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Abstract	
Swedish education needs to change in order to reverse the negative trend in PISA and 
TIMSS. At the same time digital artifacts are increasingly present in the classroom and 
commercial applications more available. It is difficult to determine which technical tool 
that provide real results and it is not yet clear what role technology should have in the 
classroom. This study examines how visualisation and technology can be used to promote 
deeper understanding of algebra by addressing the misconception that frequently occurs 
among students. 

Observation and interviews were held with students from two schools, one in Norrköping 
and one in Östersund. Theory regarding algebraic misconceptions have been studied and 
compiled into two categories. In addition, three prototypes were developed with and later 
evaluated by a focus group. This work has resulted in suggestions on what technical and 
interactive activities could be used in algebraic education. The study shows that more 
research is needed to determine how technology best can be implemented and used 
effectively in teaching. The work also shows that such research and development needs to 
be implemented with a user-centered approach with the involvement of relevant target 
groups. 

Sammanfattning	
Svensk undervisning är i behov att förändras för att vända den negativa trenden i PISA 
och TIMSS. Samtidigt är digitala artefakter alltmer närvarande i klassrummet och 
kommersiella applikationer alltmer tillgängliga. Det är svårt att avgöra vilka tekniska 
verktyg som ger faktiska resultat och det är ännu inte klarlagt vilken roll tekniken bör 
spela i en klassrumssituation. I detta arbete undersöks hur visualiseringar och teknik kan 
användas för att främja djupare förståelse inom algebra genom att adressera 
missuppfattningar som ofta förekommer hos elever. 

Observation och intervjuer genomfördes med elever på två skolor, en i Norrköping och 
en i Östersund. Teori om algebraiska missuppfattningar har studerats och sammanställts i 
två kategorier. Dessutom har tre prototyper utvecklats tillsammans med, och utvärderats 
av, en fokusgrupp. Arbetet har resulterat i förslag på vad tekniska och interaktiva 
aktiviteter skulle kunna innebära i algebraisk matematikundervisning. Det visar att mer 
forskning behövs för att avgöra hur teknik på bästa sätt kan implementeras och utnyttjas 
effektivt inom undervisning. Arbetet visar också att sådan forskning och utveckling 
behöver genomföras med en användarcentrerad ansats med delaktighet från berörda 
målgrupper. 
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1. Bakgrund	
Sveriges resultat i matematik visar senaste tiden en negativ trend i internationella 
undersökningar av organisationer som Programme for International Student Assessment 
(PISA) och Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Sverige är 
det enda landet som under det senaste decenniet kraftigt tappat sin placering i 
undersökningar av PISA, att jämföra med övriga länder som mellan 2003 och 2012 
förblev stabila, medan Sverige gick från en placering runt eller över medelvärdet år 2000 
till att sjunka markant under medelvärdet. Detta har öppnat en nationell debatt om 
behovet av förändring och om vad som krävs av framtida svensk utbildning för att vända 
den negativa trenden. (OECD, 2015 s. 9-28) 

En viss förklaring till svenska elevers resultat ges av Skolverket (2015a). De påpekar att 
svenska elevers motivation i samband med proven försvagats. Dock utgör detta inte hela 
förklaringen, utan främsta grunden är enligt Skolverket en sjunkande kunskapsnivå. 
Algebra är ett ämne där elevernas bristande kunskapsnivå leder till användande av 
informella metoder som att pröva sig fram eller att gissa. Dessa informella metoder 
används eftersom formell kunskap att räkna med symboler saknas. Dessutom visar 
forskning genomförd av Naalsund (2012) att eleverna inte erbjuds tillräckligt många 
undervisningstillfällen med motiverande, utforskande, förklarande och diskuterande 
aktiviteter som utvecklar djupare matematisk förståelse. Bergsten, Häggström och 
Lindberg (1997) belyser vikten av att alla får möjligheten att lära sig algebra. Detta 
eftersom det är ett verktyg för tänkande som i komplexa sammanhang möjliggör enkelhet 
och struktur, samt generalitet ur enskilda fall. 

Förmågan att visualisera abstrakta koncept och dess relationer är en viktig beståndsdel av 
matematiskt tänkande och i förlängningen också lärande. Konyalioğlu, Aksu och Şenel 
(2011) har genomfört studier som visar att visualiseringar som används vid ett 
ämnesområdes introduktion kan skapa en positiv inställning hos elever. Visualiseringar 
kan också stödja elever att skapa djupare matematisk förståelse om de används i samband 
med utforskande manipulering där eleverna får ett stöd att anstränga sig mer än de skulle 
gjort i annat fall. Ännu större fördelar finns att vinna om visualiseringar integreras med 
teknik eftersom det kan reducera, avlasta och distribuera bakomliggande kognitiva 
processer. (Liang & Sedig, 2010) s. 973.  

Häggström och Lindberg (1997) beskriver algebra som ett avgörande verktyg för 
elevernas matematiska utveckling. För att lära sig algebra krävs en lång process eftersom 
algebra är abstrakt. Speciellt om algebra jämförs med matematikens två grundstenar 
aritmetik och geometri som har en tydlig koppling till vardagslivet. Kopplingen uppstår 
eftersom både aritmetik och geometri har en naturlig plats i den fysiska världen. 
Inställningen till hela matematikämnet kan påverkas om elever misslyckas med algebra. 
En negativ inställning skulle kunna uppstå i samband med negativa upplevelser i algebra 
eller då eleverna inte förstår syftet. 

Trots relativt god tillgång av datorer i svenska skolor är det stor variation på 
datoranvändande mellan olika ämnen. Skolverket (2013) uppger att det i matematiska 
sammanhang nästan inte förekommer någon datoranvändning. I de ämnen där datorer 
används är de främst till för att söka information och för att skriva. Vidare uppger 
Skolverket (2013) att fler lärare, trots generellt god IT-kompetens, uttrycker önskan om 
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kompetensutveckling. Dessutom efterfrågar mer än varannan lärare mer kunskap om 
användandet av it som ett pedagogiskt verktyg. 

En viktig del av utbildningsprocessen utgörs av lärare och deras metoder i 
undervisningen. Cunska och Savicka (2012) drar slutsatsen att traditionella 
undervisningsmetoder som kombineras med aktiva undervisningsmetoder i allmänhet 
ökar kunskapsnivån. Teknik gör lärandemiljöer mer levande och attraktiva och kan 
således hjälpa både elever och lärare. Informationsteknik (eng. information technology) 
kan exempelvis underlätta i utbildningen om det hjälper eleven att förstå mål och 
förväntade resultat. För lärare kan informationsteknik vara ett stöd att leda och motivera 
eleverna på ett framgångsrikt sätt, samt en möjlighet att förverkliga nya 
utbildningsformer och metoder. 

Med teknologi skapas en möjlighet för undervisning att bli ett levande och interaktivt 
samarbete mellan elever och lärare, där elever genom aktiva kognitiva processer 
utvecklar färdigheter och kunskap (Cunska & Savicka, 2012 s. 1481-1484; Liang & 
Sedig, 2010 s. 973).  

Det finns potential med datorstöd att påverka elevers inställning till matematik och 
uppmuntra till aktiva och motiverade undervisningsformer. Ett stöd för djupare 
matematisk förståelse inom algebra skulle gynna både elever och lärare. 

1.1 Syfte	och	frågeställning	
Syftet med detta arbete är att undersöka hur traditionell undervisningsform skulle kunna 
paketeras om i en teknisk miljö. Den mer specifika frågan är om det går att att skapa 
något som ger elever chans att utveckla djupare matematisk förståelse inom algebra, 
genom att de får stöd och hjälp att undvika vanliga fallgropar. 

För att konkretisera det planerade arbetet har syftet delats upp i mindre forskningsfrågor. 

1. Undersöka hur nuvarande undervisningsformer ser ut, samt utforska vad som 
skulle kunna krävas av visualisering och interaktivitet för att passa i en 
klassrumsmiljö. 

2. Undersöka hur en undervisningsaktivitet skulle kunna se ut som uppmuntrar till 
aktiva kognitiva processer och ge elever stöd och möjlighet att undvika vanliga 
algebraiska fallgropar. 

3. Undersöka vad elever anser om den prototyp som tas fram i arbetet jämfört med 
den redan existerande stöd-resursen: Matteboken.se 

1.2 Avgränsningar	
Arbetet utförs hos Interactive Institute Swedish ICT AB i Norrköping inom ramarna för 
ett projekt vid namn Pedagogical Interactive Mathematics Visualisations Project1  
(PIM-vis). Utöver Interactive Institute drivs PIM-vis tillsammans med Lärande i Sverige 

                                                

1 Mer information om projektet PIM-vis samt resultat presenterade i en visionskatalog 
finns tillgänglig på: https://pimvis.wordpress.com/ 
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AB och har finansierats av Vinnova. De avgränsningar som finns inom PIM-vis berör 
även detta arbete och är följande:  

Fokus kring fyra matematiska områden som Lärande definierar som problematiska. 
Allmän taluppfattning, decimaltal, negativa tal och algebra. Primär målgrupp är elever 
och lärare i årskurs 7-9 och sekundär målgrupp är intressenter som beslutar om 
framtidens digitaliserade skola i Sverige. 

2. Teoretiskt	ramverk	
Denna del berör för arbetet relevant teori om digitalisering i skolan, lärande, matematisk 
mening och missuppfattningar inom algebra. Kapitlet berör också teori med koppling till 
metod och sist, tidigare forskning med relevans eller tydliga kopplingar eller likheter till 
detta arbete. 

2.1 Skolan	
Den algebra som behandlas i grundskolan kretsar kring variabelbegreppets innebörd och 
användning i algebraiska sammanhang. Kursplanens mål inom detta område är att eleven 
utvecklar sin förmåga att förstå och använda, för eleven, relevanta algebraiska begrepp, 
uttryck, formler, ekvationer och olikheter. Stort fokus ligger på algebraiska ekvationer 
och relevanta lösningsmetoder. (Skolverket, 2015b) 

2.1.1 Problem	med	algebra	
Margrethe Naalsund (2012) har med kognitiva processer som teoretiskt ramverk 
undersökt varför algebra är så svårt genom skriftliga prov och intervjuer med norska 
elever. Resultatet tyder dels på ett kognitivt gap mellan informella och formella 
resonemang, men också på att eleverna saknar färdighet att i formella sammanhang 
urskilja skillnader och likheter. Bristande djupare förståelse av centrala begrepp orsakar 
att formella procedurer används algoritmiskt. Utöver det kunde begränsad aritmetisk 
kunskap tillsammans med övergeneralisering i övergången från aritmetik till algebra 
skapa missuppfattningar. Majoriteten av eleverna i studien var dessutom oförmögna att 
förklara eller motivera sina resonemang. Undervisning i algebra skulle enligt Naalsund 
(2012) tjäna på om fokus breddas till fler aspekter än bara färdighet och de koncept som 
utgör algebraisk kunskap. Dessutom borde dessa aspekter vara nära sammanflätade i 
kunskapsutvecklingen. 

2.1.2 Digitalisering	i	skolan	
På en relativt kort tid har samhället genomgått stora förändringar och förnyat de krav som 
ställs på utbildning och undervisning. Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin och Means (2000) 
beskriver skillnaden mellan då och nu i ”Changing how and what children learn in 
school with computer-based technologies”. Från att elever förra århundrandet förväntades 
kunna återge kända texter, enkla vetenskapliga fakta samt grundläggande aritmetiska 
problem. Till att dagens elever förväntas kunna läsa och förstå främmande texter, ha 
kompetens inom vetenskapliga undersökningar, samt hantera matematisk problemlösning 
inklusive algebra. Idag förväntas alla lära sig algebra innan slutfört gymnasium, detta 
jämfört med 3,5 % av alla elever för 100 år sedan. Roschelle et al. (2000) uppger att den 
stora ökningen av förväntningar på eleverna har sitt ursprung i allmänhetens ökade 
mängd av tillgänglig kunskap, som i sin tur har lett till ökade krav från arbetsplatserna. 
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Digitaliseringens intåg i skolan skedde för över 40 år sedan och har enligt Fleischer och 
Kvarnsell (2015) skiftat i sin form. I boken ”Digitalisering som lyfter skolan” beskriver 
de hur datorer har betraktats inom skolvärlden. Från att ha betraktats som ett tekniskt 
verktyg, till att ha varit ämne för en egen delegation, dessutom till att omfatta ett eget 
ämne som rent praktiskt integrerades i matematik- och samhällsorienterade ämnen. Detta 
eftersom datorer sågs som en önskvärd teknik att behärska.  

De initiativ och satsningar som gjorts i den svenska skolan där varje elev får tillgång till 
en dator har haft en tendens att göra arbetet starkt färdighetsfokuserat, vilket gör att andra 
aspekter blir viktigare än själva kunskapsbildningen. Istället för att elever passivt ska 
tolka IT och dess användningsområden har förväntningar uppstått att eleverna själva ska 
förstå och behärska dem. Detta kan bidra till ökad motivation hos eleverna, men också till 
mer upplevd stress. Kunskapen som bildas riskerar därför försämras om undervisningen 
inte anpassas till digitaliseringen. (Fleischer & Kvarnsell, 2015) 

2.1.3 Stretchad	kunskap	
Fleischer och Kvarnsell (2015) beskriver kunskap som en relation till omvärlden som 
genom lärande både utvecklas och nyanseras. De beskriver också att kunskap 
förekommer i olika karaktärer och kan vara olika djup. Den ytliga kunskapen 
kännetecknas i detta sammanhang av att minnas, återge och tillämpa i givet sammanhang. 
Detta är jämförbart med djup kunskap som kännetecknas av förståelse som i sin tur kan 
påverka kunskapsbärarens syn på omvärlden. 

När datorer används för ökad kunskapsbildning kallas det av Fleischer och Kvarnsell 
(2015) för stretchad kunskap. Det innebär aktivt arbete med möjligheter och risker för att 
främja elevernas kunskapsbildning. Ett exempel är att nya villkor, till följd av digitala 
verktyg, påverkar hur pedagogen bedriver sin undervisning. Att kommunikation och 
social samvaro sker på nytt sätt och att aktuellt medium influerar den kunskap som 
bildas, samt att lärandet har en central roll och aktivt stimuleras. I praktiken innebär detta 
enligt Fleischer och Kvarnsell (2015) att undervisning präglas av reflektion, motivation, 
målorientering och socialt lärande. 

2.2 Att	anpassa	lärande	till	ett	tekniskt	klassrum	
Under 1900-talet har flera stora forskningsframsteg gjorts som har utvecklat människans 
förmåga att förstå kognition, mentala processer, tänkande, perception och förmågan att 
minnas. När det kommer till kunskapsbildning lyfter Roschelle et al. (2000) fram fyra 
effektiva faktorer som genom forskning har visat sig göra undervisning mer effektiv. 
Dessa är (1) aktivt engagemang, (2) att delta i grupper, (3) frekventa interaktioner och 
återkoppling, samt (4) kopplingar till den riktiga världen. Forskning visar att traditionella 
klassrum saknar stöd som underlättar lärande, samt att teknologi som nyttjas på ett 
effektivt sätt kan möjliggöra lärande som är anpassat till hur barn lär sig, exempelvis 
genom de fyra faktorerna ovan. 

2.2.1 Lärande	genom	aktivt	engagemang	
Forskare inom lärande konstaterar Roschelle et al. (2000) att elever lär sig bäst av att 
aktivt ”konstruera” kunskap från en kombination av erfarenhet, tolkning samt 
strukturerade interaktioner med kamrater och lärare. Detta jämfört med passiva elever 
som enbart förväntas vara en mottagare av information vilket ofta inte leder till 



 

 5 

välutvecklad förståelse som kan appliceras i andra sammanhang och utanför 
klassrummet. (Roschelle et al., 2000) 

2.2.2 Lärande	genom	gruppdeltagande	
I en social kontext och tillsammans med andra, tenderar elever att framgångsrikt utföra 
mer komplexa färdigheter än om de själva. Att utföra uppgifter i grupp gör det möjligt att 
imitera andra och möjligt att genom diskussion med andra synliggöra tänkande. 

Datorer kritiseras ofta eftersom de anses uppmuntra asocialt beteende, till beroende och 
eftersom de inte berör de sociala aspekterna av lärande. Det finns dock goda 
förutsättningar att driva kollaborativa projekt med dator där teknologin verkar för att öka 
hur socialt klassrummet är. Exempelvis med klassrumskonversationer som bidrar till 
elevernas förståelse av ett ämne. (Roschelle et al., 2000) 

2.2.3 Lärande	genom	frekvent	interaktion	och	återkoppling	
I det traditionella klassrummet interagerar elever generellt lite med material, 
klasskamrater och läraren. I provsammanhang dröjer det ofta dagar eller veckor innan 
eleverna får tillbaka sin inlämning. I kontrast till detta visar forskning utförd av Roschelle 
et al. (2000) att elevers lärande går snabbare med fler möjligheter att tillämpa ny kunskap 
och med direkt återkoppling på framgång eller misslyckande av en idé. 

