däref-
ter studerat detta arbetssätt vidare, t.ex. Winsløw (2004a) i samband med under-
visning om andragradsekvationer. I korthet går lesson studies ut på följande: En 
grupp matematiklärare arbetar tillsammans för att förbättra undervisningen. De 
observerar lektioner, samlar data och analyserar gemensamt resultaten. Lektio-
ner konstrueras gemensamt, och samtliga kollegors samlade kunskap och erfa-
renhet tas tillvara. Vidare analyseras målen för undervisningen noga, även all-
männa sådana, och alla ges tillfälle att reflektera över sina kunskaper och sitt sätt 
att arbeta i klassrummet. Utvecklingsarbetet går typiskt i cykler, där lektioner 
stegvis förbättras och slutligen dokumenteras.
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En mer avancerad version av ovanstående är ”learning studies” (Marton 
m.fl., 2004). Skillnaden är att man inte primärt fokuserar på organisation och 
metoder, utan istället är det sättet att behandla undervisningsinnehållet i relation 
till elevernas lärande som man försöker utveckla. Man arbetar i högre utsträck-
ning än i lesson studies mot bakgrund av olika teorier, och lärarnas professio-
nella utveckling är lika viktig som att utveckla undervisningsmetoderna. För den
skull är det vanligt att man i utvecklingsarbetet får feedback från och samarbetar
med professionella forskare på olika sätt. Ofta resulterar också metoden med 
learning studies i att verklig forskning bedrivs på resultaten av de förändringar i
undervisningen som blir följden.

Ännu ett steg går man om man i likhet med mig tar steget fullt ut som lärare
och utbildar sig till forskare. Grevholm (2001) har utförligt behandlat möjlig-
heterna för lärare att gå vidare med en sådan utbildning, och även redovisat hur 
detta låtit sig göras i några fall. Vidare har samarbetet mellan högskolan och 
skolan i Sverige diskuterats av Grevholm och Wennström (1998; 1999; 2000),
speciellt i samband med professionellt utvecklingsarbete i vilket utbildning 
ingår. För en sådan utbildning och/eller utvecklingsarbete behöver man få 
disponera åtminstone delar av sin egen arbetsstid, och det finns även en del 
möjligheter att söka stipendier från stiftelser och fonder (exempelvis Gudrun 
Malmers stiftelse). En möjlig väg att inleda en egen professionell utveckling är 
att genomgå en magisterutbildning, som ges vid ett antal universitet och hög-
skolor. En annan är att delta i fristående kurser eller i kurser inom speciella sats-
ningar, som det just nu aktuella Lärarlyftet. Vilken väg man än väljer, så innebär 
denna vidareutbildning ett stort personligt och professionellt lyft, som alla 
intresserade lärare rekommenderas att förr eller senare prova. 

En vision om förbättrad algebraundervisning som en nyckel till en 
teknologisk framtid
Min forskningsstudie leder som synes ovan till att en rad implikationer kan for-
muleras, inte bara vad gäller algebraundervisning, utan även för matematikun-
dervisning i stort och för lärarens professionella utveckling. Nedan gör jag en 
kort sammanfattning av dessa i form av en vision om en förbättrad algebraun-
dervisning, och återknyter med den samtidigt till de övergripande forskningsfrå-
gor jag ställt i studien. Här är det på sin plats att påminna om den dualistiska
naturen hos den didaktiska forskningen, med en beskrivande/förklarande sida 
och en normativ (Niss, 2001a). I en vision finns ett betydande normativt inslag, 
och detta är även fallet i min framställning av den nedan. Detta bör läsaren av de 
följande avsnitten vara medveten om.
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Den lärande/eleven
Eleven får i den dagliga undervisningen möjlighet att möta matematiken i moti-
verande och intresseskapande aktiviteter och situationer. Arbetet med dessa sker 
ofta tillsammans i par, i grupper eller i helklass, men görs också ibland individu-
ellt. Diskussioner kring matematiska begrepp och problemlösning är snarare 
regel än undantag i detta arbete, och lärandeprocessen får den tid och det 
utrymme den kräver för att stabila kunskaper ska uppnås. 

Eleverna är alla individer, och vars och ens lärande är unikt. Det finns ingen
bestämd ”takt” som man kan påstå att en individs lärande har, utan detta sker
ibland snabbt, ibland långsamt eller står rentav stilla, plötsligt tar det språng, 
osv. Eleven kan därför inte sorteras in i något definitivt ”fack”, som beskriver
henne/honom som exempelvis ”snabb”, ”långsam”, ”stark” eller ”svag”, utan 
förmågan till framsteg i matematiken varierar över tid. Istället uppmuntras ele-
ven till framsteg och till att ”lyckas” med nya matematiska utmaningar, för att 
på så sätt ytterligare stärka hennes/hans motivation, intresse och känslor för 
matematik.

Redan på ett tidigt stadium i skolundervisningen får eleven möta algebraiska
tankar och strukturella övningar. Aritmetiken utgör den fysiska och konkreta 
grunden för algebran och dess regelsystem, och eleven gör uppmärksam på 
övergripande regler, som exempelvis de kommutativa, associativa och distribu-
tiva lagarna och den speciella ställning talen 0 och 1 har. I aritmetiken stiftar 
hon/han också bekantskap med matematiska tecken som parenteser, minus-
tecken och likhetstecken och lär känna dessa i sina olika roller. Vidare får eleven 
tidigt arbeta med aktiviteter som utgår från övergripande algebraiska tankar som
generalisering av tal och samvariation mellan tal, och öva sig i att presentera 
resultaten med hjälp av olika representationsformer som text, bild, tabell eller 
numerisk form.

När eleven i sitt lärande skaffat sig förutsättningar för att möta bokstavs-
symboler, får hon/han också göra detta, på det sätt och med de metoder som är 
lämpliga för förståelsen i den ålder och på den kognitiva utvecklingsnivå som 
eleven befinner sig. Vägen till algebran kan för olika individer variera och byg-
ger i inledningsskedet antingen på generaliserings-, problemlösnings- eller 
funktionsperspektivet. Valet av väg fullföljs konsekvent tills en stabil förståelse 
av bokstavssymbolen uppnås inom det speciella perspektivet. Därefter leds ele-
ven strategiskt, via lämpliga aktiviteter, till förståelse av bokstavssymbolen
enligt övriga perspektiv, så att hon/han uppnår en flexibilitet i synsättet på den.
Sättet att tolka symbolerna och uttrycken och det på vilket man behandlar dem 
beror på kontexten. 

Via problem och aktiviteter, som diskuteras mellan elever och mellan elever
och lärare, byggs matematikkunskaperna upp steg för steg. Uppgifter, vars pri-
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mära syfte är begreppsutveckling, varvas med sådana som syftar till färdighets-
träning och befästande av erövrade kunskaper. Eleven möter också en konse-
kvent matematikundervisning genom hela sin lärandetid genom förskola, grund-
skola och gymnasium och även in i högskolan. Den ”röda tråden” i matematik-
undervisningen är synlig och följs i stort sett konsekvent. Olika former av arte-
fakter och kognitiva verktyg utnyttjas, där så är lämpligt. Speciellt lär sig eleven 
att utnyttja generella verktyg som räknare, datorprogram och annan teknologi i
aktiviteterna och för att bättre förstå metoder och begrepp. Med deras hjälp blir 
hon/han mer självständig i arbetet, kan lättare arbeta med flera representations-
former, och kan även engagera sig i mer avancerade matematiska aktiviteter som 
modellering eller bevisföring.

Läraren/undervisningen
Läraren har i sin professionella utbildning skaffat sig goda och tillräckliga
matematiska kunskaper samt en matematikfilosofisk grundsyn, som hon/han kan 
bygga sin undervisning på. Samtidigt är skolmatematiken en form av tillämpad
matematik i just den kontexten, och läraren är medveten om på vilket sätt den 
skiljer sig från det akademiska ämnet. Skillnaderna avspeglas i hur matematiken 
framställs för eleverna, vad man tar upp eller utelämnar, osv. 

Jämsides med ämnesutbildningen har läraren också skaffat sig en gedigen 
ämnesdidaktisk utbildning och en säker uppfattning om vad matematikundervis-
ning handlar om och vad matematiska aktiviteter innehåller. Inom algebran kän-
ner läraren till dess generella och strukturmässiga karaktär och är medveten om
var och på vilka sätt den kommer in i andra matematikområden, som t.ex. arit-
metik eller geometri. Vidare är hon/han väl bekant med bokstavssymbolerna i 
deras olika betydelser, som generaliserat tal, obekant tal, tal i funktionssamband,
parametrar, etc., och kan utnyttja dem i aktiviteter som syftar till att eleverna 
utvecklar förståelse för dem på vart och ett av de olika sätten. Speciellt vet lära-
ren att det finns olika vägar att välja mellan då algebra introduceras, och kan 
välja en som är lämplig för den individuella eleven eller elevgruppen i den aktu-
ella kontexten. 

Viktigt är att läraren har en förståelse för elevernas långsiktiga matematiska
utveckling, och att algebran intar en nyckelposition därvidlag, speciellt för 
vidare studier. Det finns ett antal kända hinder för begreppsutvecklingen som 
sammanhänger med algebra, och läraren både känner till dessa och har en 
repertoar av sätt att hjälpa elever att övervinna dem. Vidare har hon/han bered-
skap att upptäcka nya sådana hinder hos eleverna och att konstruera övningar för 
att ytterligare höja deras matematiska kompetens. Läraren är över huvud taget
kapabel att observera sin egen undervisning och att reflektera över den, för att
sedan ha möjlighet att göra förbättringar av den. 
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Läraren utnyttjar en rad olika arbetssätt och arbetsmetoder, och varierar 
dessa på ett strategiskt sätt. Hon/han har klart för sig den väsentliga betydelse de 
affektiva faktorerna har på elevernas lärande och har också förmåga att organi-
sera undervisningen så att de positiva sidorna befrämjas. Eleverna får möjlig-
heter att lyckas med uppgifter, för att på så sätt motiveras för att engagera sig i 
nya matematiska aktiviteter, vilka stärker deras förståelse så att de lyckas i ännu 
högre utsträckning, osv. i en framåtriktad spiral av lärande och positiv affekt i 
samverkan.

Artefakter och kognitiva verktyg av olika slag används av läraren där så är 
lämpligt i aktiviteterna och som ett medel att motivera eleverna. Läraren har 
goda kunskaper i hur man strategiskt utnyttjar dessa verktyg i undervisningen, 
såväl ur ett tekniskt som ur ett didaktiskt perspektiv. Speciellt har hon/han till-
ägnat sig kunskaper kring vanliga teknologiska verktyg som räknare och dator-
program, och vet hur undervisningen måste anpassas då dessa ska användas av 
eleverna. Hon/han vet också vilka risker och fallgropar det finns med dessa 
verktyg och hur man gör för att undvika dem. Vidare är läraren medveten om 
den ständiga utvecklingen av teknologiska verktyg och har en beredskap att 
ständigt utveckla sina egna kunskaper kring dem. 

Läraren deltar kontinuerligt i det lokala utvecklingsarbetet av undervis-
ningen, då även av algebra. Detta arbete kan ta sig olika former och ha olika
ambitionsnivåer, men det innebär alltid att lärare träffas regelbundet, exempelvis
en gång i veckan, och diskuterar matematik och undervisning. I detta utveck-
lingsarbete ges det även tid att stifta bekantskap med forskningen inom mate-
matikdidaktik och vilka nyare rön man gjort inom den. Detta forskningsfält är
naturligtvis stort, men den enskilde lärarens intresse styr inriktningen på vilka
studier hon/han tar del av, och resultaten och slutsatserna av dessa kommunice-
ras med kollegorna i utvecklingsgruppen. Och självfallet ges utvecklingsarbetet 
den tid och de resurser det kräver, eftersom det utgör själva basen och förutsätt-
ningen för förbättringar av undervisningen på den lokala skolan. 

Det lärda/resultatet av undervisningen 
Lärandeprocessen innebär en personlig utveckling för eleven, men ger också 
konkreta resultat i form av kunskaper och färdigheter samt en attityd till mate-
matik som följer med under lång tid. Kunskaperna bygger på en grundläggande 
begreppsuppsättning och en flexibel syn på bokstavssymbolerna i olika mate-
matiska kontexter. De innebär också att eleven har en mångfasetterad bild av 
algebra, som något generellt och övergripande, som ett kraftfullt problemlös-
ningsverktyg och som ett sätt att dynamiskt beskriva samband och förhållanden. 
Färdigheterna innehåller en allmän beredskap att utnyttja algebra i samtliga per-
spektiv, att kunna behandla och vid behov manipulera algebraiska uttryck samt
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att använda en rad representationsformer. De innebär också en förmåga att
kommunicera algebra på olika sätt med hjälp av dessa former, både med andra 
elever och med läraren. Vidare finns det en förmåga att arbeta med teknologi i 
matematiken på ett flexibelt sätt, oavsett om det är handverktyg eller virtuella
verktyg.

Resultatet i form av olika kunskaper och förmågor är aldrig något definitivt,
utan varierar över tid. Under elevens hela skolgång flyttas målen för hen-
nes/hans kunskaper gradvis allt längre fram. Det finns bestämda mål vid vissa
tidpunkter under utbildningstiden, som vid slutet av grundskolan eller för gym-
nasiets kurser. Men lärandeprocessen kan aldrig sägas vara avslutad, så att man
vid en viss tidpunkt kan säga att man är ”fullärd”. Det mänskliga tänkandet,
minnet och förmågan fungerar inte så. Istället är det en under hela livet fort-
gående process som pågår, där gamla kunskaper försvinner och nya tillkommer. 
Dock finns det några grundläggande kunskaper som praktiskt taget aldrig för-
svinner, ofta sådana man lärt sig i mycket unga år. Bland dem finner man dem
som är själva grunden för det matematiska tänkandet, men också sådana som 
man använts sig av regelbundet under lång tid, exempelvis talfakta och huvud-
räkning.

För att en elev framgångsrikt ska kunna gå vidare till nya skolformer krävs 
dock att hon/han har en uppsättning relativt stabila kunskaper inom exempelvis
algebra. Detta beror på matematikämnets kumulativa karaktär, i vilket algebra 
intar något av en nyckelställning. De matematikområden som eleven tidigare
kommit i kontakt med leder så småningom fram till de generaliseringar och krav 
på ett mer avancerat uttryckssätt som algebran tillhandahåller, och funktions-
läran och analysen som hon/han sedan möter bygger på en rad centrala algebra-
iska kunskaper. På så sätt kan algebran utgöra både ett hinder och en möjlighet
för eleven till vidare studier. I min vision ges alla elever tillfälle att utnyttja den 
möjligheten, genom att de ges de resurser i form av tid och utrustning de behö-
ver, och inte minst, att de får möta välutbildade och entusiastiska lärare genom
hela sin utbildningstid.

Slutligen har eleven genom sina erfarenheter av en bra undervisning i mate-
matik, i synnerhet då algebra, kunnat utveckla en gynnsam attityd till matematik
och till matematikintensiva utbildningar och yrken. Hon/han ser den centrala 
betydelsen av goda matematikkunskaper i livets alla skiften, både privat och i 
arbetslivet, och att sådana kunskaper utgör en förutsättning för demokrati och 
samhällsframsteg. Denna insikt avspeglas i attityden gentemot matematik i hela
samhället och i att människor väljer att arbeta med matematik på olika sätt. Spe-
ciellt spelar algebrakunskaperna en stark och central roll inom de naturveten-
skapliga och tekniska utbildningarna, och ett brett intresse för att genomgå
sådana är grundläggande för en teknisk-ekonomisk utveckling. På så sätt kan en 
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förbättrad algebraundervisning sägas utgöra en viktig nyckel till en teknologisk 
framtid.

Fortsatt forskning 
I ett forskningsprojekt med så bred ansats som detta, och som pågår under så 
lång tid, är det ofrånkomligt att nya intressanta frågeställningar uppkommer 
under dess olika skeden. I kapitel 2 beskrev jag processen då mina forsknings-
frågor gradvis växte fram i den empiriska studien. De ursprungliga frågeställ-
ningarna förändrades och förfinades, och nya frågor tillkom som var möjliga att 
undersöka inom studiens ram. Det rörde sig exempelvis om de affektiva fakto-
rernas betydelse för lärande (Hannula, 2002; 2005) och om elevers uppfattning
om matematik och matematiklärande (Pehkonen, 2001). I min studie finns det
resultat som pekar mot att dessa faktorer har väsentlig betydelse för hur elever 
exempelvis lär sig algebra, men det finns ett behov av att fördjupa den typen av 
studier för att säkra den typen av resultat. Det skulle också vara av intresse att ta 
reda på vilka konkreta metoder en lärare kan använda för att öka den positiva
affekten och att stärka elevernas goda uppfattningar om matematik. 

I min licentiatuppsats (Persson, 2005) nämnde jag särskilt sex områden,
inom vilka jag ansåg att mera forskning var önskvärd: 

Algebra från grunden 
Språk och algebra 
Undervisning om algebra 
Räknarnas betydelse 
Det matematikdidaktiska området Algebra 
Läraren som forskare 

Avsikten med presentationen av dessa var att de delvis skulle utgöra startpunkt
för mitt vidare arbete med studien, och att jag vid slutet av forskningsprojektet 
skulle ha behandlat åtminstone ett par av områdena.

Det första jag arbetade vidare med var den aktionsforskning jag bedrivit i
min egenskap av både lärare och forskare. Jag beskrev och reflekterade över 
exempel på hur den påverkat min undervisning och vilka effekter min vidareut-
bildning över huvud taget haft för mig, professionellt såväl som för mig som 
person. Vidare har jag försökt knyta an till annan forskning kring effekterna av 
detta sätt bedriva utvecklingsarbete och till de möjligheter till förbättringar i 
undervisningspraktiken detta kan medföra. Resultatet presenteras i artikel 1. En 
viktig väg att gå vidare inom detta område är att närmare studera hur forsknings-
resultat faktiskt påverkar undervisningen i våra klassrum, vilket jag utreder 
vidare nedan.

Det andra området jag i någon mening har gått vidare med är språk och
algebra (och i viss mån undervisning och algebra), i form av undersökningen av 
funktionssambandet, och de betydelser eleverna gav åt bokstavssymbolerna och 
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likhetstecknet samt vilka representationsformer de utnyttjade (artikel 2). Jag
menar att det i lika hög grad som tidigare finns anledning att undersöka mate-
matikdidaktik ur ett semiotiskt perspektiv, i synnerhet vad gäller algebra med
dess stora variation av teckensystem och representationsformer (Radford, 2000; 
Winsløw, 2007) och med dess möjligheter till byten av representationsformer.
Funktionsvägen till algebra och multirepresentation av algebraiska uttryck är
områden jag speciellt önskar mera forskning kring (se nedan). 

Det tredje området jag undersökte var räknarnas betydelse för algebralärande 
(artikel 3). I det här fallet genomförde jag ingen ny empirisk undersökning, utan 
sammanställde istället en mängd forskningsrön från hela världen i en litteratur-
översikt, som även utmynnade i en syntes av vad man kommit fram till och råd 
till lärare. Jag inriktade mig i delstudien på några av de frågor som jag speciellt 
ställde i licentiatuppsatsen, som ”Hur grafräknarna kan stödja förståelsen av 
exempelvis generaliseringar, algebraiska räkneregler, ekvationslösning, etc?”,
”Ökar en väl genomtänkt undervisning i användningen av grafritande räknare 
elevernas förståelse för algebraiska begrepp och samband?” samt ”Stärks ele-
vernas förmåga att lösa algebraiska uppgifter med högre abstraktionsgrad 
genom de metoder som blir tillgängliga med de grafritande räknarna?”
(Persson, 2005, s. 99). En fråga som jag dock inte kunde få svar på var hur räk-
nare av alla kategorier används i grundskolan i Sverige, av det skälet att det 
faktiskt inte finns mycket forskning kring detta. Här menar jag att forskningen
har mer att göra. I slutet av avsnittet nämner jag också de symbolhanterande
räknarna, som jag vid det tillfället inte funnit särskilt mycket forskning om. Jag
behandlade användningen av dessa räknare i ett särskilt avsnitt i artikel 3, men 
inom detta område finns det oerhört mycket mer att göra (se nedan). 

Ett av områdena jag nämnde, algebra från grunden, har jag inte vidare empi-
riskt undersökt. Däremot har jag tagit del av resultaten från ett alltmer växande
forskningsområde kring introduktionen av algebra betydligt tidigare i skolun-
dervisningen än nu. Jag behandlar detta vidare nedan. 

Slutligen beskrev jag i licentiatuppsatsen att det var min avsikt att ”konstru-
era ett nytt ramverk för det matematik-didaktiska fältet Algebra. Ramverket ska 
ta i beaktande samtliga aspekter på algebralärande, och ska gå att placera in i 
förhållande till gängse ontologiska, epistemologiska, pedagogiska, sociala och 
psykologiska modeller. ’Teorin för algebraundervisning’ ska utgå från de erfa-
renheter, som gjorts i den här studien, men även inkludera all relevant, nyare
forskning inom området”. Denna uppgift visade sig emellertid bli alltför svår att 
genomföra, och istället har jag som utgångspunkt för min översikt över forsk-
ning inom algebraområdet utnyttjat andra stora ramverk, som exempelvis det 
som skapats av Artigue m.fl. (2001) med de epistemologiska, kognitiva och 
didaktiska dimensionerna. Forskningsöversikten har jag presenterat i kapitel 3, 
och min förhoppning är att den kan utnyttjas på de sätt jag beskrev i licentiatav-
handlingen; av lärare, lärarutbildare, läroplansförfattare, forskare samt för natio-
nella utvärderingar och prov. 
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Tidig algebra i skolundervisningen
Det finns idag en förhållandevis stor mängd forskning, som inriktar sig mot
introduktion av algebra och algebraiskt tänkande betydligt tidigare i skolunder-
visningen än vad som är fallet idag (Carraher & Schliemann, 2007; Berg, 2009).
Denna forskning, som jag presenterat och kommenterat tidigare i avhandlingen,
pekar mot att det inte finns några allmänna kognitiva hinder för yngre elever att 
förstå algebraiska grundprinciper eller algebraiska symboler. Istället har barnen
förvånat forskarna genom att snabbt ta till sig algebraiska regler och uttrycks-
former och använda dessa i problemlösning (se t.ex. Blanton & Kaput, 2004; 
Carraher m.fl., 2006; Dougherty, 2007). Denna forskning kring tidig algebra 
(Early Algebra, EA) behöver ytterligare utvidgas och fördjupas, och framför allt 
är det önskvärt att undersökningar av skilda slag inom detta område även görs i 
Sverige.