Teknologi ger till skillnad från andra media stöd för detta lärande på tre sätt. Bland annat 
uppmuntrar datorer till snabb interaktion och återkoppling, dessutom kan dator som 
verktyg engagera elever själva eller i gruppsammanhang, som i sin tur frigör och 
möjliggör för läraren att fokusera på behövande elever. Sist så kan datorer i vissa 
sammanhang användas för att analysera elevernas prestation – vilket i förlängningen 
skulle ge läraren mer insikt och möjlighet att tajma återkopplingen i större utsträckning 
än vad som tidigare vart möjligt. Enligt Roschelle et al. (2000) behövs en kombination av 
personlig och generell återkoppling för bästa resultat då det har en signifikant påverkan 
för elevers lärande. Andra möjliga tillämpningsområden, fast där återkoppling sker till 
läraren, är ett program som utvärderar elevernas förståelse inom ett ämne. Detta i 
situationer där misstag är vanligt förekommande och som resulterar i att läraren får 
förslag på korrigerande åtgärder. 

2.2.4 Lärande	genom	kopplingar	till	världen	utanför	
Ett vanligt forskningsområde inom lärande är bakgrunden till elevernas oförmåga att 
applicera kunskaper på problem utanför skolan. Förmågan att överföra kunskap mellan 
skola och verklighet grundas i elevernas förståelse för underliggande koncept – framför 
att memorera fakta och lösningstekniker i fiktiva, eller förenklade kontexter. Datorer 
skulle i detta sammanhang möjliggöra att koncept och begrepp kan appliceras i 
varierande kontexter och genom detta bryta skolans isolation. (Roschelle et al., 2000) 

2.2.5 Planerat	engagemang	i	klassrummet	
En alternativ möjlighet att skapa engagerat lärande inom matematik är genom att utforma 
uppgifter som ger eleverna en chans att göra samma distinktioner som lärare och 
matematiker. Alf Coles (2016 s. 21) presenterar i sin bok ”Engaging in mathematics in 
the classroom” ett antal fördelaktiga principer att använda för att planera för 
engagemang. 
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• Börja med en sluten aktivitet (som kan involvera undervisning av en ny färdighet) 
• Överväg minst två kontrasterande exempel, bilder om det är möjligt, och samla 

svar så alla kan se. 
• Be eleverna kommentera på vad som är gemensamt eller olika med de 

kontrasterande exemplen. Alternativt ställa frågor.  
• Förbered en utmaning i det fall att eleverna inte ställer några frågor. 
• Introducera språk och begrepp ur elevernas distinktioner. 
• Ge eleverna möjlighet att upptäcka mönster, göra antaganden och arbeta för att 

bevisa eller avfärda dem.  
• Skapa möjligheter för läraren att undervisa ytterligare (nya) färdigheter och för 

eleverna att öva dessa i olika kontexter. 

2.2.6 Teknikanvändningens	generella	effektivitet	
Teknikförstärkt lärande (eng. Technology Enhanced Learning) är då teknik används för 
att maximera elevernas lärande och kunskapsbildande. Roschelle et al. (2000) påpekar att 
eftersom större resurser läggs på att införa datorer i klassrummet måste föräldrar, 
intressenter och lärare få hjälp att avgöra på vilket sätt som teknik effektivast kan 
användas och förbättra elevers lärande. Den roll som teknologi kan eller borde spela inom 
utbildning återstår därför att bli definierad. 

Studier som har undersökt teknikens effektivitet i klassrummet varierar i sina resultat och 
försvårar möjligheten att generalisera om teknologi påverkar undervisning till det bättre. 
Roschelle et al. (2000) har sammanställt 21 omfattande studier som alla berör datorers 
effektivitet som lärandeverktyg (eng. effectiveness of computers as learning tools). Av 
alla studier gick två tendenser att urskilja. Datorbaserade applikationer som uppmuntrar 
till djupare resonemang om matematik verkar ha en positiv inverkan då lärandet ökade. 
Repetitiva färdighetsövningar i underhållande utformning verkade minska elevernas 
prestationsförmåga. (Roschelle et al. 2000) 

Roschelle et al. (2000) gav tre bakomliggande faktorer till de mixade resultaten. Först 
och främst varierar teknikanvändandet mellan skolor och likaså varierar tillgången på 
hård- och mjukvara. För det andra är framgångsrikt teknikanvändande alltid en effekt av 
samtida reformer inom områden som kursplaner, bedömning och lärares fortbildning. 
Behållning från lärande går inte att enbart tillskriva teknikanvändning. För det tredje 
finns det få omfattande och långtgående studier som isolerat och dokumenterat effekter 
av teknik, eftersom dessa både är dyra och svåra att implementera. 

Även om tillgänglig forskning endast kan ge begränsade slutsatser om teknikanvändnings 
generella effektivitet, indikerar ändå studier på att vissa datorbaserade applikationer kan 
förbättra lärande för elever på olika prestationsnivåer. (Roschelle et al. 2000) 
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2.3 Kunskapsbildande	
Tidigare beskrevs två typer av kunskap, den ytliga och djupa kunskapen. Enkelt förklarat 
härstammar kunskap från erfarenheter. Enligt Olivier (1989) spelar kvalitén på en persons 
egna idéer stor roll ur ett konstruktivistiskt perspektiv för förmågan att lära sig. Lärande 
av ny kunskap uppstår i detta sammanhang när erfarenhet och befintlig kunskap 
interagerar med varandra. Detta skiljer det konstruktivistiska och behavioristiska 
perspektivet på kunskapsbildande. För ett behavioristiskt perspektiv är det enkelt 
förklarat istället så att kunskap överförs intakt mellan två personer utan att befintlig 
kunskap påverkar lärande. (Olivier, 1989) 

2.3.1 Schema	och	nya	idéer	
I det konstruktivistiska perspektivet är individen delaktig när kunskap konstrueras vilket 
minskar det inflytande som instruktioner påverkar bildandet av kunskap. Elever tolkar 
och organiserar själva sin kunskap i stora och inbördes relaterade enheter. I dessa enheter, 
eller scheman, förvaras kunskap och kan hämtas och används vid behov. Bildandet av ny 
kunskap uppstår i interaktion mellan schema och nya idéer och kan ske med hjälp av två 
olika, dock relaterade, processer. Dessa två processer kallas assimilering (eng. 
assimilation) och anpassning (eng. accomodation). (Olivier, 1989) 

Assimilering innebär att ny kunskap som upplevs likna tidigare kunskap läggs till i ett 
schema som redan existerar. Den nya kunskapens bidrag till schemat är genom att 
existerande koncept utökas, vilket ger upphov till nya förhållningssätt att skilja mellan 
olika koncept. (Olivier, 1989) 

Anpassning är då ny kunskap passar i ett specifikt schema, men skiljer sig från 
existerande kunskap och förhindrar att existerande scheman utökas. Då omkonstrueras 
schemat och dess innehåll sorteras på nytt. Den tidigare kunskapen förblir intakt som en 
del eller underkategori av ett nu modifierat schema. (Olivier, 1989) 

Ny kunskap och förståelse bildas av tillägg i existerande scheman. Men i de fall som 
existerande scheman inte passar för den nya kunskapen är det inte möjligt att använda 
assimilering eller anpassning. I detta fall skapas fristående, isolerad kunskap, som till 
följd att den inte kopplas till övrig kunskap är lätt att glömma. Inom matematik kan detta 
skapa många problem i det fall att kunskap som inte förståtts till fullo, eller är delvis 
ihågkommen, används för att lösa problem. (Olivier, 1989) 

2.3.2 Procedurell	och	konceptuell	kunskap	
Vikten av tidigare lärd kunskap eller begrepp i samband med ny kunskapsbildande 
belyses av Skolverket (2010), detta eftersom nya begrepp skiljs från tidigare. I 
komparativa studier är det vanligt att dela upp kunskap efter om den är procedurell eller 
konceptuell. Speciellt när undervisning jämförs mellan ostasiatiska länder och 
västerländska. 

Regler och olika uppgifters lösningsprocedurer, det vill säga sekvenser av handlingar, är i 
fokus när kunskap delas in i att vara procedurell. Primärt ligger förståelsen i hur 
proceduren ska göras än förståelse för olika begrepp. Den konceptuella kunskapen 
däremot handlar om förståelse om principer som påverkar ett matematiska begrepp eller 



 

 8 

koncept eller förståelse för de bitar som utgör begreppen eller koncepten. (Skolverket, 
2010) 

Vissa procedurer tenderar att vara låsta i en kontext och är i behov av modifikation för att 
kunna överföras till nya sammanhang eller situationer. Konceptuell kunskap kan generellt 
generera procedurell kunskap. Däremot är det ovanligt för procedurell kunskap att 
generera konceptuell kunskap. I de komparativa studier som tidigare nämnts är det 
vanligt att de ostasiatiska ländernas undervisning ofta beskrivs kretsa kring konceptuell 
kunskap – västerländska länders undervisning kretsar oftare kring procedurell inriktning. 
(Skolverket, 2007) 

Förutom att konceptuell kunskap kan generera procedurell kunskap så visar studier att 
elever med konceptuell inriktning på sin undervisning också är bättre på att tillämpa lärda 
kunskaper i andra och nya kontexter. Anledningen tros vara förståelse för begrepp och 
koncept eftersom eleverna själva kan avgöra genom att kontrollera, alternativt modifiera 
nya procedurer så att de utförs på ett korrekt sätt. (Skolverket, 2010) 

Utöver detta skiljer sig den ostasiatisk och västerländsk undervisning i synen på misstag. 
Förhållningssättet i ostasiatiska länder är att misstag, snarare än att vara ett problem, är 
ett steg på vägen att förstå ett begrepp. Misstag används därför aktivt i undervisningen 
som ett samtalsämne med alla eleverna för att utbilda och hjälpa andra att undvika 
misstaget. I västerländska länder berörs misstag generellt inte som ett 
undervisningstillfälle. Misstag försöks undvikas för att inte andra elever ska bilda sig en 
missvisande uppfattning om begreppet i fråga. (Skolverket, 2010) 

2.3.3 Missuppfattningar	som	blockerar	lärandet	
Bently och Bently (2016) har skrivit en bok om matematiska milstolpar och relevanta 
fallgropar eller missuppfattningar som kan hindra elever att ta sig vidare till nästa 
moment. Kunskap, begrepp eller ett visst moment som missuppfattas kan blockera 
fortsatt inlärning och uppstår när inkorrekta kunskaper motsäger eller förvränger, 
efterföljande undervisning. Av den anledningen är orsaken till missuppfattningar 
intressant och till betydelse för lärare att känna till för att kunna åtgärda befintliga och 
förbygga nya missuppfattningar. Fokus bör dock ligga på att behandla orsaken till 
missuppfattningarna, eftersom det sällan är verkningsfullt att låta elever träna på samma 
sätt, samt eftersom risken är att felinlärning permanenteras. (Bently & Bently, 2016 s. 8) 

2.4 Matematisk	förståelse	och	mening	
I denna del beskrivs olika modeller för hur människor skapar matematisk förståelse och 
mening. Först beskrivs VMS (visuellt modererade sekvenser) som arbetet har fokuserat 
kring. Därefter beskrivs hur förståelse skapas mellan process och objekt, efterföljt av 
några alternativ till VMS. 
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2.4.1 Visuellt	modererade	sekvenser	
Ett vanligt beteende inom matematik är visuellt modererade sekvenser (eng. Visually 
Moderated Sequences). VMS beskrivs i boken ”Learning mathematic: the cognitive 
science approach to mathematics education” av Davis (1984) som sekvenser och visuella 
ledtrådar eller antydan. ”En visuell antydan V1, framkallar en procedur P1, som i sitt 
utförande skapar en ny visuell antydan V2, som i sin tur framkallar proceduren P2.” 
(Davis, 1984) 

2.4.2 Transformation	mellan	process	och	objekt	
En stor mängd matematikdidaktisk forskning har gjorts med fokus på lärande av 
matematiska begrepp och koncept. Coles (2016) presenterar i sin bok en tabell (Se tabell 
1) som redovisar en summering av femtio års studier på människans förmåga att arbeta 
med matematiska koncept. Gemensamt för dessa forskare är uppfattningen att kunskap 
tillgodogörs från topp till botten. Detta eftersom författarna enhetligt börjar med någon 
form av process och slutar med någon form av objekt. Objektet kan antingen innehålla 
processen som en ”sak” eller flexibelt anspela på föremålet eller en process. Av denna 
anledning bör också undervisning inledas med en process. Istället för att konkretisera på 
vilket sätt matematisk förståelse skapas bör fokus ligga på att erbjuda eleverna processer 
som gör övergången till ”objekt” enkel och meningsfull. (Coles, 2016) 

2.4.3 Manipulatives,	modeller	och	objekt	
Manipulatives är objekt som är utformade för att manipuleras och på samma gång lära ut 
matematiska koncept. Flera forskare har enligt Coles (2016 s.35) påpekat risken med att 
använda manipulatives och andra konkreta modeller för matematiska koncept. Kritiken 
handlar i huvudsak om att det krävs en viss förförståelse om ett matematiskt koncept för 
att ha möjlighet att manipulera och lära sig den matematiska modellen. Speciellt riskabelt 
är det om eleverna utvecklar en förmåga att handskas med manipulatives utan att 
utveckla förståelse för det matematiska konceptet. Fördelen med matematiska koncept, 
jämfört med konkreta modeller, är att de passar i många, väldigt olika sammanhang. 
Konkreta modeller kräver stor omsorg för att nå samma resultat och riskerar annars att bli 
begränsande. 
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Tabell 1. Övergången mellan process och föremål. (Coles, 2016. s. 34. Tabell 3.1) 
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2.4.4 Mening	och	flyt	
Coles (2016 s. 36) hänvisar till en distinktion gjord av Primm (1995) angående 
meningsskapandet av matematik. Idén är att meningsskapande både består av en vertikal 
företeelse, att ”nedstiga till mening”, samt en horisontell företeelse, eller en symbolisk 
transformation. Att låta vertikala rörelser föregå horisontella, betraktas som god 
undervisning i matematik eftersom mening föregår skapandet av symbolisk flyt. 

Vidare hänvisar Coles (2016 s. 37) till Walkerdine (1990) som påstår att det i 
matematiska sammanhang kan finnas symboler vars associationer inte är hjälpfulla i 
matematiska sammanhang och som därför bör undertryckas. Del av att vara en skicklig 
matematiker är att veta vilka associationer som lämpar sig för en viss kontext. Samtidigt 
som en del av att vara en skicklig mattelärare är att kunna introducera symbolik på ett sätt 
som gör det möjligt för elever att släppa ogynnsamma kopplingar och utveckla 
matematisk intuition. 

2.4.5 Begränsad	dimension	och	variation	
Istället för att förståelse för symboler är en förutsättning att använda dem, är det möjligt 
att skapa ett sammanhang där symbolerna kan introduceras med ett begränsat antal 
dimensioner eller variationer. Detta refererar Coles (2016 s.38) till Gattegno (1974) som 
menar att antalet dimensioner eller variationer kan öka med tid utan att förstöra den 
uppfattning som redan bildats. I denna approach får eleverna ett stöd att utveckla 
symboliskt flyt, samtidigt som förståelse utvecklas med tiden. 

2.5 Missuppfattningar	i	algebra	
Det finns en tydlig skillnad mellan misstag och missuppfattning. Misstag är mer slarvfel 
och bör skiljas från missuppfattningar som grundas i återkommande felaktiga procedurer. 
Missuppfattningar beskrivs av Oliver (1989) som upprepande användning av en strategi 
under liknande omständigheter. Missuppfattningar är symptom som orsakas av 
underliggande konceptuella strukturer. Detta bekräftas av Bently och Bently (2016 s.7) 
som beskriver missuppfattningar som misstag av strukturell karaktär och innebär att 
många elever gör samma misstag till följd av att eleverna missförstått det matematiska 
innehållet. 

Objektivt går det att se på missuppfattningar som ologiska fel, men ur ett psykologiskt 
perspektiv kan de enligt Oliver (1989) vara rimliga. Elevernas missuppfattningar kan vara 
försök att rationellt och meningsfullt handskas med matematik. Många missuppfattningar 
har ett legitimt ursprung i tidigare korrekt lärande då missuppfattningar kan ha varit 
korrekt för en tidigare utförd uppgift. Missuppfattningar kan därför uppstå eftersom (1) 
korrekt nytt lärande är beroende av tidigare korrekt lärande, (2) inkorrekt nytt lärande är 
ofta ett resultat tidigare inkorrekt lärande, samt (3) inkorrekt lärande är ofta resultatet av 
tidigare korrekt lärande. (Olivier, 1989) 

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv uppger Oliver (1989) att missuppfattningar är relevant 
för lärande och undervisning. Detta eftersom missuppfattningar utgör en del av den 
konceptuella struktur som används för att interagera med lärande och ny kunskap och då 
missuppfattningarna influerar, oftast negativt, genom att skapa mer missuppfattningar. 
Welder (2012) har skrivit ”Improving algebra preparation: Implications from research 
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on student misconceptions and difficulties” och beskriver i den en teori till varför 
missuppfattningar inom algebra är svåra att åtgärda. Detta skulle kunna vara förändrings-
resistens-strategin (eng. Change-resistans approach). Ofullständiga eller missförstådda 
befintliga kunskaper hindrar bildande av nytt lärande. Problemet uppstår när det nya 
lärandet är oförenligt med vad som redan är känt. 

2.5.1 Symbolisk	representation	
Vissa problem i tidigt lärande av algebra har identifierats ha sitt ursprung ur tidigare 
aritmetisk kunskap. Detta uppger Welder (2012) och påpekar vikten av att låg- och 
mellanstadielärare är medveten att nyanser i det innehåll de undervisar kan underminera 
elevernas förmåga och förutsättningar att senare i livet lära sig algebra. Eleverna måste 
lära sig matematiska koncept vars symboliska representation passar med efterföljande 
undervisning i formell algebra. Fyra koncept som kan bli problematiska i övergången 
från aritmetik till algebra är parenteser, likhetstecken, operativa symboler, samt 
användning av bokstäver. Dessa uppstår ur en felaktig symbolisk representation och 
beskrivs utförligare nedan. 

Parenteser	
Kunskap om parenteser som matematiskt koncept är speciellt viktig i valet av den 
ordning som operationer genomförs och är en markant källa till förvirring inom algebra. 
Bland den forskning som gjorts verkar inte problematiken uppstå av att eleverna glömmer 
eller inte har lärt sig ordentligt. Elever har en tendens att lösa tal i samma, kulturellt 
betingade, ordning som de läser eller skriver. Kunskap om operationernas ordning måste 
föregås av ett behov av att använda parenteser för att de ska bli en del av elevernas 
mentala konstruktion. (Welder, 2012) 

Som matematisk symbol är parantes en viktig del i både aritmetik och algebra. Dock 
krävs det i algebra en förståelse för att parentesens roll är större, mer flexibel och betyder 
mer än den ordning operationer bör utföras. Även om en parantes i additivt sammanhang 
främst symboliserar gruppering av två termer, skiljer sig betydelsen då parantes 
exempelvis används som en multiplikativ operatör. (Welder, 2012) 

Likhetstecken	
Bently och Bently (2016) uppger att en vanlig orsak till elevers missuppfattningar om 
likhetstecknet bottnar i felaktig förståelse. Vanligt förekommande hos elever är dynamisk 
tolkning om likhetstecknet, vilket kommer till uttryck att likhetstecknet antas visa vart 
resultatet av en beräkning ska skrivas. Welder (2012) beskriver samma missuppfattning 
hos elever genom att de tror att likhetstecknet separerar problem från lösning och 
indikerar att operation utförs i vänsterled och resultat placeras i högerled.  

Likhetstecknet symboliserar relation av likvärdighet och utan denna kunskap kan elever 
exempelvis få problem att hantera andra algebraiska koncept som är formulerade, eller 
har ett annat utseende och exempelvis saknar likhetstecken. Bently och Bently (2016) 
beskriver ett annat problem som kan uppstå ur denna situation då ekvationer exempelvis 
inte kan lösas från olika led. Istället krävs en statisk uppfattning av likhetstecknet vilket 
innebär att det ska vara lika mycket på dess båda sidor.  
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Welder (2012) påpekar att det i studier har visats att elever som tenderar att definiera 
likhetstecknet relationellt är mer framgångsrik i linjära- och likvärdighetsekvationer. En 
fördel vore om elever utvecklade sin kunskap om likhetstecknets betydelse innan de 
börjar med algebra. Exempelvis skulle likhetstecknets betydelse av likvärdighet kunna 
förtydligas genom att använda fysiska modeller som en balansbräda. Alternativt låta 
elever börja lösa tal från högerled till vänsterled för att stegvis omvandla befintlig 
förståelse att passa med algebra. 

Operativa	symboler	
Att elever missuppfattar betydelsen av formella symboler gäller även de operationella 
symbolerna, en anledning skulle kunna vara inkonsekvens mellan hur de används i 
aritmetik och vad de betyder i algebra. Dels uppstår problem då plustecknet brukar 
symbolisera att två termer ska förenas, något som måste lösas på ett annat sätt i algebra 
då 2 + 𝑥 inte är likvärdigt 2𝑥. I detta skede tolkas kombinationen av siffror och tecken 
med addition före multiplikation. Men dels uppstår också problem för att eleverna är vana 
att presentera lösningar i en term. Traditionellt har elever ingen erfarenhet av att 
presentera lösningar innehållande symboler (som ”+” och ” −”) och tenderar därför att 
felaktigt förenkla 2 + 𝑥 till 2𝑥. (Welder, 2012) 

En fördel skulle exempelvis vara om eleverna redan i aritmetiska tal utsattes för 
algebraisk struktur då det senare skulle kunna hjälpa eleverna att enklare förstå att 
summan av 𝑎 + 𝑏 utgörs av två set. Symboler blir meningsfulla för studenterna då de 
representerar något som studenterna redan har kännedom om. Ett annat exempel på hur 
elever kan bilda sig en logisk förklaring till varför tal som 3𝑥 + 2 inte kan förenklas, är 
att använda visuella motsvarigheter. I denna kontext skapas mening för de regler som 
omfattar algebraisk manipulation. (Welder, 2012) 

Bokstäver	
Nybörjare i algebra gör ofta misstaget att tro att bokstäverna motsvarar objekt eller ord. I 
algebra kräves att eleverna lär sig använda bokstäver funktionellt genom att låta dem 
representera generaliseringar. Ett vanligt problem uppstår när elever inte förstår att en 
bokstav representerar samma värde då den förekommer flera gånger i ett tal, samt att 
olika bokstäver i ett tal kan representera samma numeriska värde. Vidare har elever ofta 
förståelsen för när bokstäver representerar specifika tal, men har problem då de 
representerar nummer generellt. Bokstäver används inte konsekvent inom aritmetik och 
algebra. Då de i algebra står för ett okänt nummer och i aritmetik ofta står för en 
förkortning. (Welder, 2012)  

2.5.2 Vanliga	fallgropar	inom	algebra	
Fallgroparna påminner om de problem som finns relaterade till symbolisk 
representation, men skiljer sig lite då de rör algebraiska koncept istället för symboler. 

Variabler	
Vad en variabel betyder avgörs inom algebran av sitt sammanhang. Vad gäller ekvationer 
handlar variabler om ett specifikt eller flera okända tal, till skillnad från variabler i 
uttryck som då utgörs av en generell talbeteckning. Problem uppstår då elever inte skiljer 
på variabelns betydelse och hur de kräver olika hantering. När olika variabler samverkar 
och representerar storheter i formler utgörs variablerna av generella värden på 
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storheternas mätetal. Detta samband mellan variablerna riskeras att misstas av elever som 
förväntar sig att variablerna representerar ett specifikt okänt tal. (Bentley & Bentley, 
2016) 

Ekvationer	
I formell algebra utförs operationer på ekvationer som objekt, likt beräkningar utförs på 
tal. Problem uppstår för de elever som använder en procedurell lösningsmetod för 
ekvationer. För att kunna lösa en ekvation måste eleven istället förutse att variabeln 
motsvarar ett tal, och tillämpa samma operation i både höger- och vänsterled. (Bentley & 
Bentley, 2016) 

Det är också vanligt med svårigheter att skilja mellan bråk och division. Likhetstecknets 
betydelse kan orsaka problem vid ekvationer som har variabler i båda led då elever inte 
vet hur de ska börja lösa ekvationen. Vad gäller andragradsekvationer kan det uppstå 
problem då elever övergeneraliserar sin kunskap från ekvationer av första graden. En 
sådan övergeneralisering kan leda till tron att det bara finns en lösning eller rot, när det 
hos andragradsekvationer istället finns två. Inom linjära ekvationssystem med två 
variabler krävs en lösningsstrategi där ena variabeln elimineras om man ska lyckas. 
(Bentley & Bentley, 2016) 

Uttryck	
Bently och Bently (2016) skriver att uttryck består av termer med variabler och 
koefficienter samt konstanta termer. Vanligast är att uttryck saknar likhetstecken och ska 
förenklas eller vissa variabler beräknas. Vanliga missuppfattningar som elever gör inom 
uttryck är kopplat till variabler och uppstår när eleverna inte uppfattar variabeln som en 
representation av en siffra (inte ett tal). Ett exempel på hur problemet kan åtgärdas är 
genom att skriva ut multiplikationstecknet mellan variabel och siffra; 2𝑥 = 2	×	𝑥. Fler 
missuppfattningar uppstår från bristande kunskap, eller bristande förmåga att överföra 
tidigare kunskap, till nya sammanhang. Ett vanligt område som orsakar problem är 
negativa och positiva hela tal och beror enligt Bently och Bently (2016) på att eleverna 
saknar begreppsmodeller att falla tillbaka på. Två andra tidigare moment som lätt orsakar 
problem är distributiva lagen och hantering av negativa parenteser. Detta tros bero på 
mekanisk tillämpning utan förståelse, samt att eleverna lär sig att förenkla genom 
mekaniska manipulationer av variablerna. 

Formler	
Variabler med enheter utgör tillsammans formler, eller samband mellan storheter. 
Bokstavsbeteckningarna i formlerna, eller storheterna, är generella värden. I många 
sammanhang gäller formler även om värdet på variablerna varierar. När elever handskas 
med formler kan problem uppstå om det är svårt att överföra tidigare kunskaper. Bently 
och Bently (2016) uppmärksammar ett problem som uppstår när eleverna sätter in värden 
i formlerna och missar det utelämnade multiplikationstecknet mellan dem. Exempelvis 
betyder 3𝑘𝑙 att 3 ska multipliceras med 𝑘 och multipliceras med 𝑙. 

 	



 

 15 

2.6 Metodteori	
I denna del beskrivs teori för de metoder som använts för det praktiska arbetet. (Se 
kapitel 4.5 Implementation). De metoder som använts för empirisk datainsamling 
beskrivs i kapitel tre. 

2.6.1 Visionsdesign	
Som en del att designa traditionella och digitala produkter idag krävs det koncept med 
nära förankring mellan inmatningar och krav, överlappande lösningar, samt att svarta 
fläckar inom tillgänglig information identifieras. I ”Designing for other people’s 
strengths and motivations: Three cases using context, visions, and experiential 
prototypes” beskriver Stappers, van Rijn, Kistemaker, Hennink, och Sleeswijk Visser 
(2009) behovet av nya metoder som klarar de problem som uppstår vid komplex och 
modern produktdesign. Det är svårt att designa med andra människors erfarenheter i 
centrum vilket resulterar i att nya sätt skapas för att designa för andra aspekter än 
formaliserade listor över krav.  
(Stappers et al., 2009) 

Detta har gjort så att approacher som visionsbaserad design, design från kontext, samt 
iterativa och användarcentrerade erfarenhetsprototyper har vuxit fram. En viktig teknik i 
utformning av nya produkter är att inte fokusera på själva produkterna. Innovativa idéer 
kommer sällan från teknisk innovation – det kommer ur tekniska ingredienser. Stappers 
et al. (2009) anser istället att idéer bör utvecklas som en följd av steg, med början i en 
kontextuell nivå, genom en interaktionsnivå mellan användare och produkt, ner till 
produktnivån. En vision bör därför inte vara en lista med krav, det bör vara positiva 
påståenden om produktens riktning eller möjligheter. (Stappers et al., 2009) 

2.6.2 Skissbok	och	design	rationale	
I boken ”Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse” uppger 
Arvola (2014) att skissboken är ett verktyg som designers kan använda för att tänka 
eftersom skissboken rymmer visuell dokumentation av insikter, avsikter, idéer och 
värderingar. Med skissboken går det att arbeta divergent, både på bredden och på djupet, 
vilket ger ett bra underlag för beslut om vilka idéer som är bra i förhållande till ändamål 
och sammanhang. Ett parallellt skissarbete är att föredra över sekventiellt, detta eftersom 
fler idéer generellt övervägs. Till skillnad från sekventiellt arbete där ett eller få alternativ 
tenderar att förbättras genom iterationer. (Arvola, 2014) 

I skissboken behövs några anteckningar för att kommentera varje skiss. Dessa 
anteckningar dokumenterar design rationale som synliggör den beslutsfattning som tagits 
i arbetet. Symbolerna som används är: Frågetecken som annoterar ett designproblem. Till 
problemet kan valfritt antal numrerade alternativ skissas fram, alternativ som värderas 
med plus och minuslistor och är underlag för fortsatta beslut som markeras med 
utropstecken. (Arvola, 2014) 

2.6.3 Lärandemål	
Dirksen (2011) beskriver i boken ”Design for how people learn” olika aspekter av design 
för lärande att ta hänsyn till, en av dessa aspekter är lärandemål. Genom att definiera 
målet för vad som målgruppen önskas ska lära sig går det att konkret beskriva gapet som 
måste övervinnas för att målet ska nås. Lärandemålen bör formuleras så att de motsvarar 
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vad användaren faktiskt skulle göra i verkligheten, samt så att användaren kan avgöra när 
det gjorts. 

Några anledningar till att kommunicera lärandemålen till användarna är enligt Dirksen 
(2011) att det hjälper användarna att fokusera på nyckelfaktorer, det låter användarna 
veta vad de ska förvänta sig, samt att det specificerar önskad prestationsnivå. När 
lärandemålen formulerats är det lämpligt att specificera den grad som användarna 
förväntas ska lära sig. Det innebär att avgöra hur sofistikerad, eller komplex, som 
användarnas förståelse ska vara. Skalan ökar och blir för användaren kognitivt mer 
krävande åt höger beroende på den önskade nivån av att behärska kunskapen, se tabell 2. 
Ytterligare ett tillvägagångssätt är se på vad användarna ska lära sig är att beskriva hur 
kunniga de ska bli, se tabell 3. I båda skalorna krävs tid, övning och färdighet för att röra 
sig åt skalans högra del som är mer krävande nivåer. (Dirksen, 2011) 

Tabell 2. Skala på hur sofistikerad användarnas förståelse kan vara. (Dirksen, 2011) 

Komma	ihåg	 Förstå	 Applicera	 Analysera	 Utvärdera	 Skapa	

 

Tabell 3. Skala på hur kunniga användaren förväntas bli. (Dirksen, 2011) 

Vara	
bekant	
med	

Ha	förståelse	
för	

Medveten	
ansträngning	

Medveten	
handling	 Färdighet	 Omedveten	

kompetens	

2.6.4 Prototyp	
En prototyp gestaltar en designidé och gör det möjligt att testa produkten eller tjänstens 
tilltänka roll, utseende och känsla, eller implementation. En prototyp kan vara av låg 
detaljeringsgrad, exempelvis gjord av papper, eller av hög detaljeringsgrad vilket 
vanligtvis ofta innebär interaktiv i datormiljö. Prototypen kan dessutom vara horisontell 
eller vertikal. Med vertikal prototyp menas vanligtvis att ett begränsat antal funktioner 
implementeras på det sätt de är tänkta att fungera och se ut. Denna sortens prototyp 
lämpas för att testa en designidé i användning. I de horisontella prototyperna 
implementeras inte funktioner i detalj vilket begränsar prototypens användningsområde 
till att främst omfatta demonstration. (Arvola, 2014) 

2.7 Tidigare	forskning	
Detta arbete syftar till att skapa förutsättningar för djupare förståelse inom algebra och 
på samma gång tillhandahålla ett stöd så att elever kan undvika vanliga fallgropar. 
Kapitlet om tidigare forskning kommer därför att fokusera på liknande eller relevanta 
studier och forskning. 

För att undersöka hur digitala spel kan användas och förbättra lärandet har Dolonen och 
Kluge (2015) gjort en studie där två olika elevgrupper fick använda varsitt digitalt 
verktyg för lärande – ett spel och en webbaserad resurs. Syftet med studien var att 
identifiera de olika gruppernas variation i engagemang och lärande, samt att undersöka 
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och studera vilka villkor för social interaktion som uppstår mellan lärare och elever. 
Studien, som involverar en klass med 75 elever i ålder mellan 13-14 år, visar ett större 
engagemang hos spel-gruppen men ett resultat sämre än webbbaserad resurs-gruppen. En 
anledning tros vara att när eleverna interagerar med tekniken och spelet får svårt för att 
symboliskt knyta sig an matematisk mening som är relevant för skolan.  

I en studie av Russel, O’Dwyer och Miranda (2009) undersöktes ett diagnosiskt 
bedömningssystem. Systemet fokuserade på hur viktiga algebraiska koncept påverkade 
elevernas algebraiska förmåga och möjlighet att övervinna vanliga algebraiska 
missuppfattningar. Studien bestod av fyra grupper som i olika grad fick tillgång till det 
diagnostiska bedömningssystemet. Effekterna jämfördes från 905 deltagare och 
indikerade en positiv nettoeffekt på förmåga och mätningar av missuppfattningar hos den 
grupp som fick tillgång till störst del av bedömningssystemet. 