Det finns enligt min mening skäl att genomföra liknande studier som några 
av dem som redan gjorts runt om i världen. Exempel på intressanta områden är 
strukturell aritmetik, symbolbildning, generaliserade tal i problemlösning eller 
samband och samvariation mellan tal som variabler i studier med barn/elever 
från olika åldrar. Det är inte på förhand givet att de metoder, som fungerat i 
exempelvis USA, direkt kan överföras till svenska förhållanden, även om ett 
barns lärande sannolikt inte är annorlunda där än här. Denna typ av försök har 
man möjlighet att genomföra i liten skala, och utan att den ordinarie undervis-
ningen ”störs”, vilket ibland kan vara en förutsättning. 

Försök i större skala, där olika elevgrupper jämförs med varandra, är ett sätt 
att sedan gå vidare. Man kan då tänka sig att en grupp startar med algebran på
ett strategiskt sätt i förslagsvis grundskolans fjärde år, och sedan konsekvent 
möter den i olika skepnader och kontexter under resterande år. Det blir med
andra ord en longitudinell studie av resultaten av en tidig introduktion av alge-
bra i undervisningen. Resultaten av en sådan förändring av matematikundervis-
ningen kan undersökas kvantitativt såväl som kvalitativt längs olika ”kontroll-
stationer” fram tills dess eleverna avslutar sina grundskolestudier. Jag menar att 
här finns möjligheter att från grunden förbättra algebraundervisningen i Sverige,
och försöken bör vara av stort intresse för dem som arbetar med läroplans- och 
kursplaneförändringar. Som jag försökt motivera, för goda algebrakunskaper hos 
eleverna också med sig en högre kompetens inom samtliga andra matematikom-
råden, och detta kan enligt min mening vara ett sätt att allmänt höja våra elevers
matematikkunskaper i Sverige. 

Funktionsvägen till algebra 
De vanligaste vägarna för att närma sig algebra i skolundervisningen har varit 
den strukturella eller ekvationsvägen, och på senare tid generaliseringsvägen 
med mönsteruppgifter (Kieran, 2007). Speciellt den senare har fått stor plats i 
exempelvis utbildningen av nya lärare, och kommer sannolikt att ha stort infly-
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tande på algebraundervisningen under de närmaste åren. Att utgå från problem-
lösning när algebra introduceras har inte varit särskilt mycket förekommande,
även om man menar att detta är viktigt. Snarare leder de kunskaper eleverna 
skaffat sig via andra vägar så småningom fram till att ekvationer, funktioner 
m.m. används vid problemlösning, ofta i form av textuppgifter i slutet av ett 
avsnitt i läroboken. 

Den väg till algebran som utvecklats mest under senare år är funktionsvägen 
(se kap.3). Inte minst beror detta på den allmänna användningen av grafritande 
verktyg, som medger att en rad egenskaper hos en funktion snabbt kan undersö-
kas. Bokstavssymbolerna ses i detta perspektiv i första hand som variabler, som
kan anta vissa värden. Att exempelvis lösa en ekvation handlar då om att ta reda 
på när en funktion har värdet noll eller när två funktioner skär varandra, och att 
lösa olikheter när den ena eller andra funktionen har störst värde. Viktigt här är 
variablernas dynamiska karaktär, vilken i ännu högre grad kan utforskas med 
hjälp av dynamiska teknologiska verktyg. 

Ett viktigt hinder för att funktionsvägen får ett verkligt genomslag i Sverige 
är nog att grafritande verktyg av allt att döma i tämligen ringa grad används i 
grundskolan. Dessutom är ofta algebran i grundskolans läromedel inte speciellt 
anpassad för att utnyttja denna väg. Min studie visade att eleverna som började
på gymnasiet inte i så stor utsträckning mött de matematiska tankar som ligger 
bakom funktionsbegreppet, utan att de snarare hade ett ekvationsperspektiv på 
ett visst samband. Ett viktigt forskningsprojekt, som jag skulle vilja se genom-
fört, är att konsekvent utgå från funktionsperspektivet då den formella algebran 
introduceras i grundskolans senare år, och att eleverna i samband med detta 
utnyttjar något grafritande verktyg som räknare eller datorprogramvara.

En fortsättning på föregående förslag kunde vara att studera hur funktions-
perspektivet förhåller sig till andra sätt hos eleverna att se på algebran. Kieran 
(2007) skriver:

Another area where future research might fruitfully be carried out concerns 
the interaction between functional and nonfunctional approaches to algebra 
that are included within given programs of instruction.  (s. 748) 

Kieran menar att ”hybridprogram”, där funktionsperspektivet varvas med andra 
perspektiv, kan vara förvirrande för eleverna vad gäller genererande och trans-
formerande aktiviteter (se kap.1). Undervisningsexperiment, där eleverna får 
speciell hjälp med att skilja mellan de olika perspektiven och att integrera dem
med varandra, skulle vara intressanta att ta del av. 

Givetvis är funktionsperspektivet också något man kan utgå från redan i den 
tidiga algebran och i aritmetiska samband, rentav i mycket låga åldrar (Blanton 
& Kaput, 2004). Här skulle jag vilja se några svenska studier som visar hur
yngre barn klarar av ett funktionellt tänkande, och vilka konsekvenser funk-
tionsperspektivet har för deras förmåga att lösa problem.
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Representationsformer – register 
Nära förbundet med funktionsperspektivet är användningen av olika former för 
representation av uttryck och samband. Men även i problemlösning i allmänhet
är det av stor vikt att eleverna är vana att utnyttja ett spektrum av representa-
tionsformer och register. Redan tidigt i skolundervisningen är det lämpligt att 
introducera tanken på att ett problem och dess lösning kan presenteras i olika
register. Ett exempel är övningar med s.k. fyrfältsblad, där eleverna får visa sin 
lösning i form av en text, en bild, en numerisk framställning samt symboliskt 
som ett aritmetiskt eller algebraisk uttryck (Emanuelsson, Johansson & Ryding, 
1991; MacIntosh, 2008). I exempelvis examensarbeten från lärarutbildningarna
har refererats till fyrfältsblad, och dessa har utnyttjats som ett sätt att kommuni-
cera mellan elever. Hittills har emellertid, såvitt jag känner till, inte någon mer
organiserad forskning bedrivits kring utnyttjandet av sådana blad. Jag skulle
gärna vilja se vilken inverkan på elevernas problemlösningsförmåga och på de-
ras algebraiska (även prealgebraiska) förståelse en större betoning på använd-
ningen av olika representationsformer i grundskolans tidigare och mellersta år 
har.

I funktionssamband är de fyra representationsformer som man oftast nämner
situationer/text, tabeller, grafer och formler/symboler (Janvier, 1987b). Paral-
lellen till fyrfältsbladen är uppenbar, och elever som tidigare har arbetat med
dessa har förmodligen inga svårigheter att ta steget till detta nya ”fyrfält”. Det
kan också vara skäl i att prova att i undervisningen ha en speciell fokus på 
representationsformerna och transformationerna mellan dessa i ett metakogni-
tivt perspektiv. Många forskare talar också om vikten av ”representational flu-
ency”, dvs. vana och skicklighet i att utnyttja olika former och transformationer 
(se t.ex. Zbiek m.fl. 2007). Det visar sig att vissa av transformationerna vållar 
problem för en hel del elever, särskilt om den ena representationsformen är den
symbolisk-algebraiska. Kieran (2007) föreslår som forskningsfrågor: 

What is the nature of the transition between nonusage and usage of 
algebraic symbols in problem solving? In particular, what are the factors at 
play when students shift from using non-letter-symbolic (numerical or 
graphical) to letter-symbolic representations to solve problems? (s. 738) 

Detta, menar jag, är centrala frågor för forskningen att besvara vad gäller 
användningen av algebra, inte bara för problemlösning, utan över huvud taget då 
ett funktionsperspektiv används i undervisningen. Speciellt är det angeläget att i 
samband med grafritande verktyg studera hur graferna tolkas av eleverna, och 
hur de kan transformera den till symbolisk-algebraiska uttryck. Detta är också
själva grunden för modellering av förlopp, där en grafisk representation är
utgångspunkten.

De flesta grafritande verktyg medger att två eller flera representationsformer 
samtidigt (eller med omedelbar växling) kan visas. Om man förändrar något i en 
av formerna, så medför det förändringar i de övriga. Särskilt påtagligt blir detta
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när dynamiska verktyg används, som ger simultana förändringar om man exem-
pelvis förflyttar en graf med ”drag”-subverktyget. I figur 14 visas ett exempel på 
hur positionen av minimipunkten för en andragradsfunktions graf avspeglas i det 
algebraiska uttrycket för funktionen. Detta väcker också frågor kring vilka for-
mer för funktionssamband vi använder och deras rationalitet när vi tar trans-
formationer mellan representationsformer i beaktande.

Figur 14.  När minimipunkten A flyttas följer grafen med, och samtidigt
     ändras den algebraiska framställningen i algebrafönstret till 

        vänster. 
Just hur användningen av multipla representationsformer påverkar elevers för-
ståelse för algebraiska symboler och uttryck samt hur dessa kan manipuleras, är
något som inte mycket forskning gjorts kring. Kieran (2007) konstaterar: 

Little is known about how the meaning derived from multiple sources 
evolves in students and is transformed from embodied and contextual
meaning to an understanding of symbols that are subject to formal 
manipulation.  (s. 748) 

Att sådan forskning kommer till stånd, menar jag är av största vikt, i synnerhet i 
skenet av den växande användningen av de alltmer avancerade teknologiska
verktyg, som tillgång ges till i skolundervisningen. 

Teknologi – Datoralgebrasystem 
Jag har redan framhållit det nära sambandet mellan användningen av grafritande 
teknologi i undervisningen och angelägna forskningsområden som exempelvis
funktionsperspektiv på algebran och utnyttjande av olika representationsformer.
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Men den formella algebran kommer i ännu högre grad i fokus då olika symbol-
hanterande verktyg används. Det engelska uttrycket ”computer algebra system” 
kan översättas med ”datoralgebrasystem”, och det kanske ger intryck av räknare 
inte kan ingå bland dessa. Men de symbolhanterande räknarna är i princip ett 
slags specialiserade matematikdatorer, och kan på olika sätt kopplas till och 
även emuleras av datorer. Det finns således inte någon principiell åtskillnad 
mellan ”handdatorer” som räknare och vanliga ”bordsdatorer”. Jag använder här
ordet datoralgebra (eller CAS) som ett samlande namn för dessa verktyg. 

En mängd forskning har gjorts kring hur man praktiskt utnyttjar datoralge-
brasystem i undervisningen (t.ex. Drijvers, 2002; 2003; Zehavi & Mann, 2003;
Kieran & Saldanha, 2005; 2008), men praktiskt taget ingen i Sverige. Utveck-
lingen av CAS i svensk undervisning har också visat sig vara väldigt trög, och 
på många sätt har vi hamnat lite i bakvatten vad gäller denna viktiga förändring 
av matematikundervisningen, trots att symbolhanterande räknare varit tillåtna på
samtliga gymnasiekursers nationella prov sedan 2006. Vad som efterfrågas är 
mer forskning på området, och speciellt då här i landet. Det första kan då vara 
att skapa exempel på hur datoralgebrasystem konsekvent använts i undervis-
ningen i matematik, i första hand inom några gymnasiekurser men även på för-
sök i grundskolans senare år. Här finns naturligtvis ett antal viktiga delfrågor 
som en sådan forskning kan besvara, som exempelvis hur undervisningssätten
bör omorganiseras, vilka metoder som kan användas för att kursmålen ska upp-
nås och även vilka kunskaper läraren behöver skaffa sig för att på ett bra sätt 
kunna utnyttja CAS i sin klassrumspraktik.

En central fråga är vilka manuella färdigheter elever måste ha för att alls 
kunna använda datoralgebrasystem. Att en viss uppsättning sådana, bl.a. att
kunna lösa enkla ekvationer, kunna göra grundläggande manipulationer av 
uttryck och att vara medveten om olika standardtekniker för att finna lösningar,
är känt (se t.ex. Warren & Pierce, 2004), men det behövs mycket mera forskning 
inom området. Kieran (2007) föreslår: 

The question regarding the by-hand skills needed by students embarking on 
CAS activity could usefully be researched by means of studies that carefully
document the prior experience and incoming knowledge of students (i.e.
their current by-hand skills) and then relate these to the theoretical and 
technical knowledge that develops (as well as to the obstacles encountered) 
as a result of the technological experience. (s. 738) 

Jag menar att det är av avgörande betydelse att sådana studier genomförs, och 
att dessa inkluderar elevernas förmåga att lösa problem utan det symbolhante-
rande verktyget. Som jag i slutsatserna i kapitel 6 redogjort för, så uppvisar ele-
ver som använt teknologi enligt hittillsvarande forskning inga försämringar i 
nödvändiga färdigheter med papper och penna eller i huvudräkning. Men detta 
bör, enligt min mening, fortsatt bevakas. Avsikten med att använda CAS för 
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algebralärande är ju inte att algebrakunskaperna ska försämras, utan att de istäl-
let ska bli betydligt mer utvecklade. 

Lärarens roll i undervisning och vid matematikaktiviteter där datoralgebra 
används, är också en fundamental fråga. Förutsättningen för att läraren alls ska 
kunna arbeta med CAS är att hon/han besitter tillräckliga kunskaper, tekniskt 
såväl som didaktiskt. Jag har tidigare i kapitlet diskuterat detta och föreslagit sätt 
för lärare att utveckla sådana kunskaper. Men frågan är hur läraren omsätter sitt 
kunnande kring CAS i klassrumspraktiken, vilken roll läraren spelar och hur väl 
hon/han kan orkestrera utvecklingen av algebraiskt tänkande genom lämpliga 
former av klassrumsdiskussioner (Artigue, 2005, Berg, 2009)? Vidare är det av 
stort intresse att se vilka arbetssätt och vilka praktiska aktiviteter läraren väljer 
för att med CAS som verktyg belysa ett visst begrepp eller en viss metod. Här ser
jag fortsatt forskning som ytterst angelägen om datoralgebrasystem ska kunna få 
ett ordentligt genomslag i matematikundervisningen (se även Zbiek & 
Hollebrands, 2008; Blume & Heid; 2008).

Påverkan av forskningsresultat på undervisningen 
De resultat som forskningen uppvisar har, som jag ovan påpekat, ofta liten eller 
ingen direkt inverkan på klassrumspraktiken (Dylan, 2003). I bästa fall får man 
istället en indirekt effekt via ämnes- och kursplaner och via de nationella pro-
ven, och så naturligtvis genom utbildningen av nya lärare och fortbildning av de
yrkesverksamma. Olika former av utvecklingsarbete, varav jag presenterat några 
ovan, kan emellertid utgöra grunden för mer konkreta sätt att nyttiggöra forsk-
ningen och att utifrån den förändra undervisningen till det bättre. 

En övergripande fråga är då hur olika former av utbildning av lärare och di-
daktiska utvecklingsarbeten förmår att koppla samman undervisningspraktiken
med forskningsrönen. Kieran (2007) skriver:

Research needs to be conducted on the role played by the gradual 
integration of this research base into the development of the pedagogical 
content knowledge of algebra teachers and their practice. (s. 746)

Här, menar jag, behövs rapporter från olika former av lärarutveckling, och att 
dessa sammanställs och jämförs för att se under vilka villkor de visar sig vara 
framgångsrika. Det är viktigt att se till resultatet, dvs. på vilka sätt forskningen 
verkligen haft genomslag i undervisningspraktiken och även i lärarens kunska-
per i och uppfattningar om algebra. 

Ofta har en viss forskningsstudie fokuserat på ett utav ”hörnen” i den didak-
tiska triangeln, dvs. antingen på eleven, läraren eller på det matematiska inne-
hållet. Men Kieran (2007) rekommenderar att man i forskningen kring hur 
lärare omsätter sitt didaktiska kunnande i praktisk handling uppmärksammar 
undervisningen och lärandet samtidigt och även relationen mellan de två. I detta
överensstämmer hennes tankar med dem, som jag försökt observera i mitt eget 
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forskningsprojekt, i vilket jag tar hänsyn till alla delar av den didaktiska triang-
eln.

Slutligen vill jag också som en betydelsefull utgångspunkt för vidare forsk-
ning framhålla lärarens sätt att arbeta med teknologiska verktyg. Med den väx-
ande användningen av sådana verktyg för algebralärande, så behöver åtskilligt 
mer forskning göras kring vikten av den roll som läraren har för att maximera
deras fördelar. Åtskilliga studier har pekat på att, även om teknologi utgör ett 
kraftfullt tillskott i algebraklassrummet, så kan det bara bli ett riktigt lärande-
verktyg när det stöds av en riktig och väl övertänkt lärarinsats (Thomas & Hong, 
2005; Trouche, 2005b; Brown m.fl., 2007). Hur en sådan insats ser ut och vilka 
effekter lärares olika sätt att hantera teknologin har på algebralärande, är ett om-
råde som är i stort behov av att vidare beforska. 

Nya forskningsfrågor 
Jag skulle givetvis kunna formulera nya forskningsfrågor inom vart och ett av de 
intressanta områden för framtida forskning som jag föreslagit ovan. Men det är 
osannolikt att jag skulle få möjlighet att undersöka alla dessa områden, även om 
det ur min egen synpunkt hade varit önskvärt. Tiden kommer inte att räcka till, i 
synnerhet som det i några fall är fråga om större, longitudinella studier. Istället 
kommer jag huvudsakligen att inrikta mig på två specifika grupper av forsk-
ningsfrågor. Skälen till detta är att jag kan se en direkt fortsättning på mitt
avhandlingsprojekt i dessa två områden, och att jag troligen också får reell möj-
lighet att arbeta med dem.

Det första området är användningen av datoralgebra i matematikundervis-
ningen. För närvarande har en ansökan lämnats in om ett större europeiskt sam-
arbetsprojekt, som involverar ett antal universitet. Projektet, som getts namnet
Newton (NEWTON- Mathematics, Science and Technology Learning Using ICT 
and Extended Classrooms), utgår från modellering av fysikaliska förlopp inom
områdena mekanik och dynamik, speciellt sådana som hämtats från attraktioner
på nöjesfält. Eleverna kommer i arbetet med detta att använda IKT i olika for-
mer, däribland WolframAlpha (2009) och symbolhanterande verktyg av olika
slag. För detta krävs att de i matematikundervisningen får lära sig att utnyttja
dessa som instrument för problemlösning och modellering. Min roll i projektet 
är att utbilda och stödja lärare, som inför datoralgebra i undervisningen på några 
gymnasieskolor och troligen även på en lämplig grundskola. I samband med 
detta kommer jag att göra en studie av hur denna implementering lyckas, i form 
av hur lärarna didaktiskt och organisationsmässigt genomför de förändringar i 
undervisningspraktiken som krävs, vilka hinder och svårigheter kontra möjlig-
heter och framgångar med användningen av CAS de upplever samt vilka resultat
i form av kunskaper och attityder hos eleverna som kan spåras. Speciellt är jag 
intresserad av förändringar i elevernas förståelse av symboler och algebraiska 
uttryck, och hur de utnyttjar olika representationsformer för problemlösning och 
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modellering. Projektet är tänkt att pågå under tre år, vilket möjliggör undersök-
ningsmetoder som utgår från mer långsiktiga förändringar. 

De frågor jag på detta stadium formulerat för projektet är: 

Vilka exempel kan ges på matematiska aktiviteter, speciellt innehållande 
problemlösning och modellering, vari symbolhanterande verktyg utnyttjas? 
Vilka exempel på förändringar i klassrumspraktiken (arbetssätt och 
arbetsmetoder) kan observeras? 
Vilka uppfattningar och attityder rörande symbolhanterande verktyg 
uppvisar elever och lärare? 
Vilka hinder och svårigheter upplever lärare vid implementeringen av 
symbolhanterande verktyg i undervisningen? 
Vilka fördelar och positiva effekter anger lärarna med dessa verktyg? 
Vilka förändringar i elevernas kunskaper och färdigheter kan observeras då 
symbolhanterande verktyg konsekvent har använts i undervisningen?

Speciellt:
Vilka förändringar i elevernas förståelse av algebraiska symboler och 
uttryck kan man observera? 
Hur utnyttjar eleverna olika representationsformer vid problemlösning och 
modellering, och hur hanterar de multipel representation? 

Dessa frågor kommer naturligtvis att modifieras under projektets gång, men 
visar på den inriktning jag har i projektet. Jag vill också påpeka att projektet i sin 
helhet är ett ämnesöverskridande projekt i vilket fysik, matematik och IKT 
ingår, och avsikten är att stödja ett övergripande sätt att arbeta i undervisningen,
där exempelvis matematiken sätt in i en reell kontext, i detta fall modellering av
fysikaliska förlopp på nöjesfält. Detta stämmer väl med min egen yrkesbakgrund 
som lärare i matematik, fysik och datorkurser. I mitt klassrumsarbete använde 
jag mig ofta av ämnesövergripande arbetssätt, med matematik på fysiklektio-
nerna och vice versa. Detta var, enligt min erfarenhet, motivationshöjande för 
eleverna och gav dem en inblick i hur ämnena i praktiken går in i varandra på
olika sätt. 

Det andra området handlar om hur lärare kan ta del av didaktisk forskning 
och sedan utnyttja dess resultat i klassrumspraktiken. Jag kommer att med bör-
jan våren 2010 att leda en forskningscirkel, i vilken matematiklärare från olika
gymnasieskolor i Malmö ingår. Syftet med forskningscirklar är att medverka till 
utveckling inom skolor och högskolor/universitet genom att lärare söker kun-
skap kring ett problem som de själva formulerar (Persson, S., 2007). Forsk-
ningscirklarna leds av forskare från högskolan, men avsikten är att de yrkesverk-
samma lärarna på skolorna och forskarna ska ha ömsesidigt utbyte av arbetet i 
dem och att det ska vara ett gemensamt projekt. I forskningscirklarna gör delta-
garna exempelvis empiriska undersökningar som tolkas och diskuteras av samt-
liga i cirkeln för att nå djupare kunskap kring problemområden som lärare upp-
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fattar vara viktiga. Man läser också forskningslitteratur och försöker se hur 
resultat och slutsatser från den praktiskt kan utnyttjas i undervisningen. 

Det är min avsikt att också studera den forskningscirkel jag leder, för att få
svar på några viktiga frågor: 

Vilka frågor lyfter lärarna som deltar i forskningscirkeln fram som viktiga, 
och som sådana som de söker svar från forskningen på? 
Hur ser lärarna på möjligheten att utnyttja forskningsrönen praktiskt i den 
egna undervisningen, på kort såväl som på lång sikt?
Vilka typer av egna empiriska undersökningar genomför lärarna, och vilka 
avsikter anger de att de har med dessa? 
Vilka typer av utvecklingsarbeten anger lärarna som önskvärda på den egna 
skolan, och på vilka sätt kan de tänka sig att starta sådana? 

Det är naturligtvis av särskilt intresse om det i forskningscirkeln arbetas med 
frågor som rör algebralärande och användning av teknologiska verktyg, men
detta kan jag inte förutsätta. Jag menar dock att de resultat jag hoppas att få med 
min studie är överförbara till mitt direkta intresseområde. 