Kramarski och Hirsch (2003) har gjort en studie som fokuserar på didaktiska möjligheter 
med dator-algebra-system (eng. Computer Algebra Systems). De har undersökt 
möjligheten att integrera självreglerat lärande (eng. Self-Regulated Learning). Fyrtiotre 
studenter fördelade på två grupper tilldelades ett dator-algebra-system i kombination med 
självreglerat lärande, respektive en grupp endast med dator-algebra-system. Resultatet i 
studien visar att studenter från gruppen med kombinationen: dator-algebra-system och 
självreglerat lärande, både var bättre på algebraiskt tänkande samt reglerade sitt lärande 
bättre till olika situationer. 

Yerushalmy (2006) har gjort en studie där deltagare använder ett grafprogram som liknar 
en vanlig grafminiräknare för att lösa kontextuella algebraiska problem. Gemensamt för 
deltagarna i studien är att deras tidigare, mindre framgångsrika, matematiska kunskaper. I 
studien intervjuas studenter som, när de lärde sig algebra, gjorde det i en miljö där 
program och digitala verktyg ständigt närvarade. Studiens resultat jämfördes med andra 
svaga studenters traditionella metoder för att lösa problem och visade på några skillnader. 
Grafprogrammet användes för att få en bredare uppfattning, bekräfta antaganden och för 
att slutföra svåra operationer. Generellt dröjde det innan deltagarna i studien använde 
symbolisk formalism och de flesta lösningar hade stort fokus på numerisk- och grafisk 
representation. Utöver det så tenderar deltagarnas process fram till svaret vara relativt 
lång, dessutom existerade begränsad funktionalitet hos grafprogrammet som inte gav stöd 
åt symbolisk formulering och manipulering. 

Ett system där elever lär sig genom att undervisa en maskininlärningsagent (eng. 
machine-learning agent) har i en studie testats av Matsuda, Keiser, Raizada, Tu, 
Stylianides, Cohen och Koedinger (2010). I mötet med agenten, som kallas SimStudent, 
lär sig eleverna algebraiska ekvationer genom att handleda SimStudent. Studien visade att 
eleverna, efter att ha gett SimStudent handledning, förbättrade sina resultat inom 
ekvationslösning. 
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3. Metod	
I denna del beskrivs de metoder som har använts för insamling och analys av det 
empiriska materialet. Metoden har valts med hänsyn till studiens syfte och har en 
framträdande kvalitativ karaktär. Målsättningen med designforskning är att skapa ur 
kombinationen mellan empiri och teori, relationen mellan dessa har påverkat mitt val av 
metod. 

3.1 Ansats	
Etnografi utgör en central roll inom designforskning då det skapar förståelse för relevant 
kontext och användare. Genom etnografi är det möjligt att observera och interagera med 
ett litet antal användare i en naturlig omgivning, vilket skapar en fördjupad bild om 
människors beteende, uppfattningar och preferenser. Etnografi är därför en kvalitativ 
metod som gör det möjligt att undersöka den praktiska miljön där sociala och 
kontextuella variabler möter kognitiva variabler.  
(Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004. s.21) 

Etnografi räknas både som deskriptiv- och tolkande forskning då den dels är utformad för 
att utveckla teorier genom att samla så många detaljer det är möjligt. Dels för att 
relevansen i detaljernas betydelse måste avgränsas utan att nödvändigtvis baseras på ett 
statistiskt stöd. Teoridriven design sker då empiriska studier bidrar till utveckling och 
bättre förståelse för en innovation eller dess speciella utmaningar. 
(Laurel, 2003. s. 26 & 32 & The Design-Based Research Collective 2003. s.7) 

Deltagande design görs med syfte att olika sorters personers involvering ska influera 
utveckling och analys av en design. En utmaning inom alla former av deltagande 
designforskning är att användarens input behålls representativ och nyanserad. 
(Laurel, 2003 s. 28 & Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004. s.21) 

Den approach som kallas progressiv förfining inom design innebär att först skapa en 
designs första version för att se hur den klarar sig. Därefter blir designen konstant 
förbättrad baserad på erfarenheter/upplevelser till de att alla problem har försvunnit. 
(Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004. s.18) 

3.2 Urval	
För att få en uppfattning om klassrumsmiljö och den kontext där elever och lärare 
interagerar med varandra genomfördes fyra observationer på Erlaskolan Södras 
mattelektioner hos årskurs 7. Eleverna är indelade efter betyg i tre grupper och i två av 
grupperna genomfördes en observation och i den tredje, den rosa, genomfördes två 
observationer . Grupperna skiljer sig åt, med elever med otillräckliga betyg i matematik i 
vit grupp, de med godkänt betyg i rosa grupp samt de med högre än godkänt betyg i svart 
grupp. Den andra observationen i den rosa gruppen genomfördes mer delaktigt och med 
större interaktion med eleverna. 

För att få en mer gedigen uppfattning av klassrumsmiljö genomfördes explorativa 
intervjuer med elever på Storsjöskolan i Östersund. Intervjuerna syftade till att 
etnografiskt kartlägga elevers perspektiv på matematikundervisning med fokus på 
problematik så som elevernas egna roll, teknikanvändning och algebra. Elva 
gruppintervjuer genomfördes med slumpmässigt utvalda elever från åk 7-9. Två av 
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intervjuerna genomfördes med en person, inte i grupp. Totalt intervjuades trettio elever. 
Det finns en fördel med intervjuer i grupp eftersom personerna kan bestrida eller bekräfta 
det som sägs. Det kan dessutom öka chansen för en bra intervjumiljö med ett 
samtalsklimat där eleverna kan och vågar prata fritt. 

En fokusgrupp användes i arbetet för att validera insamlad data och utvärdera arbetet. 
Fokusgruppen träffades vid tre tillfällen och genomfördes med syfte att låta deltagande 
design få influera arbetet och dess riktning. Fokusgruppens medlemmar bestod av elever 
från från Erlaskolan och rekryterades från den svarta gruppen, det vill säga elever med 
goda betyg i matte. Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval från elevernas egna vilja 
och intresse att ställa upp av 10 intresserade valde 2-3 elever per tillfälle, alla tjejer, att 
delta. 

3.3 Metodval	
Denna del beskriver den metod som används för datainsamling i arbetet. 

3.3.1 Observation	
Det finns många fördelar med att fördjupa sig inom den faktiska miljön där det som 
designas kommer användas. Genom god kännedom om aktuell kontext kan, enligt 
Dirksen (2011. s.55), göra det som skapas bättre. Dessutom är det möjligt att i 
observationer upptäcka sådant som personer själva inte är kapabla att beskriva i 
exempelvis intervjuer. I de fall att observationer med delaktighet görs belyser Stickdorn 
och Schneider (2011 s.148) vikten att vara diskret för att undvika att i onödan påverka det 
som observeras och i sin tur bidra till ökad observationseffekt (eng. observer effect). Att 
vara diskret för att undvika att observationseffekt innebär inte hinder för att data ändå kan 
dokumenteras via papper, foto eller video. Med deltagande observation är det möjligt att 
identifiera tillfällen där problem uppstår eller möjlighet att dokumentera problem som 
inblandade personer inte fokuserar på. Detta bidrar enligt Stickdorn och Schneider (2011) 
till en holistisk syn som utgörs av både förståelse av interaktioner i realtid, samt 
identifiering av relevanta kontaktytor. 

3.3.2 Innehållsanalys	
Innehållsanalys är en vanligt förekommande kvalitativ forskningsmetod som används för 
att tolka mening från innehåll i text och data. Hsieh och Shannon (2005) har definierat tre 
olika tillvägagångssätt att utföra innehållsanalys, vilka skiljer sig åt i kodningssystem, 
vart koderna kommer från och kritik i pålitlighet. Dessa är den konventionella, den 
direkta och den summerande innehållsanalysen. I den konventionella uppstår 
kodkategorier från textdata, till skillnad från den direkta innehållsanalysen där 
kodkategorierna initieras från tidigare forskning eller teori. I den summerande 
innehållsanalysen jämförs och räknas sökord eller innehåll varefter underliggande 
sammanhang tolkas. (Hsieh & Shannon, 2005) 

De tre olika tillvägagångssätten har liknande process som av Hsieh och Shannon (2005) 
beskrivs bestå av sju steg. (1) Att formulera frågeställningar, (2) att göra urval, (3) att 
välja kategorier, (4) att formulera och lära sig vald kodningsprocess, (5) att genomföra 
vald kodningsprocess, (6) avgöra pålitlighet, samt (7) analysera resultaten. Avgörande för 
om en innehållsanalys ska bli bra beror på den process där innehållet kodas eftersom en 
större mängd data ska organiseras i ett mindre antal kategorier. (Hsieh & Shannon, 2005) 
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3.3.3 Intervjuer	
Fördelen med att föra intervjuer med användare är att det kan bidra till eller generera en 
designriktning. Insikter om användarnas bakomliggande kognitiva modell går enligt 
Laurel (2003. s.75) att nå genom att identifiera relevanta mål och behov. Dessutom kan 
en stor detaljrikedom skapas om intervjuer sker i relevant kontext. 

Den intervjuform som beskrivs vara halvstrukturerad beskrivs av Laurel (2003) skapa en 
flexibilitet så att frågorna kan anpassas olika beroende på de personer som intervjuas. Om 
intervjupersoner intervjuas i par kan det ge en tryggare situation för intervjupersonerna 
och öka validiteten för det som sägs eftersom det antingen kan verifieras eller ifrågasättas 
av den andra personen. Dessutom möjliggör det att fler personer kan intervjuas. 

Intervjuerna har inspirerats av en så kallad kundkarta (eng. customer journey) vilket är en 
vanligt förekommande metod inom tjänstedesign (eng. service design) och etnografi. 
Stickdorn och Schneider (2011 s.152) anser att kundkartan möjliggör skapandet av en 
översikt där möjligheter för innovation hittas, samtidigt som det är möjligt att bryta ner 
upplevelsen i olika steg för ytterligare analys. I den översikt som skapas är det möjligt att 
därefter identifiera formella eller informella interaktioner som är problematiska områden 
med förbättringspotential. Påverkande faktorer kartläggs från användarens perspektiv och 
baseras på användarens erfarenheter i olika steg, oftast före, under och efter en aktivitet, 
dessa kan analyseras ytterligare. (Stickdorn & Schneider, 2011 s.152) 

3.3.4 Affinitetsdiagram	
Med affinitetsdiagram är det möjligt att konkretisera och skapa meningsfulla kluster och 
insikter från datainsamling. Alla insikter, observationer, angelägenheter eller krav 
formuleras i sin helhet och antecknas på varsin lapp. Därefter sorteras anteckningarna 
efter samhörighet och kan antingen vara del av kontextuell undersökning eller 
användbarhetstest. I genomsnitt bör det per intervjuad person skapas mellan 50-100 
anteckningar innan det är dags för den omfattande processen att tolka anteckningar och 
överväga den underliggande betydelsen av varje. Anteckningar med liknande avsikt, 
problem eller som delar någon samhörighet grupperas tillsammans. Från detta skapas en 
berättelse om människor, deras uppgifter och deras problem.  

Processen är induktiv eftersom kategoriseringen inte utgår från fördefinierade kategorier, 
innehållet sorteras botten-upp där detaljer utgör kluster som därefter skapar generella 
teman. (Martin & Hanington, 2012) 

3.3.5 Fokusgrupp	
En fokusgrupp är enligt Goodman, Kuniavsky och Moed (2012) en strukturerad 
gruppdiskussion som avslöjar en målgrupps medvetna preferenser, tidigare erfarenheter 
och konkretiserade prioriteringar. Med en fokusgrupp är det möjligt att ta reda på vilka 
funktioner som deltagarna värdesätter mest och dessutom hur de värderar dem. 
Traditionellt inom digital utveckling brukar fokusgrupp användas tidigt i 
utvecklingscykeln för att idégenerera, prioritera funktioner och för att förstå målgruppens 
behov. Fokusgrupper passar inte alla sammanhang och alla delar av en produkts 
utveckling.  
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En fokusgrupp med syfte att utforska samlar vanligtvis in deltagarnas generella attityder 
för ett ämnesområde och används därefter i fortsatt produktutveckling. Genom detta är 
det exempelvis möjligt att kartlägga de kriterier som deltagarna utgår ifrån när de senare 
bedömer produkten. (Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012) 

En fördel med att utföra fokusgrupper är att det under liten tidsperiod är möjligt att samla 
stor mängd information. En viktig aspekt att tänka på är enligt Laurel (2003) att 
deltagarna i en fokusgrupp måste ha god kännedom om vad de förväntas göra. Detta för 
att förbättra den utvärdering och feedback som genererats. (Laurel, 2003. s. 24 & 28) 

3.3.6 Kortsortering	
Kortsortering (eng. card sorting) är enligt Martin och Hanington (2012) en teknik för 
deltagande design som ger insikter om hur användare sorterar och inbördes relaterar olika 
kategorier. Att sortera kort kan också användas för att utvärdera kategorier där objekt är 
svåra eller inte lika viktiga som övriga. (Martin & Hanington, 2012) 

3.4 Genomförande	
Denna del beskrivs hur de valda metoderna genomförts, hur data bearbetats och 
analyserats. 

Alla personer som varit inblandade har anonymiserats. Observationstillfällena har 
bearbetats individuellt och jämförts med varandra, likaså har data från intervjuerna 
grupperats utifrån olika teman och därefter jämförts med varandra. Fokusgrupperna har 
sammanställs under rubrikerna feedback, åtgärdspunkter och resultat.  

3.4.1 Observationer	
Observationerna skedde utifrån två förbestämda perspektiv: elevens roll i klassrummet 
och teknikanvändning. Elevens roll valdes eftersom det i litteraturen belyses som en 
viktig aspekt av kunskapsbildande för elever. Teknikanvändning valdes för att kunna 
kartlägga nuvarande förhållanden, hitta ytor för innovation samt se framtida möjligheter. 
Dessa två områden sammanställdes separerat och jämfördes mellan lektionstillfällena och 
intressanta/relevanta insikter sammanställdes. Utöver det har intressanta aspekter utifrån 
mitt syfte antecknats.  

Direkt efter, eller åtminstone samma dag överfördes anteckningarna i 
observationsprotokollet över till dator, där de kompletterades med intryck från 
lektionstillfället. Därefter har en innehållsanalys av typen direkt genomförts med de 
förutbestämda kategorierna elevroll och teknikanvändning. 

3.4.2 Intervjuer	
Alla de halvstrukturerade intervjuerna genomfördes under samma dag och baserades på 
samma intervjufrågor men kunde skifta i vilka följdfrågor som ställdes. Vid varje intervju 
genomfördes en ljudupptagning vilket minimerade behovet för att anteckna, vilket också 
förbättrade förutsättningarna för mig som intervjuare att aktivt lyssna och ställa lämpliga 
följdfrågor. En av ljudinspelningarna gick inte att använda och därför blev det totalt tio 
intervjuer. Intervjuerna transkriberades och sammanställdes på dator följande dag. 
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För att analysera innehållet i intervjuerna skapades ett affinitetsdiagram där innehållet i 
intervjuerna sorterades efter inbördes relation. Ur detta skapades grupperingar av data 
som ledde fram till generella och övergripande teman.  

3.4.3 Fokusgrupp	
Fokusgruppen träffades vid tre tillfällen och har varit i sin form varit halvstrukturerade. 
Det innebär att varje träff har haft ett uttalat syfte och av mig planerade aktiviteter, med 
möjlighet för deltagarna att påverka det innehåll som diskuterats. Vid första träffen fick 
deltagarna genomföra en kortsorteringsaktivitet med tillhörande följdfrågor och 
diskussion. Vid den andra träffen interagera med en pappersprototyp med fördjupande 
frågor och diskussion. Den tredje träffen som var till för att utvärdera prototypen och 
jämföra den med Matteboken.se var förlagd helt via intervjufrågor på ett formulär. 
Prototypen jämfördes med Matteboken.se eftersom det finns fördelar med att jämföra två 
alternativ med varandra. Matteboken.se lämpade sig väl då innehållet till stor del liknar 
traditionell undervisning där en användare passivt ska konsumera ett innehåll, snarare än 
att aktivt vara en del av det egna kunskapsbildandet. 

3.5 Kvalitetskriterier	

3.5.1 Perspektivmedvetenhet	
Att i arbetet arbeta med perspektivmedvetenhet och att klargöra egna fördomar är något 
som enligt Creswell (2009 s. 192) bidrar till ökad validitet. Jag har aktivt arbetat med att 
inte låta min tidigare förståelse eller tidigare slutsatser påverka min förmåga att vara 
objektiv när empirisk data samlats in. Detta gäller även vid andra sammanhang där olika 
delar av designarbete utförts. Ett exempel är att i skissboken alltid genomföra design 
rationale och dokumentera bakomliggande resonemang, tankar och värderingar (se 2.6.2 
skissbok och design rationale). Samma perspektivmedvetenhet har funnits efter 
datainsamling där jag aktivt har försökt att inte nyansera eller subjektivt värdera data. 
Detta genom att antingen transkribera efterföljande dag, eller som vid fokusgrupperna – 
spara utförliga anteckningar och sammanfattningar och inte läsa eller hantera data innan 
det transkriberats. 

3.5.2 Reliabilitet	
Enligt Creswell (2009 s.190) handlar reliabilitet om att säkerställa att den som bedriver 
studier har en konsekvent approach i sin datainsamling. Ett exempel kan vara att 
dokumentera så många steg det är möjligt av datainsamlingen, att kontrollera 
transkriberingar och undanröja uppenbara felaktigheter och se till att data som kodats 
eller kategoriserats inte förskjuts eller får en annan mening senare i arbetet. 

Ett sätt som detta tas hänsyn till i detta arbetet är genom att intervjuer spelas in vilket 
reducerar behovet av anteckningar och möjliggör vid transkribering för mig att lyssna 
igenom intervjuer flera gånger. Ytterligare en sak är att de flesta intervjuerna skedde i 
grupp vilket ger deltagarna chans att ifrågasätta och bekräfta varandra. Att intervjuas med 
sina kompisar kan eventuellt göra det enklare för elever att våga uttrycka sig. 

3.5.3 Validitet	
Creswell (2009 s. 190) uttrycker att kvalitativ validitet skiljer sig från kvantitativ 
validitet. I kvalitativa studier innebär validitet att den som undersöker ett ämne utgår från 
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vissa procedurer för att undersöka noggrannheten i sin datasamling. Validitet är vad som 
ger ett arbete styrka och baseras på att avgöra om arbetets upptäckter är korrekta utifrån 
deltagaren och i kommunikation till läsaren. Creswell (2009 s. 190) rekommenderar att 
en eller flera strategiska aspekter tas hänsyn till för att säkerställa noggrannheten i det 
som undersökts. En av dessa strategier är triangulering som innebär datainsamling från 
flera olika källor och att deltagares perspektiv jämförs och bidrar till att skapa en 
helhetsbild. 

4. Genomförande	
Arbetet i kapitlet genomförande består av olika faser. Förstudier av empirisk och 
analyserande karaktär, designarbete som är explorativt och determinativt, samt en 
empirisk utvärdering.  

4.1 Förstudie	-	empirisk	
Den första delen av förstudien består av att empiriskt undersöka matematikundervisning 
genom observation och intervjuer, samt att utforska möjliga ytor i klassrummet som 
lämpar sig för visualiseringar och interaktivitet. Parallellt har en förstudie av analytisk 
karaktär genomförts med fokus på vanliga missuppfattningar i algebra. 

4.2 Observationer	
Fyra besök gjordes på matematiklektioner. Under dessa besök var lektionerna väldigt lika 
och samma ämne gick igenom för de olika studentgrupperna. Läraren stod vid och 
använda tavlan för genomgång. Tre av dessa observationer skedde från längst bak i 
klassrummet och en sittandes vid elevernas bord.  

Observationerna gjordes för att få en klar och objektiv bild om matematiklektionernas 
utformning, hur lektionstillfälle uppstår mellan lärare och elever, hur teknik används och 
på vilket sätt eleverna själva påverkar sin kunskapsbildning. Eftersom teori om elevernas 
roll behandlats tidigare var det en aspekt som fokuserades på. 

Genomgång	
Generellt var eleverna övervägande passiva och hade den huvudsakliga uppgiften att 
lyssna till det som sades. Läraren ställde frågor till eleverna och hämtade exempel från 
vad de frågade eller svarade. Vid frågor och handuppräckning valde läraren ut vilka som 
skulle svara och en skillnad mellan de olika grupperna är att det varierade mellan att en 
person fick svara och att någon ropade svaret ändå. 

Vid ett av tillfällena övergick genomgången till interaktiv karaktär - eleverna löste 
samma tal som läraren på tavlan fast i sina block. Läraren skrev uppgiften på tavlan och 
gick ett varv i klassrummet och kolla elevernas lösningar. 

Vid en av tillfällena övergick genomgången till samverkande mellan elever och lärare. 
Eleverna fick ett öppet formulerat problem att arbeta efter. Eleverna arbetade 
självständigt och läraren kunde gå runt mellan eleverna och bistå hos dem där det 
behövdes. När alla fått testat att behärska hur man gör hade läraren genomgång där svar 
rapporterades in och tankesätt hur svaren kommit fram synliggjordes. 
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Tavlan användes för att skriva på – hon började i mitten och fortsatte till höger fick sen 
platsbrist och återgick till vänster om start. Svårt att få en översikt över vad som pågick 
samt i vilken ordning anteckningarna hörde till varandra. 

Återkoppling	
I en av grupperna fick läraren ta initiativ till att kolla så att eleverna förstod. Elevernas 
uteblivande svar betydde att mer genomgång behövdes. I en annan grupp tog eleverna 
själva initiativ till att be om kompletterande kunskap under genomgången. 

Arbeta	självständigt	-	interaktivitet	och	passivitet	
Hur eleverna arbetade skiljde sig dels under de olika tillfällena men också mellan olika 
bord. Det var vanligt att samarbete uppstod mellan elever vid olika bord. Elevernas 
placering berodde på hur de blivit placerade av läraren. 

Feedback	
Förekom främst då läraren var vid bordet och att läraren kunde se vad du gjort. I en grupp 
var det fler personer som räckte upp handen än i de andra grupperna – detta berodde 
främst på att eleverna i det sammanhanget istället reste sig och gick till läraren för att få 
svar på frågor. I den grupp där många räckte upp handen och inte fick hjälp direkt 
sittandes – ibland utan att signalera på hjälp hos läraren. 

Teknikanvändning	
Teknik användes generellt inte för att ge extra dimension i klassrummet. I perspektiv att 
konsumera eller producera något med teknik uppstod produktion i de tillfällen det 
användes som miniräknare. I övrigt skedde all produktion på papper med penna. 

Den konsumtion som ägde rum med hjälp av teknik skedde främst på laptop, iPad och 
mobiler och kretsade kring att se uppgifter, lyssna på musik samt prokrastinering som att 
använda applikationer, kolla privat kommunikation, kamera, album och dylikt. 

Situationer	som	uppstod	
Vid ett bord förstod eleverna inte hur de skulle lösa uppgiften. En mindre argumentation 
uppstod om vem som skulle be läraren om hjälp. Klassrumsmiljön varierade mellan de 
olika grupperna och en stor skillnad mellan grupperna är hur mycket eleverna rör sig 
inom och ut ur klassrummet. I en av grupperna flyttade sig en elev aktivt efter att blivit 
störd av de runt bordet till en person som den jobbade bättre med. I en grupp märktes det 
att arbetsmoralen sänktes av hur eleverna var placerade. Ena personen ansträngde sig då 
den var själv men klarade inte av det när bordsgrannen satt bredvid.  

4.3 Intervjuer	
Observation och intervju har skett på två skilda skolor i olika delar av landet. Intervjuerna 
gjordes med elever i årskurs 7-9 med olika inställning till matematik samt olika 
prestationsnivå. Störst andel elever intervjuades från årskurs 9 (13 stycken), därefter från 
årskurs 8 (12 stycken), respektive årskurs 7 (5 stycken). Av dessa 18 killar och 12 tjejer. 
På frågan om inställning till matematik svarade 16 elever negativ, 7 personer neutral, 
samt 6 personer positiv. En person uppgav inte sin inställning till matte. 
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Intervjuerna gjordes för att få elevernas subjektiva bild om matematiklektionernas 
utformning, elevernas delaktighet och förutsättningar att påverka sin kunskapsbildning, 
teknikanvändning samt elevernas inställning till algebra. Intervjuerna har transkriberats 
och tematiserats efter de olika frågor och kategorier de berör. 

Lektion	
I alla intervjuer beskrev eleverna lektionen med hjälp av två komponenter; genomgång 
och eget arbete i boken. Det fanns en viss variation hur eleverna beskrev omfattningen av 
dessa. Genomgång förekommer inte lika frekvent som eget arbete men var oftast det som 
började lektionen och framförallt i samband att nya delar i matteboken introduceras. 

I en beskrivning av genomgången berättar elever om att läraren börjar med grunderna på 
tavlan och visar de olika stegen som krävs för att lösa ett tal tillsammans med lämpliga 
metoder, samt saker som kommer komma på provet. I en intervju beskriver en elev att 
läraren alltid ska lägga till något som är svårt. Något som nämndes men i en enstaka 
intervju var användandet av video som en del av genomgången. 

Eget arbete är den aktivitet som dominerar klassrummet. Framförallt består eget arbete av 
att arbeta i matteboken, men det förekommer att eleverna får andra uppgifter utskrivna på 
papper att jobba med. Eleverna kan fortsätta arbeta där de senast arbetade. Till varje 
lektion finns det ett visst antal uppgifter kopplat, vilket en elev uttrycker är en bidragande 
faktor till stress. Samma person är kritisk till att eleverna förväntas fokusera i 50 minuter. 
En annan elev uppger att känslan av stress att behöva hinna allt i boken, eller pappret 
under lektionen. 

”I 6an var det viktigare att alla var i fas och nu är det mer att man jobbar på själv och att 
fråga läraren om man kör fast” – Elev i årskurs 7 

Elevernas	roll	i	klassrummet	
Den mest förekommande rollfördelningen bestod av att läraren är aktiv vid tavlan och 
eleverna passiva vid sina platser. Läraren kan variera mellan att räkna exempeltal eller 
visa en video men innehållet är alltid kopplat till matteboken. 

Under genomgången förväntas eleverna anteckna och lyssna. Den lilla interaktion som i 
intervjuerna beskrivs ske mellan lärare och elev är när eleverna genom handuppräckning 
eller slump får svara på frågor eller beskriva hur talet på tavlan räknas ut. En elev 
uttrycker att det vore bättre om inte den bästa eleven förklarade hur man skulle räkna, att 
det finns andra som skulle kunna förklara så det blir lättare att förstå. Efter genomgången 
upplever en elev att den får klara sig själv.  

”Nu i 9an är folk ganska duktiga på att säga till om dom inte förstår än vad de var 
tidigare” 

Eget	arbete	
Hur eleverna arbetar med boken varierade från person till person, men också beroende på 
vilken lärare. Många elever uttryckte att de själva fick bestämma om de ville arbeta själv 
eller med andra, en elev sa att ”de flesta jobbar tillsammans med någon. Det beror på hur 
du själv trivs och hur du lär dig.”. I en av intervjuerna uttryckte eleverna att det på deras 
lektion var vanligast att eleverna arbetade i grupp. I många intervjuer pratades det positivt 
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om att samarbeta med andra. En elev uttryckte att arbetet går fortare om de arbetar 
tillsammans, två andra elever nämnde fördelen att samarbete innebär större samlad 
kompetens och möjlighet till att diskutera.  

”Jag gillar att jobba tillsammans då slipper man tänka på exakt allt själv. Då finns det ju 
två hjärnor som hjälper till"  

En elev uttryckte också möjligheten att nyttja varandra vid grupparbete, men sa också att 
den samlade kompetensen ibland inte räcker till. 

”I grupp nyttjar man varandra, men ibland kan båda känna att man inte kan och då sitter 
man där.” De elever som uttryckte att de på lektionerna inte får jobba i grupp berättade 
att det ibland går bra att samarbeta med bordsgrannen, men att de ibland måste jobba 
enskilt. I en intervju uttryckte en elev att den ofta arbetar individuellt. En elev beskriver 
att orsaken till ensamarbete ofta är vad läraren tycker samt hur eleverna jobbar 
tillsammans. Det egna beteendet nämns i flera intervjuer och vanliga anledningar till att 
tvingas arbeta själv är om du ”stökar” 

I olika intervjuer har elever nämnt att arbetet skiljer sig beroende på om de samarbetar 
med andra eller arbetar själv. ”Ibland sitter man i en stor grupp, ibland själv och ibland i 
par. I en stor grupp blir det mer prat. Mindre grupp så jobbar man mer men det är 
fortfarande lite prat. Jobbar jag själv så gör jag ingenting.” I en intervju pratar två elever 
om att själv få välja vem de sitter bredvid, de tycker att det är lättare att jobba om de sitter 
med någon som de känner. 

Matteprov	
I en av intervjuerna berättade eleverna att de innan ett matteprov får ett repetitionshäfte. 
Under provet räknade de själva och provet består ofta av två delar – en lätt och och svår 
del. På den svåra delen är det okej att använda miniräknare. I en annan intervju beskriver 
eleverna att läraren bryter ner provet i många små provtillfällen och att små prov inte 
omfattas av skolans riktlinjer om max 2 prov per vecka. I en intervju berättar en elev att 
läraren ofta går igenom tal fån matteprovet på tavlan om det är många som har haft fel på 
samma sak. 

Påverka	eller	ändra	
Några förändringar som eleverna önskar på mattelektionen är att få göra mer varierande 
saker. I en intervju säger en elev att lektionen inte borde bestå av att sitta själv och räkna 
så länge. Mer genomgångar för de elever som vill där de har möjlighet att ställa frågor 
utan att störa de andra i klassen. I en intervju uttryckte sig några elever att de önskar 
påverka vem som får hjälp av läraren och att eleverna som ligger längst fram i boken inte 
behöver mest hjälp. 

”Sitter man bara i boken och försöker nöta in tal efter tal efter tal så till slut så lär du dig 
inget automatiskt. Då kollar du facit också har man inte uppfattat. Man har inte fått en 
djup förståelse i det utan lixom bara ytligt" 

En elev önskar att göra mer av allt som inte är att arbeta med boken. Eleverna uttrycker 
önskan om att få samarbeta, att få hjälpa varandra eller utföra uppgifter i grupp. Att 
mattelektionen ska involvera mer teknik, spel eller muntligt och praktiskt arbete. 
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"Det finns ju många grejer man kan göra som är matte - typ allt är ju matte" 

I en av intervjuerna pratade ett antal elever om olika situationer som de skulle vilja 
förhindra, eller stoppa från att ske. 

"Har läraren gått iväg så sitter man bara där. Då blir det att man inte frågar om hjälp. 
Man kan ju fråga dom som löst det - men då stör man ju dom när dom är mitt uppe i 
något." 

"Till slut så sitter man bara och inte har något att göra - då kanske du går vidare till 
nästa tal också handlar det om samma sak."  

Vad	gör	en	lektion	rolig	
Eleverna beskriver generellt en rolig lektion från egenupplevda och positiva känslor ofta 
kopplat till prestation. Lektionen är rolig då den förknippas med positiva känslor som; när 
det går bra, när eleverna förstår och när eleverna klarar av olika tal. I en intervju valde en 
elev att beskriva en lektion som rolig då eleven fick hjälp av läraren och då kunde jobba 
och det gick bra. I en annan intervju diskuterade två elever att deras motivation baserades 
på lärarens engagemang, humör och vilja att lära ut. 

Två andra teman tydliggjordes genom intervjuerna vilka är att: få arbeta med något 
omväxlande, samt att få samarbeta med andra. ”När man får jobba i grupp. Man får 
prata med andra, det handlar inte om att fokusera skriva, fokusera skriva.” Precis som 
anledningarna till en rolig lektion domineras av positivt uppleva känslor, domineras 
anledningen till en tråkig lektion av negativt betingade känslor. 

Eleverna beskriver situationer då de känner att de; inte fattar något, inte klarar av att lösa 
uppgifterna, då de redovisar något för klassen och har gjort fel. På samma sätt som de två 
eleverna diskuterade att läraren med sitt engagemang, humör och vilja att lära ut kunde 
göra lektionen rolig, kunde läraren också göra lektionen tråkig. 

I några intervjuer finns det svar som går att koppla till passivitet, eleverna beskriver att 
genomgångarna är tråkiga då de bara förväntas lyssna, att genomgångarna är för långa 
och att eleven inte lyckas upprätthålla sin koncentration genom hela genomgången. En 
elev tycker att lektionen är tråkig då eleven förväntas sitta själv och jobba hela tiden. 

Vidare beskriver eleverna en tråkig lektion då de inte är nöjda med sin prestation. 
Exempelvis om de har kört fast, om genomgången berör saker som är för långt fram i 
boken, eller då de upplever att de inte får hjälp. Eller att de får hjälp men upplever att 
läraren gör talet åt dig. 

Teknik	i	klassrummet	
I varje klassrum på den skola där de intervjuade eleverna går finns det en smartboard, 
men denna används enligt eleverna sporadiskt, och förekommer nästan aldrig på 
matematiklektionerna. Det framkom även i intervjuerna att det vid behov finns 
datorvagnar att använda. En elev uttryckte att mer teknik i klassrummet skulle göra 
lektionerna roligare. En annan elev uttrycker att allt är smidigare på dator istället för att 
göra det för hands. 
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”Jag tycker det borde vara mer tekniskt för man lär sig bättre om man tycker att det är 
kul – matte är ju inte jättekul när man bara sitter med en bok och kollar ner.” 