Slutligen vill jag betona mitt stora intresse av att även de andra förslagen till 
fortsatt forskning kan förverkligas i andra forskningsprojekt och av andra fors-
kare. Speciellt tänker jag på hur algebra kan introduceras tidigt i skolan, men
också på hur en konsekvent användning av funktionsvägen till algebra påverkar 
elevernas kunskaper. Jag menar att det är av största vikt för utvecklingen av 
matematikundervisningen i Sverige att elevernas växande svårigheter med alge-
bra och med algebraiskt tänkande, som visar sig exempelvis i nationella prov 
och i TIMSS-undersökningarna (Skolverket, 2008), verkligen tas på allvar och 
att olika sätt att avhjälpa dessa svårigheter övervägs. Min förhoppning är att 
denna avhandling, förutom att utgöra en pusselbit i forskningen kring algebra, 
även kan vara av nytta för t.ex. läroplans- och kursplaneutveckling, lärarutbild-
ning och utvecklingsarbeten på skolorna. En stor och viktig önskan är också att 
den blir läst och begrundad av yrkesverksamma lärare, som har möjlighet att 
direkt dra nytta av den i sitt dagliga klassrumsarbete. Om så blir fallet, menar jag 
att mina övergripande syften och mål med detta forskningsprojekt till stor del
blivit uppfyllda. 
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Summary

Introduction
Algebra has always been considered as an especially difficult part of school
mathematics, by students as well as by teachers. Its abstract features with the 
special letter symbols, which for many students stay incomprehensible through-
out their entire education, has given it the place as the most problematic area for 
mathematics teaching and learning. At the same time, algebra represents a 
higher and more generalized level of thinking, and can be used as a powerful
tool for reasoning, problem solving and modeling of complex situations. For 
these reasons, algebraic knowledge and skills are an important prerequisite for
higher education in mathematics, science and technology. The technological and 
economical progress of society rests heavily on the quality of knowledge in 
these areas, and in that sense, good algebra teaching and learning can be said to 
be a key to the technological future. 

With the aim of making a survey of the factors that facilitate or obstruct stu-
dents’ learning of algebra, I initiated a study of a group of students at upper sec-
ondary school together with a colleague of mine in 1998. It started as mainly a 
teachers’ developmental project, but became gradually a larger research project, 
stretching over several years. At the same time, I have participated in an
advanced education for becoming a researcher, for which this thesis represents a 
conclusion.

During the project, seven reports have been published (Persson & 
Wennström, 1999; 2000b; 2000c; 2000d; 2001; Persson, 2002b; 2003) along 
with some papers and articles. In 2005 my licentiate thesis was presented, in 
which these reports were placed in a more general frame of mathematics didac-
tics. In particular, a discussion and a synthesis were made of the relevant results 
and findings in the project to that point, along with suggestions for further
research in the field. These were also partly intended as guidelines for my con-
tinuing work in the project. This empirical part of the project forms a foundation 
for the entire study as it is presented in this thesis, and its methods, results and 
implications are vital parts in the overarching structure of the whole study. 

One important issue for me was to reflect upon my own development from
being a teacher to being a researcher as well as teacher. Another was to make a 
deeper analysis of one of the algebraic objects that I had investigated in the
empirical phase of the study, in view of the theoretical framework that I use. A
third was to extend the study in a direction toward the use of technological tools 
in mathematics education, especially handheld calculators, and its importance
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for algebra learning. These three parts of my research project are presented in 
the following papers or articles: 

1. The teacher as researcher: Teaching and learning algebra (Persson, P-E., 
2007).

This paper was a contribution to the conference NORMA05, which had the 
theme ‘Relating practice and research in mathematics education’. I reflect on 
some important questions such as: What had I learned from my research
project and from the theories that I had encountered that I could use in my
own teaching? In what ways could I better observe and understand what 
happened in the classroom? I also try to show the relationship between the
challenges of having the double role of teacher and observer and the benefits 
of doing action research, both for the students and for the teacher/researcher.
Finally, I discuss how the process of going through a research education has 
affected me as a person and a newcomer in the didactical field.

2. Understanding relations between variables: Revisiting a ‘node’ in the 
development of algebraic thinking (Persson 2009b). 

In this article, which is submitted to the journal Mathematics Education 
Research Journal (MERJ) for review, I make a deeper analysis of an im-
portant object and compare it with other, similar research. My concern is to 
what extent students, beginning at upper secondary level and one year later,
are able to explain the algebraic statement y = x + 5, and which representa-
tional forms they use in their explanations. Of special interest is if they use 
multiple representations and if they see the statement as an object rather than 
as a process. This article also discusses possible strategies to improve
mathematics instruction for enabling students to acquire a higher quality of 
algebraic thinking, including an earlier introduction of algebra in primary
school and the use of technology for multiple representations. 

3. Handheld calculators as tools for students’ learning of algebra (Persson,
2009a).
The third article has been published in the journal Nordic Studies in Mathe-
matics Education (NOMAD), and gives an overview of what recent research 
literature exposes about the potential positive or negative effects of using 
graphic calculators and symbolic calculators in mathematics education. My 
special focus is on the use of handheld calculators and their effect on algebra 
learning, with theoretical backgrounds for the use of this type of technology
in classroom practice. Three areas are of particular interest: students’ 
conceptions of literal symbols and of algebraic expressions, fundamental for 
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their ability to work with algebra; functional and modeling approaches, both 
important for students’ view of algebra as a useful tool in problem solving;
and approaches within CAS, which put special demands for changes in 
educational methods.

This thesis, which has the character of a thesis by publications, deals with my
entire research project from 1998 up to the present. It gives an overview of all 
its parts, which are presented in my licentiate thesis and in the three articles 
outlined above, and puts them into one frame. For this, I will formulate a set of 
overarching aims and research questions, discuss overall methods and 
collection of data, present some general results from the parts of the study, and 
give some implications for teaching and developmental work. 

Aims and research questions 
The aim of the whole study has primarily been to gain insight and create new
knowledge in the area of algebra learning at upper secondary school. However, 
it has also been of great importance that my project enables me to suggest some
ways to improve mathematics teaching and learning in this area, also throughout 
the whole educational system. For this, I must both investigate algebra learning
in its details and also have an overall view of the complex social context in
which this learning takes place. This leads to a double view of the research pro-
ject, with both detailed questions concerning the particular parts of it and gen-
eral questions intended for the larger picture, here in the form of ‘the didactical
triangle’ (Niss, 2001a). In the following, I will not state the research questions 
from the empirical study or the three articles, but rather concentrate on the over-
arching questions. 

My questions fall into three groups, each of which represents a corner of the
didactical triangle. The headline of each group is double, with both the parts in
the learning process and the persons or the subject matter involved. This duality
reflects the duality in algebraic expressions, which can both stand for a process 
and an object. The research questions are: 

The learning/the student 
What conceptions do students at upper secondary level have of the 
mathematical field of algebra, of algebraic concepts, symbols and 
representational forms, and of algebraic activities, seen from a primarily
cognitive perspective? 
What examples of obstacles for the learner’s conceptual development can be 
discerned, and what are the possibilities of making these obstacles less 
problematic?
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How can affective factors such as motivation, self-confidence and self-
esteem influence students’ learning? 

The teaching/the teacher 
In what ways can teachers’ beliefs and knowledge of the nature of algebra, 
algebraic thinking and algebraic activities create conditions for a 
strengthening of and a change in teaching practice? 
How can further education of an in-service teacher into also being a 
researcher contribute to a strengthening and a change in algebra teaching? 
What changes in the contents, methods and organization of algebra teaching 
can the implementation of technological tools like calculators cause? 

The learning matter/the result of the education 
What results of teaching and learning, in the form of how the learner’s
conceptual and skills development in algebra proceed over a longer time 
period, can be traced? 
What algebraic knowledge can be considered to be stable over time, i.e. has 
been internalized into the learner’s conceptual world? 
What forms of changes in the introduction of algebra, in the algebraic 
activities that are performed, in the cognitive tools that are used in algebra 
education, and what algebra education focuses on, provides possibilities for 
improvement in the results and the consequences of the education, in both 
cognitive and affective terms?

It is important to observe that these three groups of questions interconnect and 
also are partly interwoven in the educational context. Especially are they con-
nected in the different parts of my research project, as seen in the results and the 
implications that are presented in my thesis.

Theoretical framework
This research project, with its broad aims, touch upon a variety of areas of 
didactical research, not exclusively algebra. In building my theoretical frame-
work I have therefore used what Gravemeijer (1994) calls a ‘theory-guided 
bricolage’. According to my understanding of this technique, I bring together
different local and global theories that ‘fit’ together and are applicable to the 
situation at hand, in my case algebra teaching and learning. These theories must 
offer possibilities for describing and explaining the phenomenon I observe, but 
not appear as contradictory. Important for me is also that they resonate with my
experiences as a teacher, and that they have a potential for forming a back-
ground for teachers to improve their teaching. I have chosen five major areas 
that form my theoretical framework. 
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The first area is mathematics as a science and the place of algebra. For me, 
the teacher’s and the researcher’s view of what the nature of the academic sub-
ject mathematics and how it relates to school mathematics, along with the view 
of mathematics education and what mathematical activities contain, is of great 
importance for their praxis. Do they see mathematics as a formal system with
defined concepts and rules that must be taught and learned (Shapiro, 2002), a
natural science in which one discovers the mathematical concepts and rules ( 
Fosgerau, 1992), or maybe a kind of human science with its rules based on con-
ventions between individuals in the society (Ernest, 1991)? My own standpoint
is to a great extent in line with Lakatos (1990), who sees mathematics as quasi-
empiric and uses heuristics as the way to gain knowledge. But I can also appre-
ciate the other perspectives of mathematics, which can be appropriate in various 
situations. Especially when it concerns mathematics education, the social view 
comes in the foreground. I have in my project used much of what has been 
described by Vygotsky (1978) and Ernest (1991). 

The second basic area is the one that contains theories of knowledge and 
learning, i.e. epistemological theories. From the very start of my project, I have 
been influenced by Ausubel’s (1968) assimilation theory. This deals with the 
forming of concepts, with detailed mechanisms for how these are incorporated, 
erased and differentiated in the building of a conceptual system within the indi-
vidual. Based on Ausubel’s theory, Novak (1998) builds a theory of meaningful
learning, containing three forms: cognitive learning (acquisition of knowledge),
affective learning (changes in emotions or feelings) and psychomotor learning
(gain in physical or motor actions or performance). Much of Ausubel’s and 
Novak’s thoughts resemble those from Vygotsky’s (1978) social constructivism.
A development of this is socio-cultural theory (Cobb et al., 2002), which has the
focus on the social group rather than on the individual. My view of this is that 
these two views represent different perspectives instead of contradictory theo-
ries. Another important part of my framework is Brousseau’s (1997) theory of 
didactical (and adidactical) situations. In particular, the simultaneous interaction 
between the teacher and the student and between the individual and the milieu,
which he calls ‘the didactical contract’, has been a starting point for my discus-
sions about classroom work. 

The third area is the meaning of symbols, or the semiotic perspective. Ernest 
(2006) describes mathematics as an area of human endeavour and knowledge 
that has a unique range of signs and sign-based activities, and he sees the semi-
otic perspective as fundamental for designing a good educational setting. 
Steinbring (2006) defines the ‘epistemological triangle’, which shows the rela-
tions between concept, sign/symbol and object/reference context. The symbols
are used and are given meaning in a social context (Radford, 2000), and their 
meaning can be different in various situations. One particular problem in con-
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nection with the understanding of symbols and expressions is the process-object-
duality (Sfard, 1991; Sfard & Linchevski, 1994). An algebraic expression often 
has two sides, on one side an operational process and on the other a structural 
object. The way it is comprehended in the special situation decides what actions 
that are performed on it. Students have problems with acquiring both views, and 
especially a flexible one that allows them to choose freely, as a procept (Gray & 
Tall, 2007). Tall has also described the development of different forms of 
mathematical thinking in his theory of ‘the three worlds of mathematics’: the
conceptual-embodied world, the proceptual-symbolic world and the axiomatic-
formal world (Tall, 2008). 

The fourth area is representational forms and registers. Winsløw (2004b)
has described how one mathematical object can be symbolized in a number of 
ways, depending on the context and the intention with the mathematical activity 
in which it is used. Duval (2006) has created a framework of representational 
registers that are mobilised in mathematical processes. He distinguishes between 
two types of transformation of semiotic representations: treatment and conver-
sion. Treatments occur within the same register and conversions involve the 
changing of registers. His hypothesis is that comprehension in mathematics
assumes the coordination of at least two registers of semiotic representation and 
also that much of the trouble in mathematics learning is related to problems with 
transformations. Especially in connection with functions and the functional per-
spective in mathematics educations, students must work with a variety of trans-
formational processes (Janvier, 1987a). The use of different registers provides
possibilities, as well as obstacles, and a focus on these is of greatest importance
when technological tools are used in the classroom (Drijvers, 2003). 

The fifth area concerns artefacts and tools for learning. Artefacts are things
that are man-made, and Wartofsky (1979) classifies them in three types or lev-
els. Some artefacts are used as tools, and among these are the mediating tools
that Vygotsky (1978) describes. Wartofsky distinguishes between mental tools 
(as language) and physical tools, and their role is to facilitate the interaction 
between individuals (in a wide meaning). A tool can develop into a useful 
instrument in a learning process called instrumental genesis (Verillon &
Rabardel, 1995; Trouche, 2005b), which has two closely interconnected compo-
nents; instrumentalization, directed toward the artefact, and instrumentation, 
directed toward the subject, i.e. the student. These processes require time and 
effort from the user. He/she must develop skills for recognizing the tasks in
which the instrument can be used and must then perform these tasks with the 
tool. For this, the user must develop instrumented action schemes that consist of 
a technical part and a mental part (Drijvers & Gravemeijer, 2005). Especially the 
technological tools, such as calculators and computer software, demand atten-
tion to the potential improvements in learning along with the hazards with using 
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these in mathematics education (Lagrange, 1999; Säljö, 2005). Cognitive tools 
are designed for supporting cognitive processes (Heid, 1997) but are not always 
used by teachers as such (Balling, 2003). The complex processes involved in 
turning calculators and tools into instrument for learning has been described by 
Guin and Trouche (1999), Winsløw, 2003, Drijvers and Gravemeijer (2005), and 
Artigue (2005). 

Methods and collection of data 
The empirical part of the project had a longitudinal design, and a variety of data 
were collected in the years 1998-2003 from two groups of students on several 
occasions during their three years in the Natural Science Programme at an upper 
secondary school in southern Sweden. The research strategy could in some
senses be called ‘action research’, because the initial interests for me and my 
colleague was to improve our own teaching through research and reflection on 
our own teaching. It was the special case of ´teacher as researcher’, with its 
advantages and values that for example Crawford and Adler (1996) have 
described. Our intention was also to have a multi-strategic approach (Bryman, 
2004), using both qualitative and quantitative data and a triangulation of meth-
ods (Wellington 2000). 

The methods used were a series of tests, a series of questionnaires, inter-
views, a short essay, continuous observations and the final evaluations. Some
background material was also obtained, such as overall socio-economic circum-
stances for the area, which type of ability grouping the students had encountered 
at lower secondary school (including some short interviews with teachers) and
the students’ marks in the various courses at upper secondary school. Finally, we 
constructed the ‘support time’, which is not a method, rather it is an experiment
or rather a kind of ‘action’ or an intervention (Carr and Kemmis, 1986). 

On of the main components in the empirical part of the project was the series 
of three algebra tests, which had been initiated with a prior-knowledge test. For 
each test, a number of tasks were selected from the areas of school algebra in 
which we were interested: creating and interpreting algebraic expressions, sim-
plification of algebraic expressions, using formulae, solving equations and using
linear functions. The tests contained both tasks requiring answers only and tasks 
demanding full solutions. Skills, understanding of algebra and ability to com-
municate using algebraic expressions were tested. In order to trace the students’
development we employed used some tasks in later tests that had been similar or 
exactly the same in earlier tests. The tests were distributed over the students’ 
three years of studies, with the last one given during their last semester. 

The other major component in the methods was the series of questionnaires 
that were given in the beginning, in the middle and at the end of the three years.
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All three were constructed with a few open-ended questions (Gorard, 2001). The 
first questionnaire was divided in two main sections, one with questions about 
beliefs and attitudes towards mathematics and algebra and the other with two 
explaining tasks. We asked the student to explain the solving of a linear equation 
and the meaning of a simple linear function. The second questionnaire was 
similar to the first and its questions had the nature of sequels to those set earlier. 
Finally, the third questionnaire had only questions focusing on attitude with an 
evaluating quality. 

The third major component was the interviews that were held some students.
The aim was to build on the answers from the questionnaires and give the stu-
dents the possibility to elaborate their answers. The first interview was semi-
structured and with much focus on the explanation of the functional expression. 
All interviews in this round were audio recorded and later transcribed, though 
with a data reduction in which less interesting questions only were summarized. 
Interview 2 was unstructured as a whole, and had more the nature of a dialogue. 

In article 1, I do not use any regular research methods. Its aims are to discuss
some of my experiences from the empirical study and to reflect upon my devel-
opment from teacher to researcher. I used three examples from the study to shed 
some light on the relation between theory and practice, and also tried to trace 
effects from our findings on my teaching practice. In these cases, my method of 
analysis was to compare the results from the empirical study with theories of 
learning, of signs and symbols, of affective factors etc., which I had used as a 
framework.

All the data in article 2 come from the questionnaires and the interviews in 
the empirical study, no additional data collection was made. The focus of the
article is on a functional relation, that represents a central concept in algebra,
namely the expression . My intention was to compare my results with 
what earlier research had shown, and therefore I partly used categorizations and 
data from this (Blomhøj, 1997; Grevholm, 1998). I also placed my results within
the theoretical framework I use, with the process-object duality including the
concept of reification, representational registers, flexibility and the three worlds 
of mathematics. Therefore, I had to partly reorganize and to supplement earlier 
categorizations accordingly. The material I used consisted of two types of 
qualitative data, which through the categorization process could be treated with 
quantitative tools. 

5xy

Article 3 is a literature review that focuses on the use of technological tools, 
primarily handheld calculators, in mathematics education. Various sources were 
used to obtain material for this. An electronic search was made in some major
databases, with search words like ‘mediating tool’, ’cognitive tool’, ‘instru-
ment’, ‘register’, ‘object-process’, and ‘procept’. I also imposed the limitation
that the articles should be from the year 2002 or after, although some exceptions 
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were made. Proceedings from PME conferences in 2004–2006 were searched
for papers relating to research of the use of calculators in mathematical activi-
ties, and students’ and teachers’ beliefs and attitudes towards them. Some major
books published from 2002 were also included in this review as well as three 
PhD theses. 

A set of quality criteria were used for the selection of papers, articles or 
books to be included in the article, such as that they include findings of impor-
tance for classroom development and give some implications for teaching. In 
addition they must also have undergone a sound review process before publica-
tion. Above all, they had to be relevant to my aims and research questions. The 
text in the selected books and papers was read through, in most cases more than 
once, and I interpreted them from the perspective of a practitioner. The texts 
were categorized in different thematic groups, such as algebraic symbols, func-
tional relations, students’ and teachers’ beliefs, or based on the specific type of 
technological tool. A search was made for recurrent findings and for appropriate
citations in order to support and build an argumentation for more general con-
clusions and implications, which it was my intention to formulate.

Results and conclusions 
The empirical part of the research project generated a vast amount of data, 
which was compiled and analyzed, partly using the theoretical framework and 
partly with our own categorizations, a kind of ‘grounded theory’. It resulted in a 
list of some important factors that influence the learning of algebra at upper sec-
ondary level: pre-knowledge, concept development, instruction, time for learn-
ing, and interest, attitudes and feelings (Persson, 2005). For each of the factors a 
number of conclusions were drawn, with implications for teaching practice. It
can be argued that these factors can be applied at any educational level, and this 
provokes an important question. In what ways can the results and the conclu-
sions from the study be considered to be general? In particular, can they be used 
as a basis for educational development in other schools? The study was made at 
one single school, with my colleague and me as teachers in two of the classes.
Under these circumstances, it is impossible to claim that all our findings are 
general, even if a rather large number of students participated in the study. But 
in those cases, when a generalization can not be made probable, the results could
still be of interest as an example of what can happen in algebra education and 
how one as a teacher can handle this (Niss, 2001a). 

The later parts of the research project, that are described in the three articles,
can in some ways have a higher level of generality, especially the literature 
review in article 3. Results, conclusions and discussion of the findings in these 
articles can be read in English, as they appear in the appendices of this thesis. 
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I will briefly give some of the results and conclusions, grouped into the three 
‘vertices’ of the didactical triangle:

The learning/the student 
Approximately one quarter of the beginners in the study had low pre-knowl-
edge of algebra and also of arithmetic. This ratio remained fairly static 
throughout the three years at upper secondary level. 
Good understanding of the concept of variables, the use of letters and good 
number sense are important parts of pre-knowledge, more important than for 
example skills in rewriting algebraic expressions. 
A majority of the students preferred numerical explanations of a functional
expression, and this also represents the most common representational form.
Few students showed signs of reification of the expression or used more than 
one register. 
One cannot define the lowest level of prior-knowledge necessary for success 
in algebra. The most important factors for emerging from a poor initial posi-
tion are that both the student and the teacher believe that success is possible
and that the student gets a certain amount of support at his/her own level. 
Peer support and working in small groups are of great importance. Students 
with low pre-knowledge get much help and substantial benefit from cooper-
ating with higher-achieving students. At the same time these get the oppor-
tunity to enhance their own conceptual understanding when they explain to
the others. 
Affective factors such as interest, motivation and self-confidence are most
significant for success in algebra learning, and having enough time for 
learning is necessary in that respect. Students using technology generally 
have a more positive attitude towards mathematics and algebra. 

The teaching/the teacher 
The teacher’s ways of working with the students in the classroom and the 
didactical contract are in many ways crucial. The students must be allowed 
to start from what they know and not from what they are supposed to know. 
Both students and teacher must believe that progress and successful results 
are possible. 
The findings we made in our study were possible to use directly for 
improvement of our classroom practice and in the ways concepts were intro-
duced. Concrete examples exist of how research findings have contributed to 
a deeper understanding of the learning processes that take place in the class-
room and the factors that decide if the student will succeed with their 
mathematical studies or not. 
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There are a number of advantages with being both a teacher and a
researcher, and also for the students with a more effective learning situation 
and a more relaxed relation between them and the teacher. One must, how-
ever, be aware of the potential risks and obstacles that exists and be prepared
for these. 
The integration of technological tools into education presupposes that this 
changes in many respects. A discussion about what important algebraic 
knowledge is and what algebraic activities with technology should contain is 
necessary. There is also a great need for teacher development in this area.

The learning matter/the result of the education 
Many students in the study had difficulty acquiring a structural concept of 
algebra, and often lingered in a purely operational mode. It took time before 
the higher abstraction levels for understanding of variables were attained. 
However, after one year of studies, much of the numerical explanations of a
functional expression have been replaced by others that are associated with 
the characteristics of the straight line, and tables and graphs are more fre-
quently used. 
There are great similarities, but also some differences, in the patterns of 
explanations of the functional expression between students from the lower 
secondary school, upper secondary school and university. The similarities
point at the importance of a long term strategy in mathematics education. 
Learning often occurs in leaps, and when one obstacle has been overcome, 
students can make substantial progress. It is therefore important to thor-
oughly analyze the student’s mistakes in order to find possible misunder-
standings from which they arise. 
Most of the algebraic knowledge and skills from the first two years remains 
stable at the end of the students’ third and last year at upper secondary 
school, even if algebra was not exercised specifically in the final year. 
Understanding of variables, algebraic simplification, including handling
binomials and polynomials, and solving of equations, are examples of areas
of relatively stable knowledge. 
Students who use calculators usually become more active in solving mathe-
matical tasks, see problem-solving in a new way when they are freed from 
routine calculations, are more flexible with strategies for problem-solving
and with representational forms, improve their competence to understand 
and use mathematical concepts, develop a clearer and deeper conceptual 
understanding of algebraic syntax, expressions and functions, make signifi-
cant improvements in problem-solving skills as well as computing and 
operational skills, take advantage of them as a common communication
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medium on a higher level than what is possible with paper-and-pencil in 
their cooperative work, show no decline in paper-and-pencil or mental skills,
and show a more positive attitude towards mathematics and are more moti-
vated than those students who are not using calculators. 

Implications
My research project has shed some light and has contributed to knowledge in 
mainly four areas that also coincide with the three parts that it has been struc-
tured in: 

How a number of basic factors, cognitive as well as affective, influence the 
teaching and learning of algebra in a classroom perspective.
How students interpret and explain a simple functional relation, and what 
representational forms they use for that. 
How the use of calculators in mathematics education affects students’ learn-
ing, particularly in the area of algebra. 
How the double role as both teacher and researcher can affect classroom
practice, and how action research provides possibilities for improvement of 
education.

One of the overarching aims of this research project is to find ways to improve
mathematics teaching and learning. Therefore, it is important to formulate a set 
of general implications of the study, and to offer some advice for changes and 
improvement in the teaching and learning of algebra. These are here presented
in six themes:

Knowledge and development 
A mathematics teacher must have a good, general knowledge of the academic 
subject and how it relates to school mathematics. He/she must also be sure of 
what important knowledge is and in what ways and with which methods this can 
be attained by students. The beliefs of the mechanisms of teaching and learning 
and the roles of the teacher and the students in the classroom are also of great 
importance. It is not possible to define a lowest level of pre-knowledge that is 
necessary for success in algebra. But if students have serious problems with the 
basic arithmetic concepts, these must first be remedied before they continue with 
the more abstract algebra. Understanding of concepts and computational skills
do not represent competing goals for education, but develop in interplay in the
mathematical activities. Central for the development of knowledge is the
abstraction process. The combination of concept and process, procept, represents 
the level of abstraction that should be the aim at upper secondary level, even if 
the student to some extent also is able to enter the most abstract of the three 
worlds of mathematics. 
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Symbols and representational forms
One must be aware of the different symbols and systems of symbols used and of 
the special role these play in mathematics. It is also important to strategically
develop and formalize these systems in the classroom, and in connection with
this discuss known problems with symbols with the students, such as the double
role of the minus sign, how the equals sign is interpreted and a number of con-
ventions in the algebraic syntax. Of special importance for the way algebra is 
perceived is the kind of understanding students have of the literal symbols and 
how these are used in different situations and with different meanings. There 
must be sufficient time in education for the development of higher abstraction 
levels as well as structural sense, and that also the students’ flexibility in using 
the symbols are supported. Activities that promote different perspectives on 
algebra must be carefully designed, and one of the most promising ways is the
functional approach. In this, one works with different representational forms and
transformation processes between them. Technological tools facilitate the trans-
formations and make them more accessible to the students in problem solving. It
is important that the teacher is aware of the many different types of transforma-
tions within and between registers and that he/she designs activities for obtain-
ing skills in them.

Algebra as a strand in mathematics education 
Algebra and algebraic thinking is one of the most important strands in mathe-
matics, and forms together with arithmetic and number sense the skeleton of 
students’ mathematical knowledge. This evolves over a long period with gradu-
ally more sophisticated conceptions of letter symbols, expressions and relations.
Many studies have been made of the introduction of algebra and algebraic 
thinking in education for the early years. Common for the results of these is that
younger children show no sign of having any cognitive obstacles for working 
with activities that we identify as typically algebraic, with unknown and gener-
alized numbers, variables or relations between quantities. The border line
between arithmetic and algebra is also diffuse, and the rules of arithmetic reflect
the underlying algebra that guides the way we treat numbers in the number sys-
tems. In pre-algebra these rules are exercised, and this forms an important con-
tribution to the strand and an introduction to, for example, equation solving. But 
the teacher should not hesitate to introduce letter symbols in a variety of con-
texts, when it is appropriate for the children and with activities that correspond 
to age and development. My recommendation is that this should not occur later 
than in the ages 10-12 years. An earlier introduction of algebra in school
instruction than is common today could, in my opinion, could lead to substantial 
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improvement in students’ mathematical development and knowledge throughout 
their entire education. 

Technology in mathematics education 
The results of research indicate the positive influence technology in education
has on students’ abilities within mathematical activities and on understanding 
concepts and processes. An important observation concerning graphing calcu-
lators is that using these result in changes in the ways algebra, functions and 
analysis appear in education. They also give students possibilities to take a more 
active part in mathematical activities and to strengthen problem-solving skills 
such as modeling and making hypotheses. In my opinion, a more common use 
of calculators or appropriate computer software at all levels could be a way to 
improve mathematics education, particularly in the area of algebra. With the
algebra strand and the functional perspective in mind, I would recommend that 
graphing tools are commonly introduced at lower secondary level. This is also a
way to ameliorate problems arising from transition to upper secondary school. 
Symbolic calculators and software (CAS) represent powerful tools that have the 
potential to radically change mathematics education, at least in secondary 
school. Results from research indicate that CAS also could raise the students’ 
mathematical attainment and understanding in some basic aspects. Their use, 
however, demands knowledge and skills by the teachers that they might not pos-
sess. Furthermore, these tools must be used strategically and consequently in
instruction, and with new methods, adapted for their capabilities. With these
conditions in mind, I recommend that CAS is more frequently used at upper 
secondary level and, possibly, introduced already at lower secondary level. 

The importance of affective factors
Among the more notable findings from the empirical study is how affective 
factors such as interest, attitudes, motivation, self-esteem, self-confidence and 
delight influence the results of education. The awareness of this became a great
help for me in my classroom work. As a teacher I must believe in my students’ 
possibilities to succeed with the mathematics at hand, provided that they are 
interested and willing to work. Peer support and the social environment in the 
classroom are important, especially for students who have difficulties with 
mathematics. Students should also feel involved and that they can actively influ-
ence what is happening in the classroom. Another important factor for raising 
the motivation is that the students understand the aims and goals with their edu-
cation, what mathematics and mathematics education are, why they should learn 
mathematics and how they acquire new knowledge. A meta-cognitive discussion
about learning can facilitate and support the methods and working ways a 
teacher uses. The connections between the affective factors and technological 
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tools are to a great extent united. Students like mathematics better, become more
motivated and feel more self-confidence when they use calculators or computers
in the mathematical activities. It is also a basic tenet in education that affective
factors always accompany the cognitive ones. They often coalesce in a positive
spiral of development, where success in solving a task creates delight and moti-
vation for new activities, in which the student attains new knowledge and can 
succeed with a more advanced task and so on. Unfortunately institutionalized 
forms of learning, like at the Natural Science Programme at upper secondary
school are not always optimal for the affective factors, and they can not entirely 
rest on how one as a teacher provides the students with interesting and motivat-
ing tasks. But there are always possibilities to, for example, start a new section
in the course with a larger, open-ended problem, leading to the mathematical 
concepts and methods that it is intended the students learn, or present fun and 
interesting mathematical problems in order to support their positive feeling 
about mathematics.

Development projects 
In my report and articles I have described how I came to participate in a profes-
sional development and which consequences that had for me. As a teacher I
have much more experience in working together with others in planning, carry-
ing through and evaluating my own teaching. I have better tools for under-
standing what takes place in the classroom and to take appropriate actions 
according to that. Furthermore, I have been able to form a theoretical back-
ground for my teaching, which I can use for structuring my classroom practice 
and reflect upon both this and the mathematical theory I work with there. 
Finally, I have learned to observe my own teaching and its consequences for 
students’ learning in a more structured way and to compare with research in the 
area. In order for research results to have any real influence on classroom prac-
tice, teachers must be involved in a development process in an active and posi-
tive way. A development project can take many forms, and one can simply be a
course for raising the competence in the subject matter, didactics, pedagogy or, 
preferably, all at the same time. My thesis points to a number of important areas 
within algebra and technological tools, but there are of course also more general 
courses. Other, more ambitious projects can take the form of lesson studies 
(Stigler & Hiebert, 1999) or learning studies (Marton et al., 2004), in which 
many teacher’s at the school are involved, and have the purpose of providing a 
more stable ground for changes in teaching practice. Or it is possible, like me, to 
participate in an education as researcher (Grevholm, 2001). Whatever way one 
chooses, this in-service education gives a substantial personal and professional
lift that I recommend all teachers to sooner or later try. 
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Artikel 1





The Teacher as Researcher: 
Teaching and Learning Algebra

Per-Eskil Persson
Malmö Högskola, Sweden 

Together with a colleague I performed a study of which factors that facilitate or 
obstruct students’ learning of algebra. This research is the context for my 
reflections in the paper. Thus I will briefly present the aims of the study. Starting 
with three examples from my research I describe and discuss how this, together
with the theories connected with it, helped me to interpret and understand  bet-
ter what happened in the classroom and how theories and research could be
used to improve my own teaching practice. I also try to show the relationship 
between the challenges of having the double role as a teacher and also an ob-
server and the benefits of doing action research, both for the students and for 
the teacher/researcher. Finally, I discuss how the process of going through a 
research education has affected me as a person and a newcomer in the didacti-
cal field. 

INTRODUCTION
Is an upper secondary school teacher who has been working as such for more
than 20 years really in need of professional development such as in-service or
supplementary training? His/her teaching qualifications include solid knowledge 
of mathematics as well as pre-service training in pedagogy and teaching meth-
ods. No major problems with teaching have occurred during the years, and the 
results in forms of students’ performance in tests and their marks have been 
rather satisfactory. He/she has a genuine interest in working with younger peo-
ple and really enjoys teaching. Would it not be sufficient with some occasional 
‘brush-up’-course or some single discussion days for example about changes in 
the syllabus for a course? Then the teacher’s long experience will guarantee the 
rest.

Society has gone through many changes during the teacher’s 20 years of service, 
and so has the school environment. New curricula have been introduced with a 
new system of criterion-referenced grading. The public view of teaching and of 
knowledge in general has changed, and it is a real challenge for an ambitious
teacher to renew himself in order to cope with the ever-changing conditions for 
his work with the students.
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The teacher’s central role is discussed in a report from the Swedish National 
Board of Education (‘The desire to learn – with focus on mathematics’,
Skolverket, 2003:34): ‘The teacher is unanimously mentioned by the students as 
the most important factor for their desire to learn.’(author’s translation). But a 
solid pre-service training and long experience as a teacher does not suffice. 
Pettersson, Kjellström & Björklund (2001) describe in another report the aim of 
a broader competence development. Their implications are that teachers should, 
from recent research and theories of knowledge, teaching and assessment in 
mathematics, both deepen and broaden their skills and knowledge in relation to
the type of school within which they are working. 

Seven years ago I was, to great extent, in the above mentioned situation. I was 
steadily working as a teacher of mathematics and physics and was mainly satis-
fied with my job. Then something happened that changed my life. I was 
involved in a didactical project, led by Professor Barbro Grevholm from
Kristianstad University. The aim was to increase the participants’ knowledge of 
the didactics of mathematics and to inform of research in the subject. It was also 
meant to stimulate contacts between different categories of teachers as well with 
the university and to make it possible for teachers to work with development 
projects at their own schools. 

At the time, there had been some public debate in the media about the decreas-
ing skills in algebra of the beginner students at the Swedish technological uni-
versities. I had discussed this with a colleague of mine, Tomas Wennström, who
was also involved in the didactics project, and we both thought that it would be 
of great interest to investigate our students’ algebraic knowledge. 

The over all intention with this paper is to describe and discuss my own action 
research and my transition from being a teacher to also being a researcher. First, 
the algebra project with its aims is very briefly introduced. Secondly, three 
examples from the study form the background for how theories and research 
results could be used to improve my own teaching practice. Thirdly, action
research with its challenges and benefits will be discussed, especially with the
teacher as researcher. Finally, my professional development and its conse-
quences for me as a person conclude the paper. 

The paper does not aim to give a research report of the algebra project itself,
with a deeper description of theories, research questions, methods or results. It
will, however, in the conclusion present some research based recommendations
for teaching. 
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THE ALGEBRA PROJECT 
The teaching and learning of algebra is a most difficult matter in school mathe-
matics. Teachers struggle with a great variety of problems with students’ under-
standing of algebraic expressions, equations and functions. These difficulties are 
often accompanied by problems of legitimacy. To motivate students for learning
algebra, to promote interest and curiosity for it, and to create learning situations
that enable students to both develop and succeed, are crucial characteristics of 
‘good’ teaching. These goals are most complicated and hard to achieve and
therefore necessary for every mathematics teacher to work with in their class-
room practice.

With the aim of making a survey in which factors that facilitate or obstruct stu-
dents’ learning of algebra were investigated, Tomas and I initiated a longitudinal
study of a group of students from the Natural Science Programme at an upper 
secondary school in 1998. In 2000 a supplementing group was included in the
study for the possibility of making comparisons and also for an extension of the
research questions. The investigations concluded in 2003, when the last group 
left school. Results of the study were presented in seven reports (‘Algebraic
knowledge in upper secondary school, I – VII’, Persson & Wennström, 1999-
2001; Persson, 2003a). 

Data was collected during a period of five years, using a variety of methods: 
tests, inquiries, interviews, essays, observations and results like marks for the 
different mathematics courses. It was analysed and combined in different ways 
in our reports, and some of the results will be presented below in the examples.

I completed the later part of the study alone, and in March 2005 it resulted in a 
licentiate thesis (Persson, 2005). In this, all seven reports are put into a more 
general frame of mathematics education research. In particular, a synthesis is
made of the relevant research questions, of results and findings and of general 
conclusions of the study. Moreover, a discussion of teachers as researchers and 
suggestions for further research in the field are included. 

The purpose was to show a comprehensive view of students’ learning, but in
order to accomplish this, the research questions had to be structured into smaller 
parts. A number of main factors that influence students’ algebraic learning were 
identified:

What pre-knowledge the students had, entering upper secondary school, 
especially in algebra.
Which concept development they went through during the three years, 
both individually and as a group. 
The forms of instruction the students actually met. 
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The time for learning mathematics in general and particularly algebra. 
What importance affective factors as interest, attitudes and feelings
have in the learning process. 

For each of these factors, our own teaching experience and the findings of the 
investigations were compared with existing theories and results in the didactical 
field. As examples can be mentioned Sfard & Linchevski’s (1994) discussion of 
the conceptual difficulties with the reification of algebraic objects and 
Walberg’s (2003) educational productivity factors, amongst which time plays an 
important role. Some of the methods used in the study were directly set up 
against the background of relevant theories and earlier research. Important
questions here are: What was the effect of our findings on our own teaching? 
Did it indeed help us to better understand what happened and to really improve
our work?

THREE EXAMPLES 
It is not possible to present all the findings and conclusions of the study in detail 
in this paper. Nor could all important aspects of the changing process from
teacher to researcher easily be described. Instead, I have chosen some exemplary
episodes and single results from the study to illustrate what actually happened,
how this affected me as a teacher and what consequences it had for my teaching 
practice.

Misconceptions of a sign rule 
One part of the study was organized as a case study of ten students. Their back-
ground, pre-knowledge, attitudes, performance in tests and how they managed in 
the different mathematics courses was noted and discussed. One of the students, 
‘Student B’, showed relatively good skills at the pre-tests and had a positive
attitude towards algebra and mathematics in general. She managed most of the
algebraic rules well, yet she got wrong answers for many of her tasks because of 
the same mistake over and over again. For example:

ab3aab3a9ab6a10)ba3(a3)b3a5(a2 222

8x201x169x4 222

Apparently the mistakes depend on a misconception of a sign rule. There is 
some confusion between   and 19 )1()9( , which causes one term to be 
positive.
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Student B, whose results in mathematics normally were good, was very frus-
trated and it took time before we together could come to the bottom of the 
problem. She was even irritated when we tried to pinpoint her misconception. In 
such a situation it is vital that the teacher do not leave the student until both 
understand the error. After a thorough discussion about negative numbers, stu-
dent B had overcome her block, and then showed a rather rapid development of 
her algebraic knowledge and skills. 
Episodes like this are well known by teachers, and are almost part of their eve-
ryday practice. I myself had encountered it on numerous occasions, but this time
I also could relate it to relevant theories of learning. What could be observed 
here could be interpreted as a small leap in the learning process, which for 
example Vygotsky (1986) has described. Freudenthal (1978:78) wrote: ‘If 
learning process is to be observed, the moments that count are its discontinuities, 
the jumps in the learning process.’ 
What I learned from theory is that these thresholds in the development of con-
cepts are normal and that they are individual. They often occur in a social inter-
play, and in what Vygotsky (1978) would call ‘the proximal zone of develop-
ment’. So here the theory of social constructivism got real, and I could consider
it when planning my teaching. It is advantageous to organize the work in the 
classroom in such a way that it promotes discussion in this zone. 
The misconception could be identified as an example of ‘rote learning’ (Novak, 
1998) of the sign rule for multiplication of negative numbers, which made it 
possible for the student to use it in an inappropriate way. Rote learning occurs 
when the learner memorizes new information without relating to prior knowl-
edge. It was also a basic error in understanding the different roles the negative 
sign has (Gallardo, 2001), which leads to the semiotic problems with the alge-
braic language (Drouhard & Teppo, 2004). These various ways of looking at the
problem made me aware of important aspects of my instruction and of how I 
should and, indeed, how I should not organize my teaching. 

Support time 
It is not uncommon at upper secondary schools that some sort of differentiation,
such as ability grouping (streaming), is used for certain subjects like mathemat-
ics. Pre-tests are used to place the students in the ‘right’ groups. There are 
advantages with such an organization, but there are also serious disadvantages 
(see for example Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). One is the ‘locking-in’-
effect, which happens when a student is placed in a ‘lower-achieving’ group. In 
this, mathematics teaching is adapted to a ‘low-ability level’ and at a slower 
pace. It will then be almost impossible then for him/her to make considerable 
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progress and rise to a ‘higher level’. Based on our own professional experience 
and beliefs, we thought ability grouping was a totally wrong way to organize 
mathematics classes. 

On the other hand, without any organized differentiation it used to be quite
common at the Natural Science Programme that beginner students ‘fell out’ after 
rather a short time, because of problems with the mathematics courses. This was 
almost seen as normal, but for Tomas and me it was highly unsatisfactory. We
discussed another construction, which we called the ‘support time’. Those stu-
dents who had problems with arithmetic, such as fractions or powers, or with 
basic algebra, got an extra hour of mathematical instruction each week during 
the first year. This time was compulsory for the students and it was organized in 
small groups (< 10) where they could get individual instruction from their usual 
teacher. Our intention was that the students would have sufficient support in 
their mathematics learning to ‘catch up’ with the regular course. They also had
the opportunity to discuss mathematics in a less stressful situation. 

Time is one of the most important factors for learning. This has been described 
in the report from the Swedish National Board of Education (Skolverket, 2003). 
Walberg (1988, 2003) has identified nine psychological factors for learning, 
amongst which time takes an important place.

The positive effect of time is perhaps most consistent of all causes of learning.
(2003:7)

…then it can be seen that time is a central and irreducible ingredient among 
the alterable factors in learning.  (1988:78) 

But he also emphasizes that the quality of the time is essential: 

”Productive time” is the time spent on suitable lessons adapted to the learner 
– in contrast to ”engaged” or ”allocated” time, which may be futile in the 
content or method of instruction, is inappropriate for individual students.
(1988:80)

For the individual student it is important that enough time is available for 
meaningful learning and then, of course, also of algebra. Some students need 
more time then others, and theory clearly supports our construction. It also 
showed Tomas and me the importance of this aspect in all our teaching. The
‘support time’ became a success at our school. During the first year, we actually 
had no single ‘drop-out’ because of problems with mathematics at the Natural
Science Programme, and ‘support time’ is now a regular part of the organization 
of mathematics education at the school. 
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Affective factors 
One of the other cases was ‘Student F’. His initial position in mathematics was 
extremely difficult. The results of the pre-tests were very poor, with great prob-
lems in arithmetic and number sense, which also affected his algebra tasks. But 
he also had problems with variables and simplifications. He answered for exam-
ple:

11x118)x34(3x10
a5aa2a3a

x4xx4

Equations were almost impossible for him, and functions totally unknown. In 
our study we compared our students’ conceptions of variables with the hierar-
chic levels, suggested by Quinlan (1992), and with Küchemanns’s (1981) cate-
gories. Student F placed himself in a very limited way into these. Questions in 
the pre-test, aimed to test deeper conception of algebra, were mainly left unan-
swered by him. His attitudes towards mathematics were also not favourable. In 
an inquiry he wrote about mathematics:

Rather difficult and not especially fun. (All citing of the student is author’s 
translations)

He said about algebra: 

I really see no usefulness of it whatsoever. I have never encountered it in 
normal life and I will probably never do it either. 

Maybe student F was a ‘hopeless case’ and should have been advised to rethink 
his choice of a programme with so much mathematics in it? In our first aims for 
the study, Tomas and I wanted to find a lowest possible level of pre-knowledge 
for succeeding in mathematics (‘success’ was defined as at least passing the four 
compulsory courses Mathematics A-D of the programme). Surely, this student 
must come below such a level?

Of course, student F had to attend the ‘support time’, where he could discuss 
basic mathematics and algebra with the teacher and other students. Crucial was
that he had a genuine will to pass the mathematics courses, so he really strug-
gled hard and put much time and effort in exercises. An additional important
factor is that beside my efforts as a teacher, he had also had a good peer support. 
As a consequence of my understanding of social constructivism, I had more and 
more tried to organize the classroom work so that it would be possible (and 
often compulsory) to cooperate in different constellations, two-and-two or group 
wise. For student F this was indeed positive. He started to succeed with mathe-
matics in various ways, and this changed his attitudes considerably. After a 
while he wrote the following in an essay about algebra: 

7



I think I have learned rather much since we wrote the last time. Before it
seemed almost impossible with some tasks that now only are the beginning of 
more difficult ones. 