Det eleverna berättade om smartboarden är att den, i hur den använts, inte skiljer sig så 
mycket från en whiteboardtavla. Bortsett från att den har använts som projektor och för 
filmvisning. Några elever upplever att smartboarden ofta strular och att teknikstrulet har 
en hämmande effekt på lärarens vilja att använda den. 

I övrigt förekommer det annan teknik som miniräknare, egen telefon som visa elever 
uttrycker att man inte får använda, och som andra elever upplever att vissa får det och då 
är användningsområdet ofta att lyssna på musik.  

I årskurs 6 och 7 har eleverna på denna skola tilldelats iPads som en del av 
undervisningen. Av de intervjuade personerna är andelen elever med iPad fem av 30. En 
elev beskriver undervisning med iPads som ett roligare sätt att lära sig på då nivån av 
engagemang ökar. I en annan intervju säger en elev att iPads både är motiverande och 
roligt, samt att eleven önskar att läraren gör undervisning så effektivt och roligt som det 
är möjligt. En elev beskrev att användandet av mattespel som var vanligare med en annan 
lärare. 

”Min förra lärare använde mattespel i multiplikation. Alltså kul multiplikation.” 

Algebra	
Hälften av intervjugrupperna har fått frågan om matematik är enkelt och den andra 
halvan om matematik är svårt. I en intervju uppstod en konversation om skillnaden 
mellan lösningar i geometri och i algebra. Eleverna beskrev de i algebra kunde gå tillbaka 
till uträkningen och själva identifiera vad som orsakade ett fel på ett tydligare sätt än 
exempelvis i en uträkning i geometri. 

”I algebra är det viktigt att du skriver ner din process också då blir det mycket enklare 
att se varför det blev fel.” 

De som uttryckte att algebra är lätt, beskrev det som något logiskt. Att det fanns svårare 
grejer i matematikundervisningen. Det förekom också positivt inställda svar till algebra 
även om eleverna tycker att det är svårt. Ett exempel är att algebra (och matematik 
generellt) skulle vara mycket roligare om eleven hade kunnat sakerna. I en intervju 
beskrev en elev att algebra är enkelt när den fattar och att personen fattar om den får 
tänka på det. 

”All matte är ju logiskt, men just algebra kan ju alla även om man inte är kung på matte 
– det är bara att läsa rutan ovanför.” 

Många av de eleverna som tycker att algebra är svårt säger i intervjuerna att de aldrig 
varit bra på matte, eller att de upplever att de saknar matematisk kunskap från tidigare 
årskurser. En elev uttrycker svårigheter för matematik men kan inte specificera en 
speciell orsak. Samma elev uttrycker att svårigheterna skulle kunna åtgärdas på 
genomgångar om läraren var mer tydlig. 
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Ett tema som uppstår är svårigheter för när algebra blir mer avancerat och exempelvis 
omnämns algebra som involverar upphöjda tal och i vilken ordning talet ska lösas. Samt 
att algebra känns hanterbart då det är plus och minus och problem uppstår om det blir 
svårare. Ett annat tema till svårigheter kring algebra kretsar kring läraren och 
genomgångar. Eleverna uttrycker dels att läraren inte förklarar på ett tillräckligt sätt eller 
att de lär sig av genomgången. Men eleverna beskriver också att klassrumsmiljön 
påverkas negativt då andra elever ropar ut svar utan att alla får chans att tänka själva. 

Bokstäver är en krånglig del av algebra vilket uppkommer som samtalsämne i olika 
intervjuer. En elev säger att ”algebra är svårt med tanke på X och sånt.” I en annan 
intervju beskriver en elev att ”matte var bra tills bokstäver och sånt började blandas in”. 

I en intervju beskriver en elev att textuppgifter är svåra eftersom första steget utgörs av 
att tolka talet, eleven föredrar då det är siffror och ”bara att räkna”. En annan elev 
uttrycker att den saknar förklaring eller anledning till varför de lär sig algebra. Eleven 
förstår till en viss gräns men upplever inte att i framtiden ha någon användning för det. 

4.3.1 Innehållsanalys	och	affinitetsdiagram	
Från observationerna gjordes en innehållsanalys och från intervjuerna skapades ett 
affinitetsdiagram med olika intressanta aspekter, idéer, samt elevernas krav och 
önskemål. Idéerna kategoriserades utifrån inbördes relation tillvarandra samt efter 
likheter. Fem tydliga kategorier uppstod som berörde genomgång, eget arbete, 
interaktivitet, VMS samt inflytande. 

Idéer som går att koppla till genomgång handlade exempelvis om att alla eleverna borde 
kunna svara på genomgångarnas frågor, dessutom borde läraren kunna få direkt feedback 
vad eleverna ej förstår så att detta direkt kan adresseras på genomgången. Dessutom om 
eleverna själva kan ge förslag på lösningar får läraren ett urval samt översikt på 
fördelningen av formella eller informella lösningsstrategier. Om läraren dessutom kan 
förmedla rekommenderade lösningsstrategier samt variera dessa skulle detta kunna gynna 
individernas problemlösningsförmåga. 

Idéer kopplade till eget arbete handlade om att teknikanvändning borde kunna identifiera 
elever som inte ber om hjälp – men som är i behov av det. En annan potential med eget 
arbete skulle kunna vara att läraren får detaljerad info om elevernas resultat i matteboken. 
Detta utan att läraren faktiskt behöver rätta talen, istället kan läraren kort- eller långsiktigt 
se varje elevs utveckling och kunskapsbildande. Detta borde kunna fungera som underlag 
för vad som ska repeteras och för vem. 

Interaktivitet handlade om att lärare med hjälp av teknik borde kunna få indikationer hur 
det går för eleverna i klassrummet. Läraren borde, istället för att bedöma elever genom att 
skilja på elevernas rätta och felaktiga lösningar istället fick möjlighet att analysera 
uppkomsten eller bakomliggande anledning till felaktigt lösta tal. Med detta kan läraren 
resurseffektivt hjälpa de som är i störst behov av det, samt fokusera på att rätta till 
orsaken till problemet istället för den konsekvens som uppstår. 
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VMS skulle kunna innebära en möjlighet för eleverna att versionshantera sina 
uträkningar. Detta skulle kunna underlätta för eleverna att själva identifiera eventuella 
fel. Men även om uträkningarna fanns versionshanterade borde läraren kunna nyttja dessa 
för att i realtid se elevernas uträkning, vilket skulle kunna innebära ytterligare möjlighet 
att analysera orsaker till återkommande felaktiga uträkningar. 

Matematikundervisningen skulle kunna bli bättre genom att eleverna ges större inflytande 
över hur kunskapsbildning går till. Exempelvis om eleverna får större frihet att själva 
välja att jobba ensam, eller tillsammans med någon. Exempelvis skulle det kunna vara 
givande för elever att bli placerade strategiskt tillsammans med andra elever. Detta utan 
att belasta läraren, istället kan tekniken avgöra detta baserat på hur eleverna exempelvis 
löst uppgifter under en genomgång. Variation mellan elever med samma eller olika 
prestationsnivå grupperas för att på olika sätt arbeta och lära tillsammans.  

4.4 Algebraiska	problem	
I teorikapitlet beskrivs olika sorters algebraiska problem samt orsakerna till dem. I 2.5.1 
beskrivs problematik som går att koppla till symbolisk representation. Dessa uppstår då 
eleverna har en uppfattning om matematiska symboler som behövs korrigeras för att 
passa med algebra. I 2.5.2 beskrivs vanliga fallgropar inom algebra som uppstår på grund 
av saknad djupare förståelse, samt aritmetisk kunskap som inte passar i övergången till 
algebra. 

4.5 Implementation	
I denna del beskrivs hur teori, design, empiri praktiskt har flätats samman. 

4.5.1 Kontext-visioner	
Från innehållsanalysen skapades fyra visionsdesigner ur lärar- och elevperspektiv för att 
tydligare kommunicera idéerna i relevant sammanhang, dessa är genomgång, 
interaktivitet, eget arbete/hjälpa elever och bedömning. Visonsdesign är, som tidigare 
nämnt under metodteori (2.6.1), positiva påståenden om produktens riktning eller 
möjligheter. 
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Tabell 4. Visionsdesign. Baserat på teori från 2.6.1 Visionsdesign av Stappers et al. (2009). 

Visionsdesign Genomgång Interaktivitet Eget arbete Bedömning 

Lärarperspektiv	

Kunna	få	
feedback	på	
innehåll.	

Ställa	frågor	till	
elever.	

Med	elevernas	
svar	direkt	
kunna	
gruppera	
eleverna	
strategiskt.	

Direkt	
feedback	på	
fokusområden.	

Lärare	kunna	
visa	olika	
lösningar	och	
olika	
svarsalternativ.	

Bedöma	hur	
eleverna	ska	
sitta	efter	
deras	förmåga.	

Kunna	
förebygga	fel.	

Översikt	på	vad	
folk	presterar	
och	eventuellt	
har	svårt	med.	

Ge	ytterligare	
förklaringar	till	
flera	samtidigt.	

Hjälpa	elever	
som	gör	många	
fel	innan	de	
kört	fast.	

	

Spela	upp	hur	
eleven	löst	ett	
tal	och	bättre	
förstå	hur	
eleven	tänkt.	

Se	allas	
process.	

Se	elevernas	
utveckling.	

Kunna	
identifiera	
vilket	behov	
eleverna	har.	

Elevperspektiv	

Kunna	be	om	
förtydligande.	

Vara	mer	aktiv	
på	lektionen	
och	svara	på	
frågor.	

Bli	bekräftad	
på	att	ha	rätt.	
Få	ytterligare	
info	om	du	har	
fel.	

Anonymt	
kunna	ställa	
frågor.	

Lösa	uppgifter	
själva	eller	i	
grupp.	

Presentera	
egna,	och	se	
andras	
lösningar.	

”Skicka”	
uppgifter	till	
tavlan	för	att	få	
dem	
förklarade.	

Specificera	hur	
de	önskar	att	
jobba.	

När	man	kört	
fast	få	en	
koppling	till	
ytterligare	info	
från	
genomgång	
eller	boken.	

Be	om	hjälp	
och	kanske	få	
det	av	en	
kvalificerad	
klasskompis.	

Elever	slipper	
göra	speciella	
prov	om	alla	tal	
som	räknas	på	
lektionerna	
utgör	
bedömning.	
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4.5.2 Lärandemål	
Lärandemål inom utbildning är korta påståenden som beskriver vad eleverna förväntas 
lära sig, vilka beskrevs i 2.6.3. Lärandemålen är baserade på de missuppfattningar som 
avhandlats i teorikapitlet (se 2.5 Missuppfattningar i algebra) och redovisas i en tabell 
tillsammans med hur sofistikerad elevernas förståelse bör vara, samt hur kunniga de bör 
vara. 

Tabell 5. Lärandemål om algebraiska missuppfattningar. Baserat på teori från 2.6.3 Lärandemål av Dirksen 
(2011). 

 Lärandemål 
Grad av 
förståelse Hur kunnig 

L1	

Eleverna	måste	förstå	båda	sidor	av	likhetstecknet	
är	lika	mycket	värda,	samt	kunna	utföra	operationer	
i	båda	riktningar	om	likhetstecknet	-	inte	bara	från	
högerled	till	vänsterled.	

Förstå	 Medveten	
handling	

L2	
Eleverna	ska	kunna	skilja	på	variabler	i	olika	
kontexter,	samt	veta	vad	variabeln	betyder	för	
sammanhangen;	ekvationer,	uttryck	och	formler.	

Analysera	 Färdighet	

L3	
Eleverna	måste	ha	god	kunskap	om	variabelns	
symboliska	representation	så	att	den	inte	ignoreras	i	
beräkningar.	

Förstå	 Medveten	
handling	

L4	 Eleven	ska	förstå	att	generella,	aritmetiska,	
modeller	är	bättre	än	objektsrepresentation.	 Förstå	 Medveten	

ansträngning	

L5	 Eleverna	måste	utföra	samma	operation	i	båda	
leden	vid	förenkling	av	ekvationer.	 Applicera	 Omedveten	

kompetens	

L6	 Eleven	måste	kunna	välja	lämplig	lösningsmetod	för	
ett	sammanhang,	exempelvis	tal	i	division	och	bråk.	 Applicera	 Vara	bekant	

med	

L7	 Vid	tal	med	två	variabler	måste	eleverna	känna	till	
lösningsstrategier	för	att	få	fram	första	variabeln.	 Applicera	 Medveten	

handling	

L8	
Eleven	måste	komma	ihåg	symbolisk	betydelse	av	
siffra	framför	variabel	och	inte	missta	variabeln	för	
en	siffra.	

Komma	
ihåg	

Omedveten	
kompetens	

L9	
Elevernas	förmåga	att	arbeta	med	negativa	tal	
måste	överföras	intakta	och	användas	på	samma	
sätt	inom	algebra.	

Komma	
ihåg	

Medveten	
ansträngning	

L10	
Eleven	måste	ha	förståelse	för	parentesens	
symboliska	representation	och	kunna	hantera	
negativa	parenteser	på	ett	korrekt	sätt.	

Applicera	 Medveten	
handling	
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Ett möjligt sätt att kombinera värdet och graden av förståelse och kunnighet är genom att 
skapa en XY-axel, ju högre krav på övning, färdighet och nedlagd tid på vardera skala – 
desto närmare det övre högra hörnet. 

 

Figur 1. XY-axel av användarens förståelse och kunnighet för varje lärandemål. Baserat på teori från 2.6.3 
Lärandemål av Dirksen (2011). 

4.5.3 Fokusgrupp	1	-	avgränsning	inom	algebra	
Det inledande mötet med fokusgruppen hade två syften. Att avgränsa algebraiskt område 
till ett mindre antal missuppfattningar, samt att presentera visionsdesignerna och höra 
elevernas synpunkter på dessa. 

Kontextvisionerna presenterades för eleverna och var en del av den diskussion som hölls. 
Ingen konkret feedback gavs från deltagarna. 

För att avgränsa det algebraiska området användes en aktivitet där användarna fick 
sortera kort (se 3.3.6). Deltagarna i fokusgruppen fick individuellt sortera kort efter egen 
uppfattning om upplevd svårighetsgrad. Korten som de fick tilldelade bestod av olika 
exempel på algebraiska tal och är exempel på olika missuppfattningar i boken Milstolpar 
och fallgropar i matematikinlärningen av Bentley och Bentley (2016). Korten var 
uppdelade i fyra övergripande kategorier; likhetstecknet (blå), variabler (grön), 
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ekvationer (rosa) samt uttryck (gul) och var till antalet 17st (se bilaga 2). Kategorierna 
gavs varsin färg för att enkelt kunna skiljas åt. Tal som de inte kände igen eller upplevde 
att de hade haft genomgång på i matematikundervisningen fick de plocka bort. Uppgiften 
som eleverna därefter fick var att sortera tal, från de tal som eleverna vet hur de ska 
räknas eller börja räkna, till de tal som eleverna inte hade någon aning om hur de skulle 
lösa.  

De två deltagarna i fokusgruppen fick en varsin uppsättning kort vardera, av dessa 
sorterades sju bort av elev1 och tio kort av elev2. Elev1 sorterade bort alla kort som 
handlade om uttryck, två från ekvationer och två från variabler. De kort som Elev2 behöll 
var två ekvationskort, två variabelkort, två kort om likhetstecknet, samt ett uttryckskort. 
Eleverna hade alla kort gemensamt, om man bortser från kortet om uttryck. 

 

Figur 2. Kort sorterade av Elev1. 

 

Figur 3. Kort sorterade av Elev2. 

När eleverna hade sorterat sina kort ombads de att muntligen förklara hur de hade tänkt 
samt på vilka grunder som de sorterat korten. Elev1 uttryckte att den bakomliggande 
anledningen till att kort upplevdes svåra och placerades till höger var att antalet ”X” 
gjorde att de upplevdes svårare. På samma sätt upplevdes få tecken som ett enklare tal. 
Detta bekräftades av Elev2 som beskrev de tal som placerats till vänster som att de 
kändes enkla då inte fanns några krångliga tecken eller bokstäver. Svåra tal var de utan 
likhetstecken eftersom eleverna inte vet vad de förväntas göra med talet, samt då tal 
innehöll massor av bokstäver och tecken. Eleverna konstaterade att de ”såg svårare ut, 
även om de kanske egentligen inte är det”. Elev2 beskrev också att räkna baklänges var 
den lösningsstrategi som använts. 

4.6 Designarbete	

4.6.1 Skissbok	1	–	kontextbetydelse	och	VMS	
Långa tal som vid första anblick verkar svåra eller komplicerade och som saknar ett 
tydligt första steg, är tillsammans med att lära sig handskas med variabler något som 
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elever konfronteras med när de ska lära sig algebra. Båda dessa verkade från första 
träffen med fokusgruppen vara lämpliga att adressera. 