After passing the three first courses he wrote about algebra: 

Useful, I can manage it better now, but it is still difficult. Algebra is more and 
more clear for me. It is even beginning to be fun to work with. 

He finally passed the fourth course, which was our definition of success. With 
hard work and a strong belief from both himself and me as the teacher that he
would succeed, together with a good social climate in the classroom and much
cooperation, it was after all possible. This showed that our aim to establish a 
lowest level of pre-knowledge was basically wrong, and we had to reconsider
our earlier beliefs. In fact, it has since then been one of the very grounds for my
teaching that practically everybody can learn a significant amount of mathemat-
ics, given the right conditions. This fits well with Vygotsky’s view on learning. 
Both cognitive and affective factors must be considered in order to achieve good 
teaching results. Novak (1998:24) writes: 

Feelings, or what psychologists call affect, are always a concomitant to any 
learning experience and can enhance or impair learning. 

Interest and motivation, attitudes, self-reliance and feeling of success and the 
social climate in the classroom are much more important than I had believed. 
This new knowledge changed my views on teaching considerably, and made me 
understand in a much deeper way what happens in a classroom. Furthermore, it 
has given me tools to improve my work in many aspects.

THE TEACHER AS RESEARCHER
The study started, as mentioned above, as a teachers’ development project. Our 
perspective was that of the practitioner and our main concern was how to im-
prove our students’ learning of algebra and our own teaching practice. At that 
time we had no real thoughts about calling it ‘research’ and, at least in the 
beginning of the project, we also could not meet the essential criteria for it to be
defined as such. Hart (1998:411) presents a list of minimum criteria for when a
‘disciplined inquiry’ can be said to be ‘research’: 

1.  There is a problem. 

2.  There is evidence/data. 
3.  The work can be replicated.
4.  The work is reported. 

5.  There is a theory. 
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Our project fulfilled some of these demands at that time, but not all of them, for 
example a coherent theoretical background. However, our perspective was 
broadened beyond our own classrooms after further research and consultation of 
the relevant literature. Together with the fact that we had established good con-
tacts with and support from the university, above all professor Grevholm, the 
study could be raised to a higher standard. Our reports were published and our 
own competence sufficient for the methods we used and the theories we based
our study on. The type of research was ‘action research’. Crawford & Adler 
(1996:1194) describes it as: 

…investigation and inquiry processes undertaken with an intent to change 
professional practice or social institutions through the active and transfor-
mative participation of those working within a particular setting in the 
research processes. 

A traditional form of action research is when a researcher from a university 
cooperates with teachers in the field. This often proves successful, but some-
times there are problems, for example if there is too much imbalance in the rela-
tions between university and schools. But there is a solution to this, described by 
Grevholm (2001). The gap between theory and practice can be bridged over if 
the teacher, the practitioner himself, becomes a researcher and the one who ask 
the questions and perform the investigations, which have relevance for his prac-
tice. However, she strongly emphasises that the criteria above must be fulfilled,
and also that the results must be critically reviewed and discussed. 
There are a number of benefits for the teacher as researcher. Boero, Dapueto and 
Parenti (1996: 1112) have described some of them:

…teachers overcome the individualistic, ‘isolationist’ idea of their profession 
and learn to cooperate with one another. They learn to use both research 
tools and results to plan, observe and evaluate their classroom work. They 
learn to take some distance from their classroom experience and to profit
from other people’s experience. 

Through guided action research the teacher also learns to interpret and under-
stand what happens in the classroom. Crawford and Adler (1996:1201) write 
about the teachers: 

Only through active engagement with problems and questions that are per-
sonally meaningful to them will they develop a rationale for action. Only 
through understanding their own learning through research, inquiry, investi-
gation, and analysis will they come to understand such processes among stu-
dents in their care. 
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They also compare with traditional forms of teacher education in pre-service or
in-service courses. The difference is that learning through research results in 
knowledge that is actionable. It can be used as a basis for professional action, 
which it indeed was in our own research. Much of our findings and experiences
resulted in changes of my practice and of my views on knowledge and learning.
But they also shed a light on existing theories and showed their strengths and 
weaknesses. My opinion of some theories significantly changed during the
research process. In some cases they did not fit very well with our own findings, 
and in some cases new research either reinforced or questioned them.

Are there then no problems with being a teacher and a researcher at the same
time? Hatch and Shiu (1998) discuss some of the prerequisites for quality in the 
research you must observe. One obvious problem is objectivity. When you are in 
the middle of a teaching situation is everything you observe coloured by your 
role as a teacher. You must ‘take a step back’ to be able to watch the processes 
with unaffected eyes. Hatch and Shiu call this ‘distancing’. It is necessary that in 
different ways document what happens with notes, portfolios, recorded inter-
views or videos. Then it is possible to handle the material with more objective 
methods.

In some situations, there might be a conflict between the role as a teacher and
that of a researcher. If a student has great difficulty with a problem, which 
he/she cannot solve, should you then leave him/her to struggle with it in order to 
observe what happens (as a researcher), or should you interfere with an 
explaining discussion (as a teacher)? My personal experience and opinion is
rather clear. In this situation you give priority to the acute needs of the student,
of course, and put your role as a researcher a bit on the side. It is however vital 
that you are observant of what happened if you later want to analyse this par-
ticular process of problem solving. 

The tests, interviews and other parts of the research take time, of course for the 
teacher but also for the students. Sometimes it can even seem to be a little too 
much for them. It is necessary to discuss this with the students in order to moti-
vate them for participating in the research. There are however important benefits 
for all involved with focussing on the improvement of teaching and learning on 
a meta-cognitive level. Both teacher and students become aware of the factors 
that provide success in the learning process, as well as those which are serious 
obstacles. This leads to more effective learning situations in general and also to 
a more relaxed relation between teacher and students. The paradoxical thing, 
that might happen, is that you as a researcher-teacher actually feel that you have 
more time available for your students instead of less. 
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CONCLUSION AND SUMMARY 
The study covers a period of six years and a great amount of material was col-
lected. From this material, the five main factors that influence students’ learning 
of algebra were extracted, along with more general guidelines for teaching 
mathematics. The results and conclusions of the research will not be presented
here, but the interested reader will find them in my licentiate thesis, ‘Difficulties
with Letters – Factors influencing the teaching and learning of algebra for upper 
secondary students’ (Persson, 2005). 

The major part of the research findings focus on the close relations between 
teacher and students. They originate from the teacher’s questions about how to 
improve his own teaching, but the conclusions could not have been possible to 
draw without a solid background in theories and research methods. This back-
ground can be achieved if the teacher is given the opportunity and the time to go 
through a proper training as a researcher. Both the universities and the schools 
much in such case take responsibility for this important professional develop-
ment. The substantial benefits for all involved, schools, teachers, researchers 
and, of course the most important, for the students, should be made evident for 
all involved. With the teacher also being a researcher, the gap between research
and practice in mathematics might be bridged. 
The research findings, together with my own long experience as a teacher, were 
also used in my thesis to give some important recommendations for teaching 
algebra (and mathematics in general). These implications were, briefly: 

Start from what the students know. 
Count on and with different meanings of letters and expressions. 
Work with algebra from several perspectives. 
Let the students cooperate. 
Learning must be allowed to take time. 
Believe in the students’ possibilities. 
Cooperate with mathematics teachers across the boundaries. 

My intentions with these recommendations are to point at some crucial issues
for both pre-service and in-service teachers to consider in their professional 
work. I seriously emphasize that all mathematics teachers must be aware of
them and form their own, well-grounded opinion about how they apply to their 
classroom practices. With this, my original purpose to improve my own teaching 
has transformed into a general interest in how mathematics teaching and learn-
ing can be improved for all. This had important personal consequences for me
and, in fact, finally resulted in a change of profession. 
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In the didactical project, led by professor Grevholm, I was privileged to, for the 
first time in my professional life, be able to discuss mathematics teaching and 
learning with teachers from all school levels. It was an amazing experience and I 
soon found that this type of contact is most important if we want to develop and 
improve mathematics learning for both the individual student and for the group.
Much of the problems my students at the upper secondary level had could be 
explained in the light of their former experience of mathematics. At the same
time, it was valuable for the teachers from the primary and lower secondary lev-
els to be able to see the whole ‘picture’, what mathematics a student will meet
through the whole school system and, for example, why a specific concept is so 
important and what consequences it will have if it is not properly trained and 
understood.

Based on my belief in the importance of cooperation across the borders, I took 
the initiative to and led a project in my own commune, involving teachers from 
all levels of school from pre-school up to upper secondary level. The aim was to 
create a forum for discussion of mathematics teaching and for improving it in a 
variety of ways. One specific aim was also to make professional development in 
the mathematical field possible for all participants. The results of the project 
have been presented in different ways (see for example Persson, 2004a). 
My experiences from this developmental project, together with my new knowl-
edge of theories and of the results of my research, then led one step further. I 
started to consider the possibility that I could work with this full time. When an 
opportunity opened for this in 2003, I applied for and got an employment as a 
teacher educator at Malmö University. So, in my present work I am now able to
use and relate to the collected experience from my 26 years as a mathematics
teacher, as well as to the research I have done on the teaching and learning of 
mathematics. It is my true hope and belief that my student teachers really benefit 
from this, and that they can use much of my results in their future teaching. 
Finally, I will once more underline how much fun it has been in my research to 
work together with all interested and competent colleagues, with all positive and 
capable students and with all new acquaintances, researchers and others, being a 
newcomer in the field of mathematics didactics. It has been a fantastic experi-
ence!
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Understanding Relations between Variables:
Revisiting a ‘Node’ in the Development of 

Algebraic Thinking 
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To what extent are students, beginning at upper secondary level, able to ex-
plain the algebraic statement y = x + 5, and which representational forms do 
they use? Results from parts of a larger longitudinal study in Sweden are pre-
sented and compared to two other, similar studies involving students from dif-
ferent educational levels. This article also discusses possible strategies to im-
prove mathematics instruction, for enabling students to acquire a higher quality
of algebraic thinking, including an earlier introduction of algebra in primary
school and the use of technology for multiple representations. 

Key words:     Algebra, function, representational form, secondary school, 
         variable.

The algebraic statement y = x + 5 
It is generally emphasised, even if not undisputed, that the development of alge-
braic thinking is a vital and necessary part of mathematics education, not only at
secondary and tertiary level but also at primary school. The justification for all 
students to learn algebra has been described by several researchers (e.g. 
MacGregor, 2004; Persson, 2002), and addresses matters like algebra being a
necessary part of general knowledge, a necessary tool for solving more 
advanced problems and a prerequisite for further studies. But most important is
perhaps the fact that it ‘is a crucial component of mathematical literacy, which 
underpins a nation’s technological future and economic progress’ (MacGregor,
2004, p. 318). 

Researchers have created a number of definitions of ‘algebraic thinking’,
depending on their perspectives and special interests. For a deeper discussion of 
the concept, see for example Radford (2000) or Zazkis and Liljedahl (2002).
Moreover, Crawford (2001, p. 192) gives three broad indicators for algebraic 
thinking in school mathematics:
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Ability to think in symbolic language, to understand algebra as 
generalised arithmetic and to understand algebra as study of 
mathematical structures. 
Ability to understand equality and equations of algebra and to apply these 
within real world problem solving settings. 
Ability to understand relationships of quantities through patterns, 
defining functions, and applying mathematical modelling.

It is easy to see how the three points reflect the intentions of algebra instruction 
in school mathematics courses. But to what extent do students develop these
abilities, and do they really understand? That depends, of course, highly on what 
we associate with the word ‘understand’. Sierpinska (1994) has thoroughly dis-
cussed the problems with various senses and uses of the word, but has also pro-
vided an explanation of the acts and processes of understanding as well as the 
evaluation of it. In this article, I mostly concentrate on three key components or 
aspects of understanding algebra. 

One of the aspects is insight in the different understandings and meanings of 
letter symbols we take advantage of when we use them in various settings. Stu-
dents acquire these meanings gradually and/or in steps (see e.g. Küchemann,
1978; Quinlan, 1992), although not necessarily with hierarchical levels. The 
skilful algebra user has the ability to apply the appropriate meaning to the sym-
bols, depending on the situation. 

Consider the algebraic statement y = x + 5. Here we use two different letter
symbols, related to each other through the equal sign and the adding of 5 to x. 
Some would call it an ‘equation’, but that could be partly misleading. In equa-
tions we are used to seeing the number symbol as a specific unknown, and the
task is usually to disclose the number that is ‘hidden’ behind it. But when we in 
school mathematics write such a statement, our intention is more likely to define 
a systematic relationship between two variables representing a range of values. 
This way of understanding is in fact contained in Küchemann’s (ibid.) sixth 
category; ‘letter considered as a variable’. 

A second aspect of understanding algebra is versatility in using different rep-
resentations for algebraic expressions and statements. Especially for a statement 
like y = x + 5 there are several ways. The relation between the two variables can 
be described numerically with words or by making a table. It can be seen as a 
function, with one independent and one dependent variable. A diagram could be
drawn with points or a graph representing pairs of x and y. Or maybe its equa-
tion features are more important, for example with manipulations like rewriting 
it as x = y – 5? 

A third aspect of understanding algebra is the way it relates to other mathe-
matical areas. Algebra can, like arithmetic, be seen as a foundation for mathe-
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matics in general. It provides the language, with which we are able to describe 
and define mathematics at a more advanced level. We acquire the syntax and 
meaning of this language, by understanding the use of variables, relations 
between them, and the rules for manipulating them. The algebraic statement y = 
x + 5, in particular, leads to functional thinking and the first steps in calculus,
which in themselves are central for other areas. Thus, it represents an important
threshold or node in mathematical thinking. The word ‘node’, borrowed from 
graph theory, is here used as a metaphor for a major junction in the internal con-
struction of mathematical knowledge. As such, it is used for example in concept 
mapping (Novak, 1998), which is a possible tool for analysis of students’ under-
standing. In particular, the equality y = x + 5 has been presented in concept 
maps in the research made by Hansson (2006). 

In the years 1998 – 2003, partly in cooperation with my colleague Tomas 
Wennström, I performed a longitudinal study of factors that influence algebraic 
learning for upper secondary students at a school in southern Sweden. During 
these years a vast quantity of data was collected with a variety of methods. The 
results have been thoroughly described and discussed in a number of reports and 
in my licentiate thesis (Persson, 2005). However, some of the data has not been 
analysed earlier with any greater depth, and to that data belongs what we col-
lected of students’ reasoning around the meaning of y = x + 5. 

My main focus of this article is how students, beginning at upper secondary 
level, interpret this particular algebraic statement and what representational
forms they use in describing it. I also intend to place the results of my study in a
larger context, together with findings from similar studies of students from other 
school levels. Finally, I will discuss possible strategies to improve mathematics
instruction for enabling students to acquire a higher quality of algebraic think-
ing.

Earlier research
The reason and inspiration for using precisely the statement y = x + 5 in my 
research was a study of pre-service teachers’ conceptions of some algebraic 
expressions, equalities and statements made by Grevholm (1998, 2002). It indi-
cated some serious problems both with the understanding of the algebraic nota-
tion and the way the teachers could express the meaning and represent these
statements (see below). In our discussions with Grevholm, she suggested that we 
should include one of her items in our study in order to detect if our results 
would coincide with hers. Similar results could be a sign of a longitudinal prob-
lem and also of a transitional problem between secondary and tertiary level. 

In an earlier article, Blomhøj (1997) presented and discussed the results of 
some research conducted by a group of pre-service teachers. Their informants
consisted of 20 students in their final year of lower secondary school (the 9th
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year). In one of the tasks, the students were asked to write down answers to the 
question: ‘y = x + 5. What can you say about x in relation to y?’ Blomhøj identi-
fied 4 categories of answers: 

Type (a): Answers that state that x is 5 less than y.  (6 students)
Type (b): Answers that interpret the equation without answering the 
question. (4) 
Type (c): Answers that state that x is 5 more than y. (7) 
Type (d): Answers that neither interpret the equation nor answer the 
question (3) 

In the analysis of the answers, special attention was given to category (c), which 
shows a misinterpretation of the relation between the two variables and also has 
the highest frequency. Some of the students in this category explained with the
aid of a table, where the values of x are 5 less or, in one case, more than the cor-
responding y-values. But when they elaborated over the table, it is obvious that
they saw it as if x is the greater number.

Six students were then chosen for a qualitative interview in order to gain a
deeper understanding of their reasoning, especially of those in category (c).
Blomhøj discussed possible interpretations of this phenomenon. One such is that
it shows a basic misunderstanding of equations and equality signs. Somehow, 
some students see it as a comparison between y and x, in which x is (+5). 
Another is that students see y as a ‘function machine’ that alters the numbers
you ‘put in’. x is the number you put in, so it is made 5 greater by the machine. 
Blomhøj (ibid.) concludes: 

The analysis has shown that for some students there can be considerable
distance between, on one hand, the objective mathematical concepts, and on 
the other hand, the concepts that they build through their mathematical 
activities. (p. 28)
(translated from Danish) 

In Grevholm’s (1998, 2002) study, the student teachers answered a ques-
tionnaire containing the same question as Blomhøj asked, before as well as after 
a five-week course in algebra. Among these students, however, no indication of 
the incorrect answers, type (c) in Blomhøj’s study, could be found. Based on 
grounded theory, Grevholm instead created a new categorization which sepa-
rated answers that: 

1. describe how x and y are related numerically (category N) 
2. state that there are two variables (V) 
3. give a table of values for y = x + 5 (T) 
4. describe the relation as a straight line (L) 
5. describe the relation as a function (F) 
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6. give other specific descriptions (O)
(Hansson & Grevholm, 2003, p. 3-4) 

This set of categories is partly based on which type of representational form (or 
register, see below) the students prefer to explain the statement (categories 1, 3 
and 4) with, and partly which associations they make with certain concepts
(categories 2, 5 and partly 6, in which some mention ‘equation’ as a descrip-
tion).

Later Hansson (2006), partially in cooperation with Grevholm (Hansson &
Grevholm, 2003), replicated the study with another group of pre-service teach-
ers. The two results were then compiled, with the following distribution of 
answers (here brought together in one table): 

Category N V T L F O
Before
(n = 54) 

31
(57%)

25
(46%)

2
(4%)

7
(13 %) 

6
(11%)

2
(4%)

After
(n = 49) 

20
(41%)

29
(59%)

2
(4%)

21
(43%)

17
(35%)

5
(10%)

Table 1. Pre-service teachers’answers to the question before and after the 
              course.  (Figures taken from Hansson & Grevholm, 2003, p. 4). 

Here it must be noted that each student’s answer could contain two or more rep-
resentational forms or concepts. In fact, a rich variety of forms and connections 
can be seen as a sign of a higher quality of understanding the statement. The 
‘over-percentage’ of the answers, that is how much the total exceeds 100 %, is 
35 % before and 92 % after the course, which indicates advancement in the stu-
dents’ ability of expression and of their conceptual understanding. Data from the 
study show that before the course, 10 students gave two alternative explanations 
and 4 students three or more. After the course 13 students gave two answers and 
3 three or more, which hardly represents any notable change. A slightly more
mature language in the answers to the second questionnaire was however noted 
by the researchers, and one student used ‘equation’ as an explanation.

It might be seen as remarkable that so many pre-service teachers prefer a 
numerical explanation, even after a course in algebra. But this form, by some 
considered less advanced, stays firmly in the centre of our concept image. We 
can build a richer network of connections around it, but it will never occur as a 
‘step’ we leave behind us. Hansson and Grevholm (ibid., p. 5-6) wrote: 

The ordering of categories N, V, T, L and F reflects our view of order of
more advanced levels of thinking, and hence demands more developed 
cognitive structures with the function concept having the most complex 
structure with connections to numerous sub concepts.
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Some research with the special aim of understanding students’ functional 
understanding at secondary level has also been made, for instance by Sajka 
(2003), with a case study of one student, and by Olteanu (2007), with focus 
mainly on quadratic functions and equations. Both of these studies touch the 
subject of this article, but are not in the central focus of it. 

Theoretical framework 
This study is placed within an epistemological theory of social constructivism,
but with special attention to how we represent mathematical objects and how we 
perceive algebraic expression and statements. For this, I use what Gravemeijer
(1994) and others call ‘theory-guided bricolage’, which means that I try to com-
bine and integrate global and local theories that ‘fit’ together well for the spe-
cific topic, in this case how students interpret an algebraic statement. 

Duval (2006) has created a framework of representational registers that are 
mobilised in mathematical processes (see figure 1). He distinguishes between
two types of transformation of semiotic representations: treatment and conver-
sion. Treatments occur within the same register (e.g. rewriting y = x + 5 as x = y 
– 5) and conversions involve the changing of registers (e.g. from a numerical 
table to a straight line in a coordinate system). His important hypothesis is that
‘comprehension in mathematics assumes the coordination of at least two regis-
ters of semiotic representation’ (p. 115) and also that ‘the root of trouble in 
mathematics learning [is]: the ability to understand and to do by oneself any 
change of representation register’ (p. 122). The statement y = x + 5 is situated 

Discursive
representation

Non-discursive
representation

Multifunctional
registers
Processes cannot be 
made into algorithms

Natural language: 
Orally: arguments, 
explanations
Written: theorems,
proofs

Iconic: drawing, sketch, 
pattern
Non-iconic:
geometrical figures 
constructed with tools

Transitional auxiliary representations: 
No rules of combination

Monofunctional
registers
Most processes are 
algorithmic

In symbolic systems:
Numeric
Algebraic
Symbolic (formal
languages)

Diagrams
Cartesian graphs 
Interpolation,
extrapolation

Figure 1. Classification of registers that can be mobilised in mathematical 
   processes.  (from Duval, 2006) 
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within an algebraic symbolic system. When the students are asked to explain 
what it means, their options implicitly lie within other representational systems.
Some might try to stay within the original system by manipulating the equality, 
explaining the semiotic signs etc. But others mention instead two or more regis-
ters, which again is a token for a more advanced mathematical thinking. The 
process-object duality is a special source of difficulties in algebra, discussed by 
several researchers. It is closely related to the possibility of making conversions 
between representational forms. A mathematical concept often has two perspec-
tives, as an operational process and as a structural object. For example, the 
expression y = x + 5 can be seen (and used) both for a calculation of value(s) or 
for graphing a function, and as an object and representative for linear expres-
sions with certain properties. The objectification of processes, named reification
by Sfard (1991; Sfard & Linchevski, 1994), takes time and is hard for many stu-
dents, and the flexibility to shift between the two perspectives is essential for 
advanced mathematical thinking. Gray and Tall (1994) use the term procept for 
the combination of the two perspectives:

An elementary procept is the amalgam of three components: A process 
which produces a mathematical object, and a symbol which is used to 
represent either process or object. (…) A procept consists of a collection of 
elementary procepts which have the same object. (ibid., p. 121) 

Tall has later completed the theoretical model in his framework of ‘the three
worlds of mathematics’: 

the conceptual-embodied world, based on perception of and reflection on 
properties of objects in the real world. 
the proceptual-symbolic world that grows out of the embodied world 
through action and is symbolised as thinkable concepts that function both 
as processes to do and concepts to think about. 
the axiomatic-formal world, which reverses the sequence of construction 
of meaning from knowledge of real world objects to theoretical concepts 
based on formal definitions. 
(Tall, 2008, p. 7) 

School mathematics usually build on the first of these ‘worlds’, with the goal 
that students gradually will be led into the second one. The interaction between 
the two worlds forms the base for transition into the third world, which is char-
acterised by formal definitions and theorems with proofs. This is the level of 
cognitive development that is demanded at tertiary level, but also one that is 
hard to obtain for students. In this, the formation of the proceptual-symbolic
world holds a key position.
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The creation of a successful educational situation demands special attention 
to this abstraction process: 

The overwhelming message is that powerful learning arises from 
compression of sophisticated knowledge into thinkable concepts that enable 
the learner to make links that lead to powerful ways of thinking in more 
complex situations. (Gray & Tall, 2007) 

For the realisation of such situations, the teacher’s mathematical and didactical
knowledge plays a crucial role. 