Skissboken (vilken har beskrivits i 2.6.2) användes för att utforska olika idéer kopplade 
till variabler i kontext samt att göra större tal lättare att hantera. Med hjälp av 
lärandemålen samt den matris som skapades då graden av förståelse och skicklighet 
sammanfogades till en XY-axel så konkretiserades hur olika lärandemål kunde utvecklas 
och kunskapslucka minskas. Variablers betydelse i olika kontexter förekommer som 
individuellt lärandemål, L2. 

Kontextberoende	betydelse	för	variabler	
I lärandemålen handlar L2 om elevernas förmåga att i olika kontexter kunna skilja på 
sammanhangets betydelse. I matrisen där lärandemålen värderas efter hur kunniga och 
grad av förståelse som eleverna väntas ha är L2 det lärandemål som ställer högst krav på 
övning, färdighet och nerlagd tid för kunskapsbildande. Elevernas grad av förståelse bör 
vara en förmåga att analysera och samtidigt vara en färdighet. 

Ett antal idéer övervägdes i skissboken som adresserade lärandemål L2. Bland dessa 
idéer visade sig två vara intressanta med relevant förståelse- och kunskapsgrad. Dessa två 
var memory med variabler samt en aktivitet där eleverna ska placera variabler i kontext. 
Memory med variabler skulle kunna vara en bra idé för att öva upp förmågan att skilja 
och hitta likheter med olika tal. Dock finns det en risk för aktiviteten att kunna vara svår 
som en initial uppgift, samt att det finns en problematik i att försöka fokusera på att hitta 
par och parallellt försöka lära sig skilja på olika kontexter. Detta motsäger dessutom teori 
om kunskapsbildande där ny kunskap antingen kan assimileras eller anpassas i 
existerande scheman eller adderas till ett eget isolerat schema (se 2.3.1). 

En annan aktivitet som istället för memory skulle kunna användas för att hjälpa elever 
bilda sig den förväntade färdigheten är genom att låta dem gruppera tal efter olika 
variablers betydelser. Detta skulle kunna vara bra eftersom poängen med aktiviteten är att 
hitta likheter och skillnader mellan olika tal. 

 

Figur 4. Skiss 1 över aktivitet för kontextbetydelse. 
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Figur 5. Skiss 2 över aktivitet för kontextbetydelse. 

Istället för att vara en isolerad aktivitet så borde aktiviteten föregås av att eleverna blir 
varse om vad de förväntas lära sig, samt efterföljas av aktiviteter som underlättar och 
uppmuntrar lärande, likt det Coles (2016) uttrycker i 2.2.5 skapar engagemang i 
klassrummet. Eleverna skulle kunna aktiveras genom att de själva måste specificera 
skillnader och likheter. Att göra detta genom fritextfält eller radioknappar är dumt 
eftersom det inte hjälper eleverna att utveckla kunskap. Istället borde det ske individuellt 
eller i grupp där de tillsammans kan diskutera. Vilket delvis är ett ytterligare tips från 
Coles (2016), samt är något som uttryckts i de intervjuer med elever som genomförts och 
redovisas i 4.3). 

Komplicerade	tal	
Vad som upplevs svårt eller komplicerat är subjektivt och olika från person till person. 
Men en sak som ändå kan upplevas gemensamt är då irrelevant information distraherar. 
Därför undersöktes möjligheten att framhäva eller förtydliga aktuellt led eller komponent 
av talet. Detta har undersökts på ett flertal sätt där första operationen markerats med 
teckensnittets grad, färg, symbol och genom att gömma det som inte hör till. Se figur 6. 

 

Figur 6. Förslag på hur komplicerade tal kan göras mindre distraherande. 
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I de flesta fall bidrar inte markeringen till att minska talets komplicerade utseende, 
tvärtom bidrar de till en förvärrad situation. Värst är bakgrundsfärg och symbol då det 
separerar respektive skapar ytterligare frågetecken kring talets olika led. Både tjocklek 
och färgtext lyckas kommunicera en relation mellan olika inbördes komponenter, men 
kräver att någon förklarar vad de innebär och hur de förväntas spela en roll för dig som 
löser ett tal.  

Istället för att markera vad som ska göras först, är det bättre att dölja det som inte är 
relevant för den nuvarande situationen. Detta av den enkla anledningen att det som 
återstår av ett komplicerat tal är en liten del som utgör det. Därför är markeringen 
fokusera bäst lämpad. 

Detta skulle möjligen kunna adressera flera problem som går att relatera till symbolisk 
representation och som har beskrivits i 2.5.1. Exempelvis skulle det gå att förtydliga att 
variabler hör ihop med variabler på andra sidan likhetstecknet. Genom detta påminna 
eleverna om at det finns en relation mellan 2𝑥 och 𝑥. Det vill säga att ”2” i detta fall inte 
kan hanteras utan 𝑥. 

Ett problem som uppstår är dock att det inte tydligt framgår vad som förväntas av den 
som räknar. Därför kanske det behövs något som indikerar vad som behövs göras utan att 
reducera förväntningarna på den egna tankeförmågan. Eventuellt skulle mattetalen kunna 
formuleras där eleven uppmanas att lösa talet så att den orangea rutan blir ensam i sitt 
led.  

Ytterligare ett problem är att rutorna inte kan vara en del av talet då det introduceras, 
samt att det vore märkligt om de senare uppstår ur tomma intet. En bättre situation skulle 
uppstå för den som räknar talen om inbördes relation introducerades innan någon del 
döljs. Det skulle också kunna bidra till att elever uppfattar variablers symboliska 
representation som tar upp i lärandemål L3 (Se 4.5.2 lärandemål), samt att eleverna 
utvecklar en god vana eller rutin att identifiera och skilja mellan siffror och olika 
variabler. 

 

Figur 7. Förslag på hur information kan markeras utan att göra talet obegripligt. 

I detta sammanhang är både underline och box intressanta tillvägagångssätt att 
kommunicera inbördes relation. Underline indikerar utan att ta så stor plats, men box 
kanske är bättre då det påminner mycket om hur talet sedan delvis döljs. Med rörelser och 
animeringar i en teknisk miljö skulle ytterligare potential finnas med de båda 
alternativen. Värt att notera är dock att ett stort antal alternativ inte har utforskats i detta 
sammanhang. 
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4.6.2 Pappersprototyp	1	
En avskalad och enkel lo-fi prototyp skapades i programmet Balsamiq med fokus enbart 
på funktionalitet. Det skapades en för komplicerade tal och en för kontextbetydelse. 
Dessa skrevs ut och klipptes sedan så att det var möjligt att testa interaktionen. 

Kontextbetydelse	
Aktiviteten grundas från tidigare skisser om kontextberoende (se 4.5.4 Skissbok 1) och är 
en aktivitet som försöker aktivera och få användaren att utveckla förståelse för variabelns 
betydelse i olika kontexter. Detta genom en specifik uppgift som handlar om att sortera 
tal efter dess lösningar och därefter resonera kring likheter och skillnader. Efter detta 
finns det möjlighet för en lärare eller för aktiviteten själv att hjälpa användaren att 
utveckla matematiska begrepp och koncept utifrån vad de själva identifierat.  

 

Figur 8. Pappersprototyp för kontextbetydelse – skapad i Balsamiq. 

I första rutan (#1) introduceras uppgiften. I ruta #2 finns det olika tal som användaren ska 
placera inom området för talets korrekta svar, detta syns i ruta #3. I ruta #4 finns den 
öppna aktiviteten där användaren ska resonera själv eller med andra. I ruta #5 ges 
användaren hjälp att definiera och bilda kunskap om de saker som identifierats i ruta #4. 

Komplicerade	tal	
Aktiviteten grundas från tidigare skisser om komplicerade tal (se 4.6.1) och är tänk att ge 
användaren stöd och support. Detta genom att fokusera på aktuellt steg, skymma det som 
för situationen är irrelevant, samt genom att försöka förstärka variabelns symboliska 
betydelse och koppla samman variabler och siffror med varandra. 
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Figur 9. Pappersprototyp för komplicerade tal 1 – skapad i Balsamiq. 

I den första rutan (#1) presenteras talet och komponenter som hör ihop på varsin sida av 
likhetstecknet markeras och övergår till att bli mer subtil i ruta (#2). I ruta #3 skyms 
siffrorna och subtraktion på variablerna kan göras i ruta #4. Därefter skiftas fokus till 
siffrorna i ruta #5 och variablerna döljs och kan beräknas i ruta #6. 

 

Figur 10. Pappersprototyp för komplicerade tal 2 – skapad i Balsamiq. 
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I ruta #7 sorteras på nytt talets olika komponenterna efter färg och i ruta #8 döljs 
variabeln och siffrorna beräknas i ruta #9. Lösningen på talet är vad som återstår i ruta 
#10 och dess beräkning presenteras i ruta #11. 

4.6.3 Fokusgrupp	2	-	feedback	
När fokusgruppen träffades för andra gången gjordes det med två syften och tre deltagare 
närvarade. Att testa pappersprototyperna som handlar om att skilja på kontexter samt att 
testa om långa eller komplicerade tal känns lättare att hantera med VMS.  

Pappersprototypen för komplicerade tal testades i grupp. Först förklarades den 
bakomliggande tanken och därefter hur och när den den är tänkt att användas. 
Förhoppningen var att följande diskussion skulle handla om hur enkelt eller svårt det var 
att förstå vad nästa steg innebar, samt hur detta påverkar känslan att lösa talet. 

Till en början hade eleverna svårt att förstå på vilket sätt, samt i vilket sammanhang detta 
skulle användas vilket krävde en tydligare förklaring. I detta sammanhang förklarade 
deltagarna att de inte hade läst så mycket algebra innan vilket innebar att VMS-sekvensen 
fick förklaras på ett enklare sätt. När detta gjorts uttryckte de att deras uppfattning då var 
att VMS-sekvensen kunde vara användbar och underlätta eftersom de kunde lösa tal i 
olika steg. ”Utan VMS tar man mer omvägar och det är svårt att fokusera”. 

Deltagarna fick därefter, en ensam och de andra par, genomföra aktiviteten för 
kontextbetydelse med en pappersprototyp. Det innebar att deltagarna fick lösa uppgiften i 
pappersprototypen medans jag skötte systemets respons. Först sorterades talen, därefter 
var tanken att de kunde diskutera skillnaden mellan de olika talen – men ingen bra 
diskussion uppstod och inte den av mig förväntade. En sak som dock nämndes var att 
talen i en av rutorna hade alla gemensamt ”= 10”. Deltagarna nämnde inte något om att 
vissa tal (ekvationer) hade likhetstecken vilket saknar i hos de andra talen (uttrycken). 
Det krävdes ytterligare en gång mer förklaring och information om idén med VMS.  

Förklaringen fick en tjej att uttrycka att det här kunde vara en bra grej att ha då de ska 
lära sig detta. ”Kan vara en bra sak att börja med när man ska lära sig. För man ser vad 
som är gemensamt”. En av deltagarna beskrev också att det var bra att få ”bilder” när 
man lär sig för att det är lättare att ta till sig. Något som alla de tre deltagarna tyckte 
saknades var tydligare och bättre information om vad de förväntades göra. 

Under mötet med fokusgruppen uppstod av en slump två diskussioner som bekräftar 
förekomsten av två vanliga missuppfattningar inom algebra. Dels en diskussion om 
skillnaden mellan X och Y och dess inbördes relation. Detta bekräftade att 
missuppfattningar om variablers betydelse och symboliska representation förekommer 
likt 2.5, samt att det existerade hos mitt urval i fokusgruppen. Jag lät deltagarna förklara 
sin uppfattning om olika variabler och en av dem visste inte riktigt vad skillnaden var. 
“Vet inte - men om man adderar två X kanske det blir 𝑌?” En av de andra deltagarna 
uttryckte att det inte är någon skillnad på dem.  

Den andra diskussionen berörde likhetstecknet. Deltagarna hade och uttryckte själva 
problem med att lösa tal där beräkningen sker från högerled till vänsterled. En deltagare 
uttryckte att ”jag har aldrig stött på ett sånt där tal” och en annan deltagare sa att “Det 
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blir konstigt för att det alltid är ‘lika med’ något”. Ytterligare en missuppfattning, i detta 
fall om likhetstecknet har bekräftats av fokusgruppen. 

Under mötet med fokusgruppen framgick det att deltagarna hade haft begränsat antal 
undervisningstillfällen i algebra. Detta till följd att deltagarna tillhör årskurs sju och 
algebra undervisas i årskurs åtta och nio på deltagarnas skola. Detta påverkade hur 
fokusgruppen användes och arbetet fick starkare fokus att passa med deltagarnas 
begränsade arbete inom algebra. 

Skissbok	2	-	Likhetstecknet	
I det andra mötet med fokusgruppen bekräftades problem att hantera olika sorters 
variabler. Det visade sig också att deltagarna hade svårt att förstå och hantera 
likhetstecknets statiska betydelse. Eftersom deltagarna i fokusgruppen har begränsade 
algebraiska kunskaper bedömde jag att flera iterationer av de två tidigare 
pappersprototyperna skulle ge begränsad data för mig att arbeta med. Därför valde jag att, 
utöver att åtgärda innehållet i deras feedback, också att adressera lärandemålet om 
likhetstecknet. 

I fokusgruppen visade det sig i att de hade problem med att utföra operationer från 
högerled. Likhetstecknets betydelse är en viktigt faktor för algebraisk förståelse och om 
eleverna har uppfattningen att likhetstecknet föregår en operation kan problem uppstå i 
algebra eftersom det inte alltid förekommer i algebraiska tal. Mer om missuppfattningar 
finns beskrivet i 2.5. I lärandemålen (se 4.5.2) handlar L1 om likhetstecknets statiska 
betydelse – att båda sidor är värda lika mycket samt att operationer kan genomföras från 
båda sidor om likhetstecknet. Elevernas förväntas ha förståelse för detta samt besitta 
kunskap att det utförs som en medveten handling. Denna kunskap och förståelse är en 
förutsättning för att eleverna i ekvationssammanhang ska utföra beräkningar enligt 
annuleringslagarna på ett korrekt sätt, vilket berörs av ett annat lärandemål L5. 

Ett vanligt sätt som i tidigare studier har använts för att adressera, eller förstärka 
likhetstecknets innebörd, är genom att använda lucköppningar. Detta eftersom det bryter 
mönstret att beräkningar sker från vänster- till högerled som eleverna mest frekvent 
utsätts för. Ett annat vanligt tillvägagångssätt att visualisera likhetstecknet är genom att 
likna det vid en balansbräda där balansen mellan ändarna står i relation till varandra. 

Därför försökte jag att i skissboken skapa en aktivitet där eleverna tvingas tänka bortom 
”från vänster till höger”. Aktiviteten baserades på den aktivitet som skissades fram för att 
stärka förståelse om kontextbetydelse. I den första skissen, figur 11, gjordes områdena dit 
talen (beroende på sitt svar) skulle sorteras om till om talet har ”lika” eller ”olika” värde 
på var sida om likhetstecknet. 
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Figur 11. Skiss på hur aktiviteten ”kontextbetydelse” skulle kunna ändras för att passa likhetstecknet. 

 

Men eftersom eleverna förväntas förstå och kunna hantera operationer i båda led på alla 
tal de utsätts för ändrades alternativen från lika/olika till att motsvara värdet i vänster- 
och högerled i förhållande till en balansbräda. Detta eftersom det i andra studier har 
hjälpt elever att bilda sig en relationell uppfattning om leden på var sida om 
likhetstecknet. 

 

Figur 12. Skiss 1 på aktivitet för att stärka elevernas förståelse av likhetstecknet. 
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Figur 13. Skiss 2 på aktivitet för att stärka elevernas förståelse av likhetstecknet. 

 

 

Figur 14. Skiss 3 på aktivitet för att stärka elevernas förståelse av likhetstecknet. 

 

 

Figur 15. Skiss 4 på aktivitet för att stärka elevernas förståelse av likhetstecknet. 
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Figur 16. Skiss 5 på aktivitet för att stärka elevernas förståelse av likhetstecknet. 

 

 

Figur 17. Skiss 6 på aktivitet för att stärka elevernas förståelse av likhetstecknet. 

 

 

Figur 18. Skiss 7 på aktivitet för att stärka elevernas förståelse av likhetstecknet. 

Från detta skapades en aktivitet där eleverna får tillfälle att reflektera över relationen 
mellan vänster- och högerled. Samt att förstärka förståelsen för likhetsteckens statiska 
betydelse genom att korrigera de tal som är felaktiga samtidigt arbeta från höger till 
vänster. 
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4.7 Pappersprototyp	2	
Även aktiviteten som berör likhetstecknet färdigställdes som pappersprototyp i 
programmet Balsamiq. 

 

Figur 19. Pappersprototyp för likhetstecknet – skapad i Balsamiq. 