Research questions 
Based on the earlier research presented, as well as on the theoretical framework,
the main questions for this study are the following: 

Which categories of relations between the two variables in the algebraic 
statement 5xy  can students express in the beginning of upper secon-
dary school? 
What representational forms (registers) do these students use to explain 
the relation? 

What signs of reification of the statement can be detected?

Which changes in the way students express the algebraic relation can be 
observed after one year’s studies at upper secondary school? 

My intention is to contribute to the broader picture of how students’ conceptual 
image of this statement develops over a larger time span, from lower secondary 
level, through upper secondary into tertiary level. This possibility was also con-
tained within the suggestion that Grevholm presented to me and my colleague 
when we initiated our study. 

Method and methodology 
In Sweden students leave compulsory school after year 9 (lower secondary) and 
then enter some of the ‘programmes’ at upper secondary school. One such is the 
Natural Science Programme with several mathematics courses, which ultimately 
lead to the university courses, e.g. teacher training. In the present study, students 
from four classes starting at this programme participated. The classes had four 
different teachers. 

In the beginning of their first year at upper secondary level, the students 
were asked to answer a questionnaire with six questions. The first four questions 
were attitude questions and the fifth about explaining how to solve an equation.
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The sixth question was:

We write y = x + 5. What does that mean? E.g. what is the relation between 
x and y? You are welcome to explain it in more than one way. 

The question is similar to that given by Blomhøj’s students, and by Grevholm 
and later replicated by Hansson (see above). However, here the students are 
explicitly invited to give more than one explanation. The reason for this is that I 
wanted to know if they could produce more than one representational form.
Otherwise they would be likely only to give one such, even if they had a wider 
ability.

A complement to the questionnaire was tape-recorded interviews with some 
students, who were followed throughout the whole longitudinal study in special 
case-studies. In these interviews, it was possible to further pursue some of the 
explanations given, partly for a deeper understanding of the students’ concept 
images, and partly for a check of the reliability of the categorisation of the writ-
ten answers. Transcripts were made of all interviews. 

Before the first questionnaire, the students had only encountered a short 
introduction to the first course in mathematics at the level. Their mathematical
knowledge was, essentially, from the end of year 9 of compulsory school. One 
year later, in the beginning of their second year at the Natural Science Pro-
gramme, they had studied two mathematics courses that contain some algebra, 
including linear and quadratic functions, among other areas of mathematics. The 
students were then given a new questionnaire with four questions. The third one 
was about explaining a system of linear equations, and the fourth one read: 

We write y = 2x + 5. What does that mean? E.g. how is the relation between 
x and y? You may explain in more than one way. 

In this the factor 2 was added before x, so it did not appear quite like the first 
question. It can be considered more ‘function-like’. Again, interviews were 
made with the same students as earlier, for the same reasons. 

The analysis of the students’ answers was based on the same categorization 
as Hansson and Grevholm (2003) used. However, I further separated their cate-
gory ‘Other’ into four different ones:

Answers that describe the relation as an equation.
Answers that describe it as an algebraic expression. 
Answers that give other specific descriptions. 
Answers that do not give any explanation or give an incomprehensible
answer.

I have also looked for explicit signs of reification in the students’ answers. In 
these cases they must in some way explicitly have referred to the equality as an
object and not only as process-oriented. 
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The results are based on two types of qualitative data, which through a cate-
gorisation process can be partly treated with quantitative tools. The validation of 
this process has been secured by the aid of a colleague with whom I have dis-
cussed some of the more uncertain answers. My intention has, however, not 
been to make any deeper statistical analysis of the categorised data. 

Students’ responses
Most of the students’ answers to the task in the first questionnaire were short, 
using rather few words. And even if they were asked to give more than one type
of explanation, very few did so. Out of 94 students who gave any kind of expla-
nation, only 12 (13 %) gave two, and one student three different ones. The rea-
son for this could be that they were contented by giving this first explanation 
and did not care to give any more. But it is also possible that a lack of versatility 
in giving multiple explanations was the cause. The students’ ability to express 
themselves mathematically varied to a great extent, and in some cases it was 
doubtful if they really had understood the relation between x and y. Some exam-
ples:

y represents a number. x represents another. y equals what x + 5 is. 
   (female student) 

x is y – 5 , y is x + 5.    (male student) 
x + 5 is the formula to get y.   (male student) 

In some cases (11), the answers were incomprehensible, or were not given at all, 
but mostly the categorization could be made without problems. There were no 
signs of students having the reversed conception of the size of x and y, like in
the study by Blomhøj’s students. 

Represent. form Numerical Table Line Other No expl. 
Starting
(n = 105) 

54
(51 %) 

4
(4 %) 

6
(6 %) 

3
(3 %) 

11
(10 %) 

After 1 year
(n = 86) 

17
(20 %) 

10
(11 %) 

37
(43 %) 

0 6
(7 %) 

Concepts & 
objects

Variables Function Equation Alg.
expr.

Reified
obj.

Starting
(n = 105) 

17
(16 %) 

10
(10 %) 

21
(20 %) 

2
(2 %) 

9
(9 %) 

After 1 year
(n = 86) 

14
(16 %) 

18
(21 %) 

12
(14 %) 

0 9
(10 %) 

Table 2.  Students’ answers to the question starting at upper secondary level 
              and after one year. 
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The result (see table 2) shows that a majority of the students starting at upper 
secondary level prefer a numerical explanation to the relation between x and y. 
They are also able to use explanations including concepts like variables and 
equations, but relatively few directly mention functions or use a functional
explanation (e.g. with a straight line). And only about one tenth of the students 
express the statement as an algebraic object or use it in such a way that it is clear 
that they see it as an object. 

One interesting fact was revealed through the interviews. Many of the stu-
dents had encountered other representational forms in mathematics instructions 
before and were able to recognise them, when they were reminded of them.
They could often use these forms if it was demanded, for example by the inter-
viewer (denoted by “I” in the portions of transcripts below). That was also the 
case with some of those who gave no written explanation, like in the following 
discussion with “Anna”: 

I: Can you say what the relation is between x and y? 
Anna: They are not equal.
I: That’s right. Is y less than x? 
Anna: y is greater.
I: Can you say how much greater y is than x?
Anna: ??
I: If you imagine some value of x? 
Anna: 2
I: What will y be then?
Anna: 7

The question of which variable is the greater one was pursued in many of the 
interviews, for detecting possible uncertainty among the students. One student 
explained the statement as an equation: 

I: You wrote ‘x is y – 5 , y is x + 5’, and that is true. Can you give an 
    example with numbers? 

David: 15 as y, then x is 10.
I: Which is the greater of x or y?
David: y
I: Is y always greater by the same number? 
David: By 5 

One student, who wrote: ‘y is as much as x, but 5 more. x and y are connected 
because they replace a real number with a letter”, said in the interview: 

I: Can you choose x and y freely? 
Fanny: Only as long as they are plus 5. But you can replace them with 

       anything. 
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I: Which one of them? 
Fanny: x I think, or?
I: Couldn’t you choose y as anything?
Fanny: Yes, you probably could.
I: Then, how do you get x?
Fanny: No, that is not working.
I: If you choose for example y = 8?
Fanny: Well, then x will be 3.

As mentioned above, the students were asked questions to reveal if they could 
use more than one representational form. It was often, but not always successful. 
The student Eric had written in the questionnaire: ‘They are connected through 
the fact that y is 5 more than x, because x + 5 = y.’ In the discussion with the 
interviewer he explained as follows: 

I: What do x and y really stand for?
Eric: Numbers that you don’t know what they are.
I: Can you choose any numbers? 
Eric: It sort of fits when you calculate it, then you can tell which ones.
I: So x could for example be decimal numbers? 
Eric: Yes, if it fits. 
- - - 
I: Maybe you could make a table with x and y? Put them in different 

       columns?
Eric: Nooo, I don’t really know…
I: Can you make an illustration of the relation? Have you seen 

    anything like that?
Eric: An illustration?? You couldn’t possible draw one. 
I: In a diagram? 
Eric: No.
In the syllabus for mathematics at compulsory school (goals for year 9) in 

Sweden, functions are mentioned, but they are not defined as a central concept. 
The consequence of this is that functions are treated very differently at various 
schools and by various teachers (e.g. Persson, 2005). This fact appears in sharp
contrast to the importance of the functional approach to algebra and its role as a 
node for further studies in mathematics (e.g. Kieran, 2006). In some cases, like 
for Eric above, students have hardly encountered functions at lower secondary
level at all. 

The results from the questionnaire at the beginning of the students’ second 
year revealed some changes in their mathematical language. It was generally 
richer, using more words, sketches of graphs etc. Answers had shifted some, 
from basically numerical ones towards explanations of functions and straight 
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lines with, in many cases, accompanying tables. There were also fewer who 
thought of the statement as an equation or algebraic expression.  And maybe
surprisingly, there was no change in the number of students who expressed the 
statement as a reified object. In such answers, they referred to it in terms of ‘an 
equation’, ‘an equation for a linear function’ or simply ‘a linear function’. Com-
paring the responses between the first and the second questionnaire, shows that 
it is practically the same students who show these signs of reification. 

An increase in the number of students who used more than one representa-
tional form or concept could be detected. It was nearly doubled: 23 students (29 
% of those who answered the question) gave two different and 2 students three 
different explanations. This represents roughly one third of the students. One 
example:

This is a linear function. y is a function, in which y is double as big as x and 
then +5. You make a table of values. From that you can draw a diagram. 
Here we have a line with slope 2. Where the line crosses the y-axis, m = 5. 
[Table of values and diagram are given] (female student) 

It is quite clear that this student has fully internalised the characteristics of linear 
functions and is able to quickly present them on demand. Her construction of an 
operable procept was in full progress, and she was comfortable within Tall’s 
(2008) ‘proceptual-symbolic world’. There were several others with approxi-
mately the same ability, but one must also remember that many still preferred a 
simple, numerical explanation or (sadly) could not produce any at all (9 st.). 
What possible reasons could there be for this? 

Comparing results from different levels of education 
Three studies, or groups of studies, have all been made with the same aim: to try 
to understand students’ thinking around an important node in their development
of mathematical knowledge. They span over several ages, from the 15-16 year 
old students in Blomhøj’s study (1997), through the 16-18 year old ones in this,
to the students 20 year old or more in the study made by Hansson and Grevholm 
(2003). The details in the methods vary somewhat, according to the educational
level, but in all three cases a questionnaire has been used, and later some of the 
students have been interviewed. The questions that were given also (intention-
ally) appear about the same, although the students in this study were more
explicitly invited to use more than one explanation of the statement. 

There are definitely similarities in the results from the three studies, even if 
Blomhøj detected a misunderstanding of the sizes of x and y, that could not be
found by me or by Hansson and Grevholm. The answers by the students in 
Blomhøj’s categories (a) and (b) (and, in a way, also (c)) can clearly be placed

13



in the same taxonomy as I have used (see Blomhøj, 1997, pp. 14-18). It can also 
easily be seen that there are parallels between the answers from the students in 
my study and those from the student teachers. In both cases numerical explana-
tions and focus on variables before the course (in algebra or basic calculus) were 
partly replaced by a functional view with the straight line as the focus. In both 
cases, too, students showed a richer conceptual understanding with a broader 
arsenal of representational forms after the course, and were also willing to use
them.

Some differences between these two studies are apparent, even if they to 
some extent can be explained by the partly different taxonomy. In my own 
study, the students frequently (20%) explained the statement as an equation in 
the first questionnaire, whereas this can not be seen in the studies by Grevholm,
and Hansson & Grevholm. ‘Equation’ was not a category in their analysis, due
to the fact that none of the students mentioned the word. That indicates that this 
type of explanation was not among the first that came to their minds. In my
questionnaire, the task the students had solved just before, was to describe the 
solving of an equation in words. That might have coloured the students view 
when they moved to the next task, namely to explain 5xy . Even in the sec-
ond questionnaire, the task before was to describe the solving of a system of 
equations, so there could as well have been some influence. 

To summarise, these three studies show that students’ struggle to fully 
understand and use this representative of an important node in mathematics
learning continues over many years. Gradually, a more sophisticated conceptual 
image grows for most students, but there are also those whose problems of 
understanding are constant or recurrent over a longer period. Especially the 
study by Hansson and Grevholm (2003), but also the one made by Grevholm
(2003), points at the fact that even mathematics student teachers at tertiary level 
must turn back and revise some of their conceptions in order to gain that broader 
view of algebra that is expected of a mathematics teacher. One must, however,
also bear in mind that the most able students from the Natural Science Pro-
gramme, like some of those in my study, rarely can be recruited for teacher edu-
cation in Sweden.

Introducing algebra and functional relations in school 
If our starting point is that practically all students should have the opportunity to 
reach the important node in development of algebraic thinking that y = x + 5
represents, with a richness in the conceptual image, and that this development
for many students may be stretched over several years with a lot of effort, then 
we must ask ourselves what options we have to facilitate this. I will propose 
mainly two general ways to accomplish a strengthening of students’ possibili-
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ties. Neither of them include any major changes in curriculum (at least not in 
Sweden), but both require a rethinking of how and when algebra is introduced 
and further taught throughout the whole school system, including primary
school. They may also demand a change in teacher education programmes, both 
for pre-service and for in-service teachers.

In recent years several studies have been made of the introduction of algebra 
and of algebraic thinking in the early grades (see Kieran, 2006). Claims of 
development constraints, which means younger students having neither the cog-
nitive competence nor the ability of performing work with more abstract con-
cepts or signs, have been prevalent in earlier didactical research. Much of that
can be derived from epistemological theories by Piaget and others. However,
newer research has showed that this idea might, at least in parts, be wrong.

In a study of how elementary grades students develop and express functions,
Blanton and Kaput (2004) let students work with problems including relation-
ships between different quantities. In one task it involved the functional relation 
between an arbitrary amount of dogs and the corresponding total number of eyes
or the total number of eyes and tails. This was worked out in a variety of ways in 
classes with children of different ages: pre-kindergarten (ages 3-5!), kindergar-
ten, first, second up to fifth grades. Blanton and Kaput wrote: 

The data from the study suggest that students can engage in co-variational
thinking as early as kindergarten and are able to describe how quantities
correspond as early as 1st grade. (ibid., p.135) 

The study also suggests how this kind of thinking might progress over the early 
years of primary school, and includes some instructional methods to facilitate
this.

Carraher, Schliemann, and Brizuela (2006), made a longitudinal study with 
students between grades 2 – 4. In third grade they introduced number lines, 
including a ‘variable number line’ with N in the place of the zero. Then their
students solved a variety of tasks, including such that demanded variable think-
ing, equalities, and functional thinking. Among their conclusions were that chil-
dren are able to handle algebraic concepts and use algebraic notations somewhat 
earlier than is commonly believed, and that algebraic notation, as well as tables,
number lines and graphs, offers a means for expressing arithmetic patterns and 
relations. They write:

If introduced in meaningful ways, it offers the virtue of bringing together
ideas that otherwise might remain fragmented and isolated.
…
There may be no need for algebra education to wait a supposed ‘transition
period’ after arithmetic. (ibid., p. 110). 
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A functional perspective is one of the main approaches to algebra and algebraic 
thinking (see e.g. Bednarz, Kieran, & Lee, 1996; Stacey & MacGregor, 2001),
and one that is much emphasised in recent research (see e.g. Kieran, 2006; 
Harel, Fuller, & Rabin, 2008). Even when algebra is introduced rather late to 
students, working with relationships can be a fruitful way. One example is the 
study made by Farmaki, Klaoudatos, and Verikios (2004), in which an algebra 
course and a later functions course was replaced by a course, in which the start-
ing point was problem situations that could be represented by tables, graphs and 
letter-symbolic representations. Special attention was given the connection of 
these representations to the notion of equation. The study presents evidence that 
the functional approach gave students a way to answer problems that are 
expressed by equations. Moreover: 

…students had at their disposal a suitable referential field in which the 
symbols acquired meaning […] this meaning was used in other 
representations, e.g. tables or equations, thus connecting, at a first level, the 
functional approach to a letter-symbolic representation. (p. 399) 
So, the first way to promote the development of students’ algebraic thinking 

I want to propose is the early start of activities that includes functional relation-
ships in school instruction. As evidence shows, children are able to develop 
abstract thinking in early years, in their own and rather individual way. Knowing 
that a full and rich development takes many years, the answer can be to start 
early with such algebraic activities, and to make a strategic advancement 
towards the goals of primary, as well as secondary school levels. 

This leads to the second way of strengthening conceptions of algebraic 
thinking, the use of various types of technology as cognitive tools (Heid, 1997).
These include graphic calculators, computer algebra systems (CAS) and 
dynamic graphing and geometry tools (e.g. Geogebra, 2009). The technology-
intensive functional approach to algebra has rather early been described by 
researchers as Heid (1996) or Kieran, Boileau, and Garançon (1996), and later 
reviews have been made by Kieran (2006) and Heid and Blume (2008). In addi-
tion, Ferrara, Pratt, and Robutti (2006) have made a survey with special focus of 
the role and uses of technologies for the teaching of algebra and calculus. The 
ways in which technology can affect mathematical activities in algebra can be 
divided into: conceptualizing, representing, generalizing/abstracting, working 
with symbols and mathematical modelling (Heid & Blume, 2008). 

Especially the multi-representational possibilities of the cognitive tools are 
stressed. In particular, Kieran (2006, p. 33) claim that: ‘multi-representational
sources of meaning and functional approaches to the teaching of algebra clearly 
go hand-in-hand.’ Moreover, Heid and Blume (2008) write:
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The availability of multi-representational tools coupled with students’ 
representational fluency affords opportunities for students to change the 
ways they operate in the context of algebra problems and exercises. (p. 68) 

Much research, e.g. by Yerushalmy (2000), Bardini, Pierce, and Stacey (2004), 
or Yerushalmy (2006) with slower students at lower secondary level, shows the
general positive impact that graphic calculators or graphing tools in computers
have on students’ algebraic thinking and understanding. There also exists much
evidence that CAS tools can further develop students’ abstract thinking (see e.g. 
Drijvers, 2002; Drijvers, 2003; Kieran & Drijvers, 2006), but the picture is here
more complex. On one hand, CAS provides the connections between the 
numerical graphing and the algebraic symbols that ordinary graphing tools lack, 
on the other they also appear as much more demanding on students’ abilities and 
pre-knowledge. However, Heid and Blume (2008) write: 

Symbolic processors expand opportunities for students to build meaning 
around symbolic representations since their attention can be on the meaning 
of the symbols instead of on the rules of transformation. (p. 95)

Although the introduction of technological tools in mathematics classroom has 
created some new problems that students encounter when they learn how and 
when to use them, and how to interpret the results these tools provide them with, 
the overall positive effects seem to prevail. The question is at what stage in the 
mathematical schooling technology can be introduced? My own opinion is that 
the start can be rather early, especially if a more or less all-round tool like 
Geogebra (2009) is used. At least in the beginning of lower secondary school I 
see it as appropriate to having initiated the use of some graphing tool, calculator 
or other. 

Concluding remarks 
In this study, some evidence has been presented which indicates that students’ 
development of a rich conceptual image of an important node in their mathe-
matical knowledge takes time and is highly individual. Together with the results 
from two similar studies it gives a whole picture of an algebraic strand from 
lower secondary level to tertiary level. At the beginning of upper secondary 
school, students’ explanations of the statement y = x + 5 mainly use numerical 
forms and language and rather few a more sophisticated way to express them-
selves. This is what they carry with them from year 9 of compulsory school.
After the first courses at the level, which include basic algebra and calculus, 
their explanations to a higher degree use concept like ‘function’ and ‘straight 
line’, and they tend to include tables and sketches of graphs. Their written lan-
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guage is also more mature, using more words with better mathematical accu-
racy.

When some of these students continue at tertiary level, certain retrogression 
in the students’ conceptual image can be detected. This could be due to the fact
that these particular students in teacher education programme probably did not 
represent a positive selection of all students leaving secondary school. But 
again, after attending courses in algebra or calculus, their conceptions of the 
statement was considerably broader and they used more sophisticated explana-
tions. This can be interpreted as these students being a bit slower in their con-
ceptual development, or that they might not earlier have encountered those criti-
cal learning situations that push their knowledge forward to the degree they 
needed.

I have in this article pleaded for changes in teacher training regarding both 
early algebra and the use of technology as a cognitive tool. With ‘early algebra’ 
I mean pre-algebra and introduction of algebra at primary level as well as formal
algebra at lower secondary level. Teachers of the early years of primary school 
in Sweden have, in most cases, received very little or no real education in alge-
bra and algebraic activities aimed for their students. They have also rarely had 
the opportunity to discuss the importance of how they treat key concepts in their 
instruction for students’ later achievements in mathematics. I see this as one of 
the major flaws and failures in the planning of and realisation of a general 
mathematics education that give all students the possibility to use their mathe-
matical knowledge in life and for further studies. 

In recent teacher education programmes (in which I am involved), more
emphasis has been given both to algebra and to teachers’ cooperation throughout 
the whole school system. Future teachers will also have a much broader reper-
toire of technological tools; calculators, dynamical graphing tools, CAS tools 
etc; that enable them to give their students a variation of learning situations and 
of the representational forms used. For this they need a long and strategic train-
ing. In particular, Heid and Blume (2008) declare the following: 

Technology can impact mathematical activity through affecting the content 
and tasks of algebra as well as its teaching. The extent to which technology 
affects teaching is a function of the extent to which the technology has 
developed into an instrument for the teacher. (p. 58) 
But what are the possibilities for all the in-service teachers of today, who 

actually could be teaching for many decades more? It is difficult, if not virtually 
impossible for most to obtain full familiarity with these difficult areas on their 
own, and not least important, to gain access to a variety of teaching activities 
and methods they can use in their regular instruction. Goos and Bennison 
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(2008), after their survey of teachers’ use of technology in secondary mathe-
matics classrooms in Australia, point out that: 

Although schools appeared to be providing access to software and graphics 
calculators, simply having these resources available does not mean that 
teachers and students are able to use them whenever appropriate or 
necessary.
…
It was not surprising, then, to find that the most pressing need for 
professional development identified by teachers centred on how to integrate 
technology into classroom teaching in ways that improve students’ 
understanding of mathematical concepts. 
(p. 126) 

Therefore, ambitious in-service teacher development programmes are of 
great need, and many such have also started in a number of countries, among
them Sweden. In our particular case, though, it is a bit worrying that most of 
such efforts are spent on courses for strengthening basic arithmetic (‘counting’).
For this, there is of course also an existing need. But for enabling students to go 
further and succeed in their mathematical studies also at secondary and tertiary 
level, the view must be widened. Then it is crucial that algebraic thinking and 
fluency in using different representational forms appear more in focus. 
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Artikel 3





Handheld calculators as tools for 
students’ learning of algebra 

Per-Eskil Persson 

What evidence can be found in recent research literature of the potential 
positive or negative effects of using graphic calculators (GC) and symbolic 
calculators (CAS) in mathematics education? The focus of this literature review
is the use of handheld calculators and their effect on algebra learning, with
theoretical backgrounds for the use of this type of technology in classroom 
practice. Special attention is given to three areas: students’ conceptions of 
literal symbols and of algebraic expressions, fundamental for their ability to 
work with algebra; functional and modelling approaches, both important for 
students’ view of algebra as a useful tool in problem solving ; and approaches
within CAS, which put special demands for changes in educational methods. 
Results of some recent meta-studies, based on a relatively large number of
research papers and reports, are also discussed, as well as the importance of
students’ and teacher’s beliefs.  Common results are compiled and synthesised
for a formulation of some important implications for teaching and pre-service
teacher education. 

Background and rationale for the article 
Are calculators important cognitive tools that empower students in their mathe-
matical learning in general and help them to develop a better understanding of 
algebraic symbols and concepts in particular? Or do they instead function as 
mathematical “crutches” that prevent students from acquiring proper mathemati-
cal skills in arithmetic, algebra or calculus? In a debate article written by two 
teachers of mathematics at tertiary level, the use of what they labelled “ad-
vanced calculators” in mathematics education was highly questioned (Thunberg
& Lingefjärd, 2006). Their article was motivated by the fact that CAS calcula-
tors for the first time was allowed in parts of the Swedish national tests at upper 
secondary level. Thunberg and Lingefjärd’s claims and hypotheses were in 
short:
1. Experience shows that the graphing calculators of today are often used in a 

destructive way in mathematics education. Practice in basic skills does not 
occur when calculators are available, while the experimental and inquiry-
based activities that calculators are said to promote are rare. With CAS cal-
culators these problems are likely to become aggravated. 
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2. Research has failed to show any generally positive effects on mathematical
concept forming and understanding with the use of CAS calculators in class-
room practice. On the contrary, conceptual understanding is undermined
when basic skill training is absent. 

They also pointed at general risks with ‘the widespread and routine use of cal-
culators at primary and secondary level’ (p. 12), such as a decline in manual and 
mental skills in mathematics for all students, and especially among those who 
continued their studies at university level. 

This reaction is not uncommon among tertiary teachers, and can also be 
found among some teachers at secondary level (Trouche, 2005a, Nämnaren,
2007). The mistrust of and reluctance to use calculators is expressed in various 
ways. They are said to be too crude, to prevent some elementary learning proc-
esses and they do not fit the conception of mathematics which teachers have. 
But the core of the problem is that ‘the integration of complex tools into the 
classroom requires teachers to undertake deep questioning of their courses, the 
exercises they have already prepared, and their professional methods’ (Trouche,
2005a, p. 19). There are certain teaching styles that are more compatible with
the use of calculators than others. Teachers who tend to employ more interactive 
or inquiry-oriented methodologies during instruction are also more comfortable
with ICT tools than teachers who use other teaching approaches. 

In my own long experience as a practicing teacher at secondary level I have 
been directly involved in introducing various types of calculators to students,
and as with all new tools, there are initial obstacles and problems. These have all 
been possible to overcome, but the condition has been my willingness to 
accommodate the implementation of calculators by changing my own classroom 
practice. In my daily work with students, I have experienced very little of the 
serious risks that are claimed above.

My longitudinal study of factors that influence algebraic learning for upper
secondary students identified two important factors, concept development and 
instruction (Persson, 2005). Graphic calculators were commonly used in all 
seven classes participating in the study and at least two of the teachers involved
tried to explore the possibilities provided by these cognitive tools in our class-
room practice. Although calculators were not a main issue for the study, they 
were specifically mentioned in the results. For example, one student who was 
not a high-achiever uttered that ‘I understood mathematics better when I could 
use the graphic calculator’ in the evaluation at the end of his final mathematics
course (p. 55). In “suggestions for further research” calculators were discussed 
in one section, including proposed questions that are also part of the focus of 
this paper. 

The motivating power for my research and for this article is to contribute to 
the knowledge of factors for improving classroom practice. Based upon this I 
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propose a set of hypotheses which to a great extent contradict those set by 
Thunberg and Lingefjärd: 

1. Calculators are powerful computing and visualizing tools that enable stu-
dents to try different solving methods and conjectures, without the burden of 
time-consuming, trivial activities like manual drawing or basic computing
and simplification.

2. The use of calculators promotes students’ understanding and forming of 
mathematical concepts, such as algebraic ones, by making it possible to 
experiment with these concepts and to see them in different representational
forms.

3. There is no generally observed decline in students’ manual or mental skills. 
4. Students become more active in mathematical work and show a more posi-

tive attitude towards mathematics when they can use calculators. 
5. Findings in current research support these hypotheses. 

An underlying assumption here is that calculators are used ‘in the right way’ by 
teachers in their classroom practice. What that means and the importance of 
teachers’ beliefs is, needless to say, crucial for the outcome of the use of calcu-
lators in mathematics education. 

The aim of the literature review 
There are several motives for this article, like refuting those who claim that cal-
culators are harmful for students’ mathematical learning. Most important, how-
ever, is the intention to present an overview of the findings of recent research
into calculator use in mathematics education, and the implications for classroom 
practice that can be formulated. In particular, I wish to make relevant research
findings easily accessible to teachers and teacher educators. Therefore, the 
guiding perspective of the findings I present is the potential usefulness in the
readers’ own work with school or teacher students. 

In a general overview of the literature, it is not possible to provide the read-
ers with a deeper and more profound discussion about the presented issues. In-
stead the aim is to facilitate the access to information that otherwise could be 
difficult to reach. My special focus is the influence of calculators on students’ 
algebra learning. However, most of the available research findings do not sepa-
rate this area from other parts of mathematical education. Therefore, I will 
include such general results in this study.  My research question here is:

What are the overall findings and implications for teaching in current 
research on learning mathematics, in particular algebra, with calculators
as tools? 
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First, parts of the theoretical background for the use of calculators and for 
students’ difficulties with algebra in connection with these that can be found in
recent literature will be shown. Second, a review of recent research literature in
the area, especially focussing on algebraic concepts and skills and on teachers’
and students’ beliefs, will be given. Third, some recent meta-studies and litera-
ture reviews of papers prior to 2002 are presented. Finally, some conclusions
from research results will be drawn, along with a set of general implications for 
teaching.

Method and methodological discussion 
Sources and search method 
Various sources were used to obtain material for this literature review. An elec-
tronic search was made using Educational Resources Information Center 
(ERIC), Academic Search Elite and Springer Link. The focus of the search was 
graphic calculators (GC) in mathematics education, specifically in connection 
with algebra learning, computer algebra systems (CAS) with symbolic calcula-
tors, and also theoretical perspectives including concepts as ‘mediating tool’, 
’cognitive tool’, ‘instrument’, ‘register’, ‘object-process’, and ‘procept’. The 
limitation corresponding to “current research” was that these articles and reports 
would be from the year 2002 or after (although exceptions were made). Some
meta-studies and a literature review of older research were found, and these cre-
ate a platform for more recent findings together with some essential theory-
building articles. 

Proceedings for the conferences of the International Group for the Psychol-
ogy of Mathematics Education from the years 2004 – 2006 were searched for 
papers relating to research of the use of calculators in mathematical activities,
and students’ and teachers’ beliefs and attitudes towards them.

Some important books edited 2002 or later, with chapters discussing calcu-
lators and CAS, were also included in this paper, as well as three PhD theses, 
two of which are from the Nordic countries. A search within ProQuest for dis-
sertations and theses concerning the use of calculators and CAS in algebra 
learning showed 10 American dissertations since 2002 within this research area. 
None of these will be reviewed here due to reasons of accessibility. 

Criteria for the selection of papers 
A set of quality criteria were used for the selection of papers, articles or books to 
be included in this article. The most important criterion is that they are relevant 
for my intentions, in that they include findings of importance for classroom
development and also give implications for teaching. In addition they must also 
have undergone a solid review process before publication.
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The text in the selected books and papers was read through, in most cases 
more than once, and interpreted from the perspective of a practitioner. A search 
was made for findings of relevance and for appropriate citations in order to sup-
port and build an argumentation for more general conclusions and implications.

Limitations and critical reflection 
A literature search of this kind presents great difficulties in finding all relevant 
papers and books to include in an article. In fact, it would be almost impossible
to do so as not all journals are easily accessible to me. More papers exist that 
have not been included in the analysis here, but on the other hand, I have found 
so much material that my conclusions are expected to be valid anyway. 

There is a certain risk that I am biased in my search for papers, findings and 
citations by my generally positive view on the use of calculators as tools for 
mathematics learning and by my experiences as a practitioner. But I have tried
to read with a critical view, and none of the papers I have found that meet the 
quality criteria have in fact been excluded. In the article there is a section in 
which some of the possible obstacles with calculator use are accounted for. 

In the debate concerning calculators some (e.g. Thunberg & Lingefjärd, 
2006) have pointed out that electronic manufacturers, who obviously have eco-
nomic interests in selling many units, occasionally fund research. My literature 
references include one such report (Burrill, Allison, Breaux, Kastberg, Leatham, 
& Sanchez, 2002), which is funded by Texas Instruments. However, the scien-
tific methods are most rigorous and carefully described, and no signs of inap-
propriate influences can be found as far as I can discover. In a literature search, 
this type of potential problems must be carefully observed. 

Theoretical background in the reviewed literature for the 
use of calculators
Within all the studies in the review some theoretical background forms the 
methods used, the analysis of the data and the interpretation of the results. In this 
section some of the theories will be presented. They have been chosen partly for 
the reason that they more or less coincide with the set of theories which form my
own view on calculators as tools for learning. I use what Gravemeijer (1994) 
and others call ‘theoryguided bricolage’, which means that I try to combine and 
integrate global and local theories that ‘fit’ together well for the specific topic, in
this case calculators in mathematics education. 

Calculators are in literature often explicitly placed in a context of socio-cul-
tural learning through the concepts of artefacts and physical and psychological 
mediating tools, first described by Vygotsky (cf. Säljö, 2005). This theory has
undergone a progression in different directions. One example of this is 
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Wartofsky’s (1979) classification of primary, secondary and tertiary artefacts,
and another is activity theory (see Nardi, 1996) with the Agent-Objective-Others 
triad. Other perspectives on learning, like constructivism or interactionism, have
been more implicitly present in some of the literature, but can be detected in a
closer analysis.

A tool can develop into a useful instrument in a learning process called 
instrumental genesis (Verillon & Rabardel, 1995; Guin & Trouche, 1999; 
Artigue, 2002; Trouche, 2005a; 2005b), which has two closely interconnected 
components; instrumentalization, directed toward the artefact, and instrumenta-
tion, directed toward the subject, the student (See fig.1). These processes require 
time and effort from the user. He/she must develop skills for recognizing the
tasks in which the instrument can be used and must then perform these tasks 
with the tool. For this, the user must develop instrumented action schemes that 
consist of a technical part and a mental part (Guin & Trouche, 1999; Drijvers,
2002a, Drijvers & Gravemeijer, 2005). 

A subject An artefact 
Her/his knowledgeIts constraints 
Her/his work method Its possibilities 

Figure 1. From artefact to instrument (Trouche, 2005b)

In a mathematical learning activity one must distinguish between instrument
(the artefact is used in utilisation schemes) and instrument for semiotic media-
tion (the teacher uses it to develop a specific meaning related to the mathemati-
cal content). To learn instrumentation schemes does not in itself induce mathe-
matical meaning and knowledge. Instead the teacher must actively guide the 
students in a controlled evolution of knowledge, achieved by means of social 
construction in a class community (Mariotti, 2002). 

Cognitive tools are tools that are designed to support cognitive processes, 
and are instruments that can enhance the power of students in their thinking,
problem-solving and learning in different ways. Reznichenko (2007b) describes 
the functions of calculators as cognitive tools. They (1) support cognitive and
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meta-cognitive processes; (2) share cognitive load by providing support for 
lower level cognitive skills so that resources are left for higher order cognitive 
skills; (3) allow learners to engage in cognitive activities that otherwise would 
be unreachable for them; and (4) allow learners to generate and test hypotheses 
in the context of problem solving (p. 6) 

Heid’s (1997) list of cognitive tools contains graphic calculators (GC),
computer algebra systems (CAS), micro-worlds and dynamic geometry tools 
(e.g. Aplusix and Cabri), and technology-based laboratory devices (e.g. CBL). 
These tools all build on modern digital technology and are summarised as ‘ICT
tools’.

A group of French mathematics educationalists have applied instrumentation
to the learning of mathematics using calculators, computers and other ICT tools 
(Artigue, 2002; Guin & Trouche, 1999; Lagrange, 1999). They have all, in dif-
ferent settings, observed and analysed students using graphic and symbolic cal-
culators, and recorded how they developed both instrumental and paper-and-
pencil schemes. Ruthven (2002) presents a critical view on the French research
and the instrumentation model. He argues that the advantages that calculators in 
principle bring about will not occur in an ordinary classroom practice and that 
‘…effective, independent use of CAS appears to impose greater technical and
conceptual demands on students…’ (p. 288). 

Rivera & Becker (2004) give a sociocultural account of the mediating func-
tions that calculators and social interaction play in students’ understanding of 
polynomial inequalities. They refer to recent investigations that ‘provide strong
evidence that learning takes place through experiences that are oftentimes medi-
ated by physical or material and symbolic tools and with assistance drawn from 
other (competent)  individuals’ (pp. 4-82), which is supported by their own 
results.

A basic question in the learning of mathematics is which cognitive systems
are required to give access to mathematical objects. Duval (2006) has created a 
framework of representational registers that are mobilized in mathematical
processes. He distinguishes between two types of transformation of semiotic
representations: treatment and conversion. Treatments occur in the same register
(e.g. solving an equation) and conversions involve changes of register (e.g. 
graphing a function) (See fig.2). His important hypothesis is that ‘comprehen-
sion in mathematics assumes the coordination of at least two registers of semi-
otic representation’ (p. 115) and also that ‘the root of trouble in mathematics
learning [is]: the ability to understand and to do by oneself any change of repre-
sentation register’ (p. 122). It is easy to see the role of calculators as facilitators 
and providers of opportunities working with both treatments and conversions in 
the classroom practice. 
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Discursive
representation

Non-discursive
representation

Multifunctional
registers
Processes cannot be 
made into algorithms

Natural language: 
Orally: arguments, 
explanations
Written: theorems,
proofs

Iconic: drawing, sketch, 
pattern
Non-iconic:
geometrical figures 
constructed with tools

Transitional auxiliary representations: 
No rules of combination

Monofunctional
registers
Most processes are 
algorithmic

In symbolic systems:
Numeric
Algebraic
Symbolic (formal
languages)

Diagrams
Cartesian graphs 
Interpolation,
extrapolation

Figure 2. Classification of registers that can be mobilised in mathematical 
  processes. (from Duval, 2006, p. 110) 

The process-object duality is a special source of problems in algebra, dis-
cussed by several researchers (e.g. Drijvers, 2003, Graham & Thomas, 2000). It 
is closely related to the possibility to make conversions between representational 
forms. A mathematical concept often has two perspectives, as an operational
process and as a structural object. For example, the expression  can 
be seen (and used) both as a calculation of values in a pattern or for graphing a 
function, and as an object and representative for quadratic expressions with cer-
tain properties, such as the possibility to factorize. The objectification of proc-
esses, named reification by Sfard and Linchevski (1994), takes time and is hard 
for many students, and the flexibility to shift between the two perspectives is 
essential for advanced mathematical thinking (Tall et al., 2000). Tall and col-
leagues introduced the term procept for the combination of the two.

3x2x2

Tall (2008) has later completed the theoretical model in his framework of 
‘the three worlds of mathematics’: the conceptual-embodied world, based on 
perception of and reflection on properties of objects in the real world; the 
proceptual-symbolic world that grows out of the embodied world through action 
and is symbolised as thinkable concepts that function both as processes to do 
and concepts to think about; and the axiomatic-formal world, which reverses the 
sequence of construction of meaning from knowledge of real world objects to 
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theoretical concepts based on formal definitions. School mathematics usually 
build on the first of these ‘worlds’, with the goal that students gradually will be 
led into the second one. For this, calculators can be important facilitators, if they 
are strategically used in education. Especially CAS calculators provide interest-
ing possibilities for working with problems within both worlds. The interaction 
between the two first worlds then form the base for transition into the third 
world, which is characterised by formal definitions and theorems with proofs.
This is the level of cognitive development that is demanded at tertiary level, but 
also one that is hard to obtain for students. In this, the formation of the procep-
tual-symbolic world holds a key position.

What can be found in literature reviews and meta-studies? 
Some recent literature reviews and meta-studies summarize parts of the research 
prior to 2002. These studies form the basis for later research in the field, and 
serve as a platform to build upon in order to make more general conclusions and 
to formulate implications for teaching. 

Reznichenko (2007b) reviews literature about learning with graphing calcu-
lators, mainly from 1986 to 2002. Focus is on the use of computers and calcula-
tors as tools for mathematics teaching and their effects on students’ achievement 
in algebra and calculus. Results from 44 articles and papers are compiled and 
summarized. The conclusions Reznichenko draws from these are that electronic
technology is an enhancer that puts students in an active role and teachers in a
facilitator role. Students perceive problem solving differently when they are free 
from numerical and algebraic computations to concentrate on problem set up 
and analysis of solutions (p. 15). 

In another review Lagrange et al. (2003) study research and innovation in 
the field of the integration of ICT in mathematics education. Although ‘ICT’ 
represents a broader concept than ‘cognitive tools’, it still contains the various 
types of calculators that are used in the studies that are accounted for in this arti-
cle.  The 79 publications are from 1994 to 1998, and the authors make a meta-
study analysis with a multidimensional framework. Their perceived dimensions 
are: (1) the general approach of ICT in education; (2) the epistemological and 
semiotic dimension; (3) the cognitive dimension; (4) the institutional dimension 
with the role of instrumented techniques in conceptualisation of mathematics;
(5) the instrumental dimension with the instrumental processes; (6) the situ-
ational dimension which deals with the influence of ICT on learning situations; 
and (7) the teacher dimension which looks at the teacher’s beliefs and at the way 
s(he) organises the classroom activities (pp. 244-245). 
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Their analysis shows that research in these years went in several directions, 
with a ‘wide range of approaches, from innovation, working on the most recent 
developments and providing potentially interesting contributions on the use of 
up-to-date technology, to didactical research that we saw as elaborations from 
these contributions’ (p. 255). But the observation is also that it restricts its 
analysis to potentialities of ICT itself rather than questions raised by its insertion 
into ‘ordinary’ mathematics teaching (p. 256), and the authors also question the 
real influence of ICT on classroom practices.

Focussing on studies of calculator (GC and CAS) use in algebra and calculus 
courses, Kulik (2003) reports exceptionally high effect sizes for higher scores on 
conceptual tests, and also that students’ ability to solve computational problems
with paper-and-pencil did not suffer from the use of these technologies. 

Ellington (2003) made a quantitative meta-analysis of 54 studies, published
between 1983 and 2002, on the effects of calculators on students’ achievement
and attitudes. The criteria for the studies were that they should involve students 
in mainstream K-12 classrooms, and that the reports of findings should provide 
data necessary for the calculation of effect sizes. Statistically significant findings 
were that: (1) operational skills, computational skills, skills necessary to under-
stand mathematical concepts, and problem-solving skills improved for partici-
pating students and that: (2) students who used calculators while learning mathe-
matics reported more positive attitudes toward mathematics than their non-cal-
culator counterparts (p.455). 

A synthesis of 43 reports, chosen from over 180 research reports with a set 
of criteria related to the use of handheld technology in secondary mathematics,
was made by Burrill et al. (2002). The results provide findings in the areas: 
comprehension, equity, professional development, usage, approach and mathe-
matical context, and implications for classroom practice are elaborated. Among
the notable evidence from the reports is that mathematics and technology must
be integrated for the outcomes to be most beneficial, and that students using cal-
culators ‘are more flexible in their solution strategies, make conjectures and 
move among algebraic, numeric and graphical approaches, develop calculator-
based strategies to manipulate symbolic expressions, and work comfortably with 
real data’ (p. vi). 

Algebra learning – what can be found in the reviewed 
papers?
A main concern for this paper is how calculators affect students’ learning of 
algebra. In a technological environment algebraic symbols and expressions can 
look different from the conventional one. It is not unlikely that the way the inter-
face (keypad and screen) appears will change the way algebra is perceived and
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also the way protocols of mathematical activities are written. Some algebraic 
conventions must be addressed explicitly in instruction. For example, with a 
CAS calculator ‘ab’ is interpreted by the device as one variable (named with two 
letters) and not as the product of the two variables, a and b. 

In the following, I will first elaborate on some of the difficulties that algebra
presents in mathematics education. Then I have categorized the related literature 
thematically into three important groups: students’ conceptions of literal sym-
bols and of algebraic expressions, fundamental for their ability to work with 
algebra; functional and modelling approaches, both by many considered as fun-
damental for students’ view of algebra as a useful tool in problem solving; and 
approaches within CAS, which put special demands for changes in educational 
methods.

Difficulties with learning algebra 
Algebra has always appeared as an especially problematic area of school 
mathematics. Teachers have presented algebra using various approaches, but in 
many cases their efforts have ended in poor results. Drijvers (2003) has listed 
five difficult aspects of the learning of algebra: 

The formal, algorithmic character of the procedures that the student can not 
relate to informal and meaningful approaches. 
The abstract level at which problems are solved, compared to the concrete 
situations they arise from, and the lack of meaning that the student attributes 
to the mathematical objects at the abstract level. 
The need to keep track of the overall problem-solving process while 
executing the elementary algebraic procedures that are part of it. 
The compact algebraic language with its specific conventions and symbols. 
The object character of algebraic formulas and expressions, where the 
students often perceive them as processes or actions, and will have problems 
with the ‘lack of closure’ obstacle. (pp. 41-42) 
In research literature, different approaches to algebra have been presented: 

the approach by generalization pattern and structure; the problem-solving
approach; the functional approach; the modelling approach (Bednarz, Kieran & 
Lee, 1996); and the language approach    (Drouhard & Teppo, 2004). All of 
these are highly relevant in the use of calculators, and two of these are particu-
larly obvious when GC:s are used. 

Literal symbols and algebraic expressions 
Understanding of variables is a key to students’ learning of algebra. The some-
times great difficulties students encounter when they try to grasp the different 
aspects of literal symbols have been thoroughly described in research literature. 
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Graham and Thomas (2000) introduced literal symbols to students, age 13-14,
using a module of work based on graphing calculators. These modules provided 
an environment where students could experience letters in the role of ‘hidden 
numbers’ and as ‘generalised numbers’ in simple algebraic expressions. One 
example of an activity in the study is shown in figure 3. For each algebraic
expression the students first discussed what the possible result could be, and 
then entered it in the calculator to verify their conjecture. The conclusion was 
that the use of a GC had significantly improved students’ understanding of the
way literal symbols are used in elementary algebra and that students became 
versatile in their perspective of these. Moreover, ‘the gains were particularly 
noticeable, in terms of relative advancement, for the weakest students’ (p.279). 

Figure 3.  Letters as ‘hidden numbers’.

Functional and modelling approaches 
Bardini, Pierce and Stacey (2004) analysed the consequences of having a func-
tional-modelling approach to the teaching of algebra with the use of GC, with 
special attention on the impact on students’ use of symbols. Among the conclu-
sions are that this technology afforded the students support for their exploration 
of real world problems and that they quickly came to make sensible use of sym-
bols and understand functions.

An interesting question is how students manage to produce graphs that 
enable them to solve tasks. With special software that capture the students’ key-
strokes Berry and Graham (2005) could follow and analyse students’ solving 
strategies and the efficiency of the use of the technology. Beside the purpose of 
investigating the instrumentalization of tasks, this software also offered students 
the possibility to reflect on their own learning of mathematics concepts and 
skills by replaying the key-strokes alongside their written solutions. However,
what the key-strokes do not show is how students interact in the solving process. 
In a teaching sequence with grade 11 students, the students were asked to pro-
duce graphs corresponding to the relationship between time and distance of a 
cylinder moving up and down an inclined plane, using a GC (Radford, Demers,
Guzman & Cerulli, 2003). Among the results of the study were that a complex
relationship between diverse semiotic resources such as gestures, graphs, words 
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and artefacts became interwoven during the mathematical activity, and allowed 
the students to make sense of the time-space graphic expressions. 

A central question is how the use of calculators affects results on tests, espe-
cially national tests. Heller, Curtis, Jaffe and Verboncoeur (2005) investigated 
the relationship between instructional use of GC and students’ achievement in 
an algebra course at secondary level. Their results from the study including 458 
high-school students show that the more calculators were used and integrated in 
instruction, the higher end-of-course test scores were achieved, including in the
parts of the test where calculators were not allowed.

In his PhD thesis, Bergqvist (2001) describes a series of studies where stu-
dents at upper secondary level explored polynomial expressions and functions 
with GC. They were also presented with conjectures like:

1. A linear function and a quadratic function always intersect in two points.
2. If the graph to a quadratic function crosses the x-axis in two points there

is a point between the intersections where the tangent to the graph is hori-
zontal.

3. The graph of a third degree polynomial always crosses the x-axis. (p. II:9) 
The students were asked to decide if the conjectures were true or false and to 
verify their conclusions. Among the results it can be noted that many students 
were reluctant to use the calculators for verification, and believed that they had 
to work in the ‘normal’ way (i.e. pen-and-paper) to get the teacher’s approval. 

How then are calculators to be used at tertiary level? In some courses, espe-
cially in ‘pure’ mathematics, they appear to be banned, but a shift towards a 
more widespread use can be seen. Hennessy, Fung and Scanlon (2001) used 
GC:s in an undergraduate course at the Open University, including functions. 
The purpose was to investigate perceptions of the GC and the features which 
facilitate graphing and linking between representations. Among the results of the 
study were the following: 

portable graphing technologies present a unique opportunity to help 
mathematics students (at secondary and university level) develop concepts 
and skills in a traditionally difficult curriculum area. (p. 282) 
experimentation and cumulative experience with certain critical features of 
the technologies encouraged engagement with the calculator using an ex-
ploratory approach. (p. 283) 
the findings have contributed some information concerning how – and which 
(physical and perceived) features of – graphic calculators can mediate col-
laborative problem solving. (p. 283) 
In a study of less successful algebra students using graphing software, also in 

a functional approach, Yerushalmy (2006) showed that these students obtained a 
broader view of mathematics. The students could confirm conjectures and com-
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plete difficult operations that had been unreachable for them before they had 
access to graphing software. However, they also delayed using symbolic for-
malism and most of their solution attempts focused on numeric and graphic rep-
resentations. For this, Yerushalmy proposes working more in a CAS environ-
ment:

We should explore the possibility of integrating software with symbolic 
manipulation capabilities in the work of beginning algebra students, espe-
cially for those who need it to become fluent in algebra, even at the price of 
giving up mastery of manipulations. (p. 385) 

Approaches within computer algebra systems 
The development of symbolic calculators, together with software for symbolic
computation, opens many new possibilities for working with algebra, but it also 
creates a new set of problems. What kind of changes must be made in educa-
tional practice, which tasks must students be able to do mentally and by paper-
and-pencil, and what is algebraic knowledge, really? In addition, which particu-
lar problems do students face in the instrumental genesis with this tool? 

Drijvers (2002a) investigated, in a CAS environment, the instrumentation 
triad screen-paper-mind. One of his conclusions was that ‘to establish the com-
plex relationship among machine technique, mental conception, and paper-and 
pencil work, students must perceive the congruence among them’ (p.32). He
also gave implications for teaching such as the importance of ‘paying explicit
attention to the development of instrumentation schemes’, ‘taking care of a 
simultaneous development of both the technical an the mental aspect of the
instrumentation schemes’ and the fact that ‘many difficulties that students 
encounter while working with a computer algebra device can be viewed as 
instrumentation obstacles’ (p. 31).

Drijvers’ PhD thesis (2003) concerns students’ understanding of the concept 
of parameter in equations, systems of equations and functions, again with the 
instrumentation schemes as a background. One example (see figure 4):

9.4 Consider the equations  and 25yx 22 10yx .
a. Isolate y in both equations and have the graphs drawn. 
b. Solve the system of equations.
c. What is the biggest value that can be substituted instead of 10 so that the

system still has a solution?  (p. 142) 
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Figure 4. A possible solution to question 9.4 in Drijvers’ PhD thesis on a 
     Texas TI-Nspire.

Drijvers emphasises the importance of the didactical contract (Brousseau,
1997) between teacher and students for the use of calculators in the classroom
and of discussing problem-solving strategies. He also concludes that ‘the possi-
bility to solve equations in the computer algebra environment with respect to 
any unknown improved the students’ flexibility concerning the roles of the lit-
eral symbols’ (p. 324), and that ‘two issues seemed to influence the development
of the higher level understanding of the concept of parameter: the use of realistic 
problem situations and the insight into the meaning and structure of expressions 
and formulas’ (p. 324). Results from the same study are further elaborated in a 
chapter describing how instrumented action schemes for solving parameterized 
equations and substituting expressions can be used to assess students’ progress 
in developing mental conceptions of algebra (Drijvers & Gravemeijer, 2004). 

Kieran and Drijvers (2006) explore the relationship between thinking and 
technique, and report results from two teaching experiments about the differ-
ences between equivalence, equality and equation, and on generalizing and 
proving within factoring of the expression 1xn  for different values of n. The
study is part of a larger project, with results also discussed in Kieran and 
Saldanha (2005). They adopted an anthropological view, summarized by task-
technique-theory (TTT), and the main finding was evidence for the relation 
theory-technique, and that these emerge in mutual interaction. CAS was used as 
a didactical tool for working with underlying theoretical ideas in algebra that are 
rarely discussed in mathematics classes. However, ‘the epistemic value of CAS
techniques by themselves may depend both on the nature of the task and the 
limits of students’ existing learning’ (Kieran & Drijvers, 2006, p. 258).

There can be a problem in the way that students present algebraic syntax in 
written records when they use CAS (Ball & Stacey, 2005). Students might use 
different syntax and calculator methods to solve even basic problems. What can 
be accepted in writing, and how will students know what is specific to their CAS 
and what is standard mathematical notation? Ball & Stacey show that teachers’ 
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discussions with their students about proper mathematical syntax in comparison 
with CAS language were a key factor in helping them to develop good practices. 

Obstacles with the use of calculators
Research has revealed obstacles and possible negative effects of using calcula-
tors of various types (e.g. Drijvers, 2000, 2002b). Many of these are of a tech-
nological and cognitive nature. The calculator is a ‘black box’, and its working
modes are not transparent to either the students or, in many cases, the teachers. 
A graphic calculator only works numerically and this often creates problems
with interpretation of the results it gives: numbers, graphs etc. There can be a
tendency for students to accept only numerical answers and to over-interpret all 
of the decimal places that are presented on the display. 

With CAS calculators the black box character is even more apparent. In a 
study of how symbolic calculators were introduced in an upper secondary class, 
Drijvers (2000) points out some important problems of both of a technical and 
mathematical nature, especially concerning algebraic understanding: 

1. The difference between the algebraic representations provided by the CAS 
and those students expect and conceive as ’simple’. 

2. The difference between numerical and algebraic calculations and the 
implicit way the CAS deals with the difference. 

3. The limitations of the CAS and the difficulty in providing algebraic 
strategies to help the CAS to overcome these limitations. 

4. The inability to decide when and how computer algebra can be useful. 
5. The flexible conception of variables and parameters that using a CAS 

requires.  (p. 205)
Students managed to solve optimisation problems in a meaningful way and 
showed understanding of relevant concepts and strategies for solving problems.
In a later article (Drijvers, 2002b), more obstacles were added, such as the diffi-
cult transfer between CAS technique and paper-and-pencil and the problems
with interpreting the CAS output. 

However, this list of obstacles should not be interpreted as evidence that 
CAS is inappropriate for mathematics education. On the contrary, ‘…obstacles
are opportunities for learning that can be exploited in interaction with individual 
students and in classroom situations’ (p. 228). Many of them are in fact existing 
cognitive obstacles in mathematics that are more obvious in a CAS environment,
and new technology can be utilised for a better conceptual development.

Seemingly technical difficulties often have a conceptual background, and the 
relation between technical and conceptual aspects makes the instrumental
genesis a complex process. (p.195) 
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…obstacles offer opportunities for learning, which can be capitalized on by 
reflecting on their conceptual aspects and the relation with the correspond-
ing paper-and-pencil technique. Of course, the teacher plays an important
role in turning obstacles into opportunities.
(Drijvers & Gravemeijer, 2005) 
Along with the technological obstacles, Balling (2003) in her PhD thesis 

also refers to national and institutional obstacles like curricula, national exams
and tests, (lack of) instruction material, time and economy. Her study investi-
gates the potentials in introducing graphic calculators as a cognitive tool in 
upper secondary school instruction, and the obstacles there are for this introduc-
tion. Her findings show that the most important obstacles can be found within 
students’ and teachers’ beliefs about technology, mathematics and mathematics
instruction and learning. 

Teachers’ and students’ beliefs about the use of 
calculators
In his theory of didactical situations, Brousseau (1997) defines the didactic
contract as the mutual recognition of the parts that teacher and students play in 
the classroom. The outcome of teaching depends highly on the beliefs of what 
should be ‘going on’ during instruction and the results of different working 
methods. Calculators (especially CAS) have the capacity to fundamentally 
change the way mathematics is taught, and therefore they could represent both a 
progress and a threat for teachers as well as students. This is being discussed by 
several authors (e.g. Bergqvist, 2001; Balling, 2003; Drijvers, 2003) as an 
essential perspective in the use of technology in mathematics education. 

In a study of high school students’ experiences of learning mathematics with 
GC, Reznichenko (2007a) showed that GC’s affect their enjoyment of mathe-
matics, mathematical skills and conceptual understanding in a positive direction. 
Students viewed the GC as an all-around tool in mathematics (particularly in 
problem-solving), and their ability to learn mathematics was enhanced with the
calculator. Importantly, students claimed that they enjoyed mathematics more,
e.g. because the GC reduced the time consuming nature of certain mathematical
tasks. These findings are in coherence with the meta-studies reported above (e.g. 
Burrill et al., 2003; Ellington, 2003; Reznichenco, 2007b). A number of the
studies analyzed in this article found that students using calculators are generally 
more motivated and have a more positive attitude towards mathematics than 
those who seldom or never use them.

Students use different styles of working as they solve problems with technol-
ogy like calculators, but ‘ways of promoting the use of the GC are needed if the 
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students are to gain the full benefit of having them as an aid to their studies’ 
(Berry, Graham & Smith, 2006, p.302). There is also a progression from stu-
dents focussing on the use of buttons and menus for entering direct single pro-
cedures into the calculator, to a stage when they make decisions about when and 
how they use the calculator in longer or more difficult problem solving (Thomas 
& Hong, 2004). Pierce and Stacey (2004) show that, even if the students were 
well able to master the technical aspects of a CAS while learning mathematics,
there is a complex interaction between cognitive and affective factors. Both the
teachers’ and the students’ attitudes have an effect, and the planning of teaching 
requires awareness of individual differences. 

Teachers’ knowledge of the didactical tool is of crucial importance for the 
integration of calculators into their pedagogical approach. In a study of secon-
dary teachers, Thomas and Hong (2005) found essentially two groups, with a 
third progressing between the two. In the first group are teachers who are still 
coming to grips with basic operational aspects of the technology, such as key 
presses and menu operations. In the second group are teachers who are compe-
tent in basic instrumentation and can focus on other important aspects, such as 
linking representations like algebra, tables and graphs, and who use other fea-
tures of the calculators. It is a difficult task for a single teacher to make progress 
on his/her own, and there are great needs for support in various ways and for 
recurrent in-service training (Ball, 2004). This could be one of the reasons for 
the fact that teachers generally are not very involved in the process of calculator
appropriation (Trouche, 2005a). 

A prime factor for teachers engagement in integrating technology into their 
instruction is whether it is included in the national or local curriculum or not,
and if it therefore is allowed or even demanded in the national tests and exami-
nations (Scheuneman et al, 2002; Graham, Hedlam, Honey, Sharp & Smith,
2003; Tan & Forgasz, 2006). On the other hand, teachers’ personal beliefs about 
what mathematics is and how mathematics teaching is performed can either 
promote the use of calculators or make obstacles for them (Brown et al, 2007).
This is especially true for CAS, which has the problem of becoming legitimized
within the school culture (Kendal & Stacey, 2002). Again, there is a strong
dependence of the way mathematics as a subject is seen: 

- these tools do not fit the conception of mathematics which teachers have. 
One teacher explains it in this way: “calculators deny the mathematical
reflex”. Reducing mathematics to an experimental practice restricts the place 
of formal proof. (Trouche, 2005a) 

So it is really a matter of what philosophy of mathematics the individual teacher
has. This must be recognised and understood, at the same time as the demands 
of society for progression in mathematics education must be considered.
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Synthesis of findings 
The main question in this article is what the overall findings and implications in 
current research are for teaching and learning mathematics, in particular algebra,
with calculators as cognitive tools. It is a delicate and most difficult task to make 
a synthesis of the results from a large number of research reports. In some parts 
they can also be pointing in diverging directions.

One such example is the question of whether lower achieving students bene-
fit from the use of calculators or not. More than one researcher finds that these 
students show better improvement in both understanding and skills, at least in 
terms of relative advancement, compared to higher achieving students (e.g. 
Graham & Thomas, 2000; Hennessy et al., 2001, Yerushalmy, 2006). But other 
researchers (e.g. Ruthven, 2002; Balling, 2003) instead point out that there is a 
risk that calculators increase the gap between these two categories of students, 
mainly because the higher achievers have better possibilities to use the calcula-
tor as an advanced cognitive tool. 

Nevertheless, there are some important findings that are recurrent and gener-
ally converge in summaries and conclusions. They will first be presented in a 
short list, in which examples of supporting references are given: 

Students who use calculators usually 
become more active in solving mathematical tasks.
(Burrill et al., 2002; Reznichenko 2007b) 
see problem-solving in a new way when they are freed from routine calcula-
tions; both numerical and algebraic.
(Reznichenko 2007b; Hennessy et al., 2001) 
are more flexible with strategies for problem-solving and with representa-
tional forms.
(Bergqvist, 2001, Berry et al., 2006; Reznichenko 2007b; Hennessy et al., 
2001)
improve their ability to understand and use mathematical concepts.
(Bergqvist, 2001; Drijvers, 2003; Graham & Thomas, 2000; Hennessy et al., 
2001; Kieran  & Drijvers, 2006; Kulik, 2003; Reznichenko, 2007a) 
develop a clearer and deeper conceptual understanding of  algebraic syntax, 
expressions and functions. 
(Ball, 2004; Drijvers, 2003; Kieran & Saldanha, 2005; Reznichenko 2007b) 
make significant improvements in problem-solving skills as well as comput-
ing and operational skills. 
(Burrill et al., 2002; Ellington, 2003; Yerushalmy, 2006) 
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take advantage of them as a common communication medium on a higher 
level than what is possible with paper-and-pencil in their cooperative work.
(Balling, 2003; Hennessy et al., 2001; Radford et al., 2003; Rivera & Becker, 
2004)
show no decline in paper-and-pencil or mental skills. On the contrary, in 
most cases they also make improvements in these skills. 
(Ellington, 2003; Kulik, 2003; Graham & Thomas, 2000) 
show a more positive attitude towards mathematics and are more motivated
than those students who are not using calculators. 
(Bardini et al., 2004; Ellington, 2003; Hennessy et al., 2001; Reznichenko, 
2007a)

Some characteristics of cases when the use of calculators had no noticeable 
influence on students’ knowledge, or could even be negative: 

Students were not explicitly instructed in the utilisation of the calculators, 
and did not understand their limitations.
(Burrill et al., 2002; Ruthven, 2002; Trouche, 2005a) 
Calculators were not used with consequence and continuity in classroom
work, but were only brought in occasionally. 
(Burrill et al., 2002; Ellington, 2003; Heller et al.,2005) 
The teacher had no adequate training for using calculators in their teaching, 
neither in a practical nor in a didactical perspective.
(Ball, 2004; Balling, 2003; Drijvers, & Gravemeijer, 2005; Heid & Edwards, 
2001; Kendal & Stacey, 2002; Lagrange et al., 2003; Thomas & Hong, 2005; 
Trouche, 2005a;) 
Instruction had not been adjusted for the use of calculators, but had been 
essentially the same as when the students only worked with paper and pencil.
(Artigue, 2005; Ball & Stacey, 2005; Balling, 2003; Drijvers, 2003; Heid & 
Edwards, 2001; Thomas & Hong, 2005; Brown et al., 2007; Trouche, 2005a;) 
These common outcomes of recent as well as earlier findings can be inter-

preted as general standpoints of today’s research. They also make it possible to 
formulate some guiding principles and implications for teachers as well as 
teacher educators for developing strategies in this area. For the last two bullet 
points I have intentionally given several references, and these refer both to 
studies where some negative sides of calculator use have been recorded, and to 
studies in which teacher training and instructional design have been a prerequi-
site. The fact that they are frequently recurring over many years points again at 
the significance of the teachers’ role in implementation and integration of cal-
culators in mathematics education, and  the urgent need for both in-service and
pre-service teacher development. 
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Concluding discussion 
The writing of this article was partly triggered by a debate article with claims
both of the negative influence of calculators on mathematics learning and of 
what research has, or has not, shown. One of my intentions with this literature 
review has been to demonstrate the misjudgement in both respects, and that my
own hypotheses instead can be well defended. The results of a vast number of
studies, especially those within the bullet points in the previous section point in 
one direction:

Meta-studies of earlier research as well as findings in recent research do in 
fact support my hypothesis that calculators can be powerful cognitive tools
for the enhancing of students’ skills and understanding of mathematics, and 
in particular algebra. Calculators are not the cause of allegedly decreasing 
manual or mental skills. Instead they put students in a more active role and 
support motivation as well as a general positive attitude towards mathe-
matics.
The use of technological tools in mathematics instruction is however not 

unproblematic, and a number of problems and questions concerning the wide-
spread use of GC and CAS still need attention from researchers. One example is 
students’ conceptions of mathematical symbols and syntax and use of new algo-
rithms. Another is teachers’ beliefs, knowledge of and skills in using calculators 
in mathematics instruction. As has been underlined by many researchers this is 
one crucial factor for a beneficial outcome.

Heid and Edwards (2001) discuss important challenges in the use of calcula-
tors, e.g. that teachers must rethink curricular and didactical aspects of mathe-
matics learning in general, and particularly the nature and purpose of school 
algebra. They underline that ‘the new face of algebra is multirepresentational 
instead of primarily symbolic, centered on applications instead of solely on the-
ory, and focused on symbolic reasoning instead of primarily on symbolic
manipulation’ (p. 129). But we aim for more than developing an effective 
instrumented practice: 

The educational legitimacy of tools for mathematical work has thus both
epistemic and pragmatic sources: tools must be helpful for producing results 
but their use must also support and promote mathematical learning and 
understanding.  (Artigue, 2005, p. 232) 
CAS technology has opened a wide field of new possibilities, in fact too wide 

seen from many teachers’ point of view. In-service-training as well as ongoing 
support is needed to enable teachers to use calculators in an effective way, and
for them to take the step from ‘button-pressing’ to users and to orchestrate
instrumentation.
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As regards teaching algebra using computer algebra, the results suggest that 
it is important to anticipate on computer algebra use, to be explicit about the 
changing didactical contract, to orchestrate individual and collective instru-
mentation, to have students compare CAS techniques with paper-and-pencil 
techniques and to have students reflect on the way CAS works. (Drijvers, 
2003, p. 330) 

Artigue (2005) underlines the necessary evolution of the didactic contract as
regards instrumented techniques, according to the advancement of mathematical
and instrumental knowledge. She proposes developmental projects with didactic 
engineering as one way to achieve this. 

The evolution of handheld technology is an ongoing process. In the newest 
generation of calculators, dynamic geometry is not only included, but also inte-
grated with the graphing tools and computer algebra. For the first time, dynamic
graphs are available on calculators, which create even further possibilities in 
algebra and calculus and we might see even more dramatic changes concerning 
handheld technology. The mobile phone has successfully taken over several 
functions that earlier demanded special devices, like digital camera or GPS. The
newest generation has even the capacity to replace computers in many respects.
Most students are quite experienced in taking advantage of the mobile phone’s 
possibilities, and in a few years the ‘handheld calculator’ could very well be 
software that we download to our phone. Development projects in that direction 
have already been launched. One example is Mobile Learning Environment
(2008), which focuses on learning abilities of mobile games, aimed at mathe-
matics and science, for different platforms. In these games students use a virtual 
calculator to make necessary computations and to graph functions that appear in 
the context. Introduction of such technology would of course call for still new 
research.
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