I den första rutan (#1) förklaras syftet med aktiviteten och vikten av att ha en korrekt 
förståelse av likhetstecknets betydelse. I den andra rutan (#2) beskrivs uppgiften. I den 
tredje rutan (#3) ska användaren dra tal till den ruta som bäst beskriver värdet i höger och 
vänsterled. I fjärde rutan (#4) har en användare flyttat talen dit de ska. I femte rutan (#5) 
ges mer information om problemet med missuppfattningen, samt beskrivning om att 
följande aktivitet handlar om att rätta till talen som är kvar så att de blir korrekta. I sjätte 
rutan (#6) finns det operationer som användaren kan använda för att rätta till talet. 
Användaren kan bara påverka talet i högerled med addition och subtraktion eftersom det 
tvingar dem till att lösa tal på ett annat sätt än, vad de är vana vid, påverka talet i 
vänsterled. 
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4.8 Utvärdering	
Denna del handlar om hur prototypen färdigställdes för att empiriskt kunna utvärderas 
med hjälp av fokusgruppen. Både aktiviteten om kontexters betydelse och likhetstecknet 
färdigställdes i denna del av arbetet. 

4.8.1 Design	
Eftersom syftet med arbetet har kretsat kring att skapa något som främjar djupare 
matematisk förståelse så har inget större arbete legat bakom prototypens utseende. Därför 
är bakgrunden till hur pappersprototyperna ser ut baserat på www.matteboken.se. 
Matteboken.se drivs av den ideella föreningen Mattecentrum och erbjuder gratis hjälp i 
matematik genom att finnas till som ett verktyg för att studera matematik på nätet 
(Matteboken.se, 2016). En fördel med detta är att två alternativ kan jämföras och 
utvärderas av fokusgruppen. Nedan presenteras en jämförelse av Matteboken.se samt 
aktiviteten om kontexters betydelse (baserat från Figur 8). Därefter presenteras 
aktiviteten om likhetstecknets betydelse (baserat från Figur 19). 

Ytterligare en fördel med att jämföra dessa två alternativ är att Matteboken.se har ett 
statiskt innehåll där mottagaren passivt får tillgodogöra sig kunskap genom att läsa, titta 
på videor samt besvara frågor. Till skillnad från prototypen där innehållet är uppdelat i 
flera steg och som kräver en annan slags aktivitet och andra kognitiva processer än att 
bara läsa och titta. 

4.8.2 Matteboken.se	och	färdigställd	prototyp	1	–	kontextbetydelse	

 

Figur 20. Matteboken.se jämfört med prototypen om kontextbetydelse 1. 
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Figur 21. Matteboken.se jämfört med prototypen om kontextbetydelse 2. 

 

 

Figur 22. Matteboken.se jämfört med prototypen om kontextbetydelse 3. 
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Figur 23. Matteboken.se jämfört med prototypen om kontextbetydelse 4. 

 

 

Figur 24. Matteboken.se jämfört med prototypen om kontextbetydelse 5. 
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Figur 25. Matteboken.se jämfört med prototypen om kontextbetydelse 6. 

 

 

Figur 26. Matteboken.se jämfört med prototypen om kontextbetydelse 7. 
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4.8.3 Färdigställd	prototyp	2	–	likhetstecknet	

  

Figur 27. Den färdigställda prototypen om likhetstecknet 1. 

 

 

Figur 28. Den färdigställda prototypen om likhetstecknet 2. 
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Figur 29. Den färdigställda prototypen om likhetstecknet 3. 

 

 

Figur 30. Den färdigställda prototypen om likhetstecknet 4. 
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4.8.4 Fokusgrupp	3	-	utvärdering	
För att nyttja fokusgruppen till max fick deltagarna göra individuella utvärderingar på 
papper. Detta för att försöka få så mycket data som möjligt för mig att arbeta med då 
deltagarna under tidigare träffar inte pratat eller uttryckt sig så mycket verbalt. Tre 
deltagare fick utföra två utvärderingar per person, men en deltagare gick efter halva tiden 
och hade bara tid att genomföra en utvärdering. Tre av utvärderingarna gjordes på de 
VMS-prototyper som skapats i arbetet och två på gjordes på Matteboken.se. De två 
deltagarna som utvärderade båda två versioner fick börja med varsitt alternativ för att inte 
exponeras för alternativen i samma ordning. 

Frågeformuläret innehöll frågor om användande, om det fanns något de skulle vilja 
justera, samt hur det passar att använda vid kunskapsbildande. Frågorna ställdes öppna 
för att möjliggöra för deltagarna att uttrycka sig fritt. Frågorna finns i bilaga 3. 

VMS-prototyp	
Deltagarna hade en positiv inställning till VMS-prototyperna och två av deltagarna 
framhöll variation som en fördel. En av de skrev att det skulle vara varierande att få 
kombinerad genomgång med att lösa uppgifter. En deltagare jämför med att lära sig från 
böcker och anser att VMS-prototyperna är både roligare och lättare att lära sig från. En 
deltagare skrev: ”Jag tror det blir lättare än om man bara tittar in i en bok eller liknande. 
Det är nog roligare också”. Deltagarna tänker sig att VMS-prototyperna kan användas på 
lektioner och är överens om att det passar som en introducerande aktivitet för ett nytt 
ämnesområde. De uttrycker också att det kan ersätta, alternativt fungera som ett 
komplement till, lärarens genomgång. 

Även på frågan, om det finns någon nytta med VMS-prototyperna, i samband med att lära 
sig algebra svarar deltagarna ja. En deltagare beskriver att det är bra att få förklaringarna i 
”steg för steg” som en fördel. En av de andra deltagarna skrev uttryckligen att det finns 
ett samband mellan att ha roligt och snabbare och djupare kunskapsbildning. 

“Ja.. det finns nog nytta det, det blir ju roligare och då lär man sig snabbare och det 
sätter sig hårdare.” 

Anledningar som deltagarna kan komma på till att inte använda VMS-prototyperna är för 
att läraren, till skillnad från VMS-prototyperna, kan svara på elevens frågor om den sitter 
fast eller har nåra funderingar. En elev skrev dessutom att den hört ”att man lär sig bättre 
om man skriver för hand fast jag vet inte om det gäller matte”. På frågan om vad 
deltagarna skulle förändra med prototypen framkom önskan om att det skulle finnas en 
sammanfattning på slutet, mer färg, samt att lägga till beskrivning på olika teckens 
betydelse. En deltagare skrev att språket skulle kunna förenklas och anpassas bättre för 
den tilltänkta målgruppen barn/ungdomar. 

Matteboken.se	
Deltagarna upplevde att Matteboken.se både var svårare och tråkigare än VMS-
prototyperna. En av deltagarna skrev att när det är tråkigt leder det till att ämnet upplevs 
krångligt och speciellt då det är lång text. ”Jag orkade inte läsa igenom allt” skrev en 
deltagare. En av deltagarna tyckte däremot att texten hade ett bra och ganska enkelt 
språk. Deltagarna kunde föreställa sig att Matteboken.se är användbar när man lär sig 
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algebra dels eftersom innehållet noggrant beskrevs, dels också eftersom information 
presenterades varierande i text och i video. En av deltagarna höll med om att 
Matteboken.se kunde vara användbar, men invände och påpekade att vissa kanske 
föredrar papper och penna. 

En av deltagarna skrev på frågan om i vilket sammanhang som Matteboken.se skulle 
kunna användas, att det skulle kunna fungera som eget arbete hemma för att repetera vad 
som gåtts igenom på lektionen Anledningar som deltagarna kan komma på till att inte 
använda Matteboken.se är för att innehållet är rörigt och väldigt långt. Istället hade 
deltagaren önskat att innehållet var mer uppdelat. En av deltagarna förstod inte varför det 
inte fanns några uppgifter på Matteboken.se, den andra deltagaren som hittade till 
uppgifterna (som fanns länkade längst upp och ner på sidan) tyckte däremot att det fanns 
för få uppgifter för att öva på om man inte kan tänka sig att göra om samma tal flera 
gånger. Andra aspekter med Matteboken.se som deltagarna skulle vilja förändra är att 
lägga till mer färg och reducera mängden text. ”Jag skulle inte ha/göra texten så lång 
utan förklara lite kortare. Men ändå så att alla kan förstå. Men man kanske kan ha så att 
det även finns en längre text. Eftersom att sidan är ganska tråkigt skulle jag lägga till fler 
färger och figurer.” 

5. Slutsatser	
Syftet med denna studie var att skapa en prototyp som ger elever chans att utveckla 
djupare matematisk förståelse inom algebra, med stöd och hjälp att undvika vanliga 
fallgropar. 

Resultaten av denna studie indikerar en positiv inställning hos eleverna till prototypen 
och dess egenskaper. Detta stämmer överens med resultat från studier av Konyalioğlu, 
Aksu och Şenel (2011) där visualiseringar i samband med introduktion till 
ämnesområden lett till en positiv inställning hos eleverna. I samma studie resulterade 
elevernas möjlighet att använda visualisering som ett stöd att manipulera och utforska ett 
ämne att eleverna tenderade att bli mer villiga att anstränga sig. Detta behöver inte 
automatiskt betyda tillgång till djupare förståelse, men det innebär ytterligare ett möjlig 
tillfälle för eleverna att utveckla djupare förståelse. Detta adresserar vad Naalsund (2011) 
belyser vara en del av problemet i algebra; att eleverna inte får tillräckligt många 
motiverande, utforskande, förklarande och diskuterande aktiviteter. 

Det finns inga belägg i denna studie för att eleverna utvecklar djupare förståelse, dock har 
Cunska och Savicka (2012) tidigare dragit slutsatsen att traditionella 
undervisningsmetoder som kombinerats med aktiva undervisningsmetoder i allmänhet 
ökar kunskapsnivån hos eleverna. Vidare studier skulle därför lämpligen kunna fokusera 
på att mäta prototypens eventuella effekt på kunskapsnivå eller djupare förståelse. 

Ett visst behov finns uttryckt av deltagarna att vidareutveckla prototypens utseende 
gällande färg, form och språkliga formuleringar. Eftersom dessa faktorer inte varit del av 
arbetets fokus är dessa förslag rimliga. Men prototypens utseende är inte det enda som 
skulle tjäna av att vidareutvecklas. Lärare och pedagoger borde ses som en relevant källa 
av kunskap och erfarenhet och därför aktivt bjudas in att aktivt vara en del av framtida 
utvecklingsprocesser.  
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Detta arbete bör inte ses som ett färdigt koncept eller färdig produkt, tvärt om är detta 
förslag på några ingredienser som kan övervägas att vara en del av framtidens 
pedagogiska verktyg. Samt ett bidrag i den debatt om vad som krävs av framtida svensk 
utbildning. 

5.1 Diskussion	
Det som i detta arbete har skapats är ett alternativ på hur undervisning skulle kunna 
bedrivas där interaktiva elever är motiverande, får utforska, diskutera, bredda och 
fördjupa sin matematiska förståelse. I ett större sammanhang skulle kunskapsbidraget 
kunna sätta fokus på frågan huruvida teknik ska komplimentera, eller ersätta lärarens 
undervisning. Tänk ett klassrum där lärarens arbetsuppgifter inte var att undervisa och 
rätta prov, utan istället var att vägleda och ge support till eleverna i sitt matematiska 
meningsskapande. För lärarna skulle detta kunna frigöra resurser som kan återinvesteras i 
elever med olika behov av stöd. Utöver att påverka elevernas inställning till matematik 
positivt, skulle det vara möjligt att influera elevernas studiesituation positivt. I 
förlängningen skulle detta kanske också kunna innebära en minimering av det stora 
färdighetsfokus som existerar och upplevd stress hos eleverna. 

Att undersöka tekniska möjligheter inom undervisning handlar därför kanske inte om att 
skapa eller utveckla det bästa tekniska verktyget – det handlar om att förstå att det sätt vi 
bedriver undervisning kanske behöver uppdateras. 

5.1.1 Metodval	
Den metod som jag använt i arbetet har valts för att den passade med arbetets syfte, men 
också utefter arbetets förutsättningar och tillgångar inom projektet PIM-vis. Eftersom 
Interactive Institute utför PIM-vis tillsammans med Lärande fanns det en god möjlighet 
att observera och rekrytera deltagare till fokusgrupp hos de skolor som är en del av 
Lärande. Observationerna kändes viktiga för att reducera egna tidigare erfarenheter och 
aktivt arbeta för en objektiv perspektivmedvetenhet. En nackdel är dock att en skolas 
arbete med och om teknik inte motsvarar alla och för en objektiv, eller i alla fall mer 
nyanserad, bild borde kanske fler skolor observerats. Detta är dock ett perspektiv som 
tagits i beaktande och är anledningen till att intervjuer gjordes på en kommunal skola i en 
annan del av landet. I de bästa förutsättningar kanske både observationer och intervjuer 
borde ha genomförts på båda skolorna. 

Fokusgruppen har varit en viktig resurs och påverkat arbetet med deltagarnas insikter, 
uppfattningar och värderingar. Hade det varit möjligt skulle det vara både önskvärt och 
intressant att låta deltagarna vara med under hela arbetet eftersom det säkerligen hade 
haft positiv inverkan. Men sådan rekrytering är svår och det är dessutom inte strategiskt 
att ge andra parter avgörande position i arbetet ifall något skulle gå fel. Antalet deltagare i 
fokusgruppen var lågt och hade gärna fått vara fler och av en mer blandad målgrupp. Den 
största kritiken till genomförd rekrytering är att inga killar valde att ställa upp, det hade 
också varit intressant om deltagare kom från olika årskurser eftersom det hade kunnat 
innebära en mer dynamisk grupp. Värt att nämna är att flera killar anmälde intresse för att 
delta i en fokusgrupp, men av någon anledning valde att senare inte delta. Kanske att jag 
hade kunnat påverka elevernas intresse med mer kommunikation eller om 
fokusgrupperna hade genomförts inom skolans lokaler.  
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5.1.2 Genomförande	
Stor del av arbetet har kretsat kring att samla data och undersöka möjligheter för 
undervisning att vara mer interaktiv. Det hade varit intressant att arbeta mer kring idé- 
och konceptgenerering, samt att i större utsträckning nytta skissbok, prototyper med låg 
detaljeringsgrad och återkoppling från användare. Detta har avgjorts av den tid som 
funnits tillgänglig att utföra arbetet på. Av samma anledning har inte prototypen 
utvecklats med högre detaljeringsgrad vilket både hade varit intressant och hade kunna 
bidragit med ytterligare en dimension och återkoppling till arbetet. Dock så finns det en 
brist i arbetet eftersom ingen kontakt hafts med utbildad personal inom matematik. 
Personer med denna kompetens hade kunnat ge ett helt nytt och högst relevant perspektiv 
och vore kanske därför intressant att involvera i framtida arbete eller vidare studier. 

Oavsett hur mycket planering som föreligger empiriska aktiviteter går det aldrig att 
förutse alla aspekter. För mig i det här arbetet är interaktionen med fokusgruppen en 
sådan aktivitet eftersom deltagarna inte pratade så mycket. Deltagarna var otroligt 
engagerade och villiga att bidra men relativt tystlåtna. Detta kan dock såklart bero på att 
jag lyckades rekrytera för få personer, det hade nog varit önskvärt att ha ytterligare tre-
fyra personer för bästa samtalsklimat. Konkreta uppgifter, som träff 1 och träff 3, gick 
generellt bättre än träff 2 som främst handlade om att diskutera och värdera olika 
koncept. Till den tredje träffen med fokusgruppen fick jag planera om aktiviteten för att 
få så mycket kvalitativ data det var möjligt. Av denna anledning fick de svara individuellt 
på papper vilket inte är lika intressant som en diskussion där det är möjligt att ställa 
följdfrågor, men det möjliggör att fler nyanser och åsikter uttrycks vilket jag prioriterade. 

Om jag skulle ges möjlighet att göra om detta arbete skulle mycket tid kunna reduceras 
och kunna prioriteras på vad jag upplever som mer intressanta delar än att som i detta fall 
– planera och överväga vad som behövs göras härnäst. Ett exempel skulle kunna vara just 
det som vad aktuellt i stycket innan – rekrytering av fokusgrupp hade kunnat 
sammansmälta med första aktiviteten (att sortera algebraiska kort) eftersom det nästan ha 
kunnat genomföras samtidigt. Värt att nämna att det kanske skulle behövas värderas 
utifrån vissa etiska aspekter eftersom den rekryteringen skedde i anknytning till 
lektionstid. Det är lite själviskt att ockupera och distrahera elever på deras lektion även 
om det bara skulle kunna ha handlat om några minuter per elev. Som ett tankeexperiment 
hade det kunna givit tio-elva uppslag på vilka tal som är svåra eller upplevs komplicerade 
vilket i alla aspekter hade varit bättre än två. Dessutom hade detta kunnat frigöra den tid 
som jag tidigare uttryckte skulle vara rolig att lägga på idé och konceptgenerering. 

En intressant aspekt när det kommer till intervjuerna är att de som intervjuades inte 
förvarandes eller blev tillfrågade i förväg. Möjligtvis bidrog detta kanske till att 
personerna svarade spontant och inte la så stor bearbetning vid sitt svar. Tvärt om skulle 
detta också kunna ha bidragit till att de som intervjuades inte gav någon djupare 
bakomliggande analys. Det finns inget sätt att i efterhand kontrollera detta mer än att 
genomföra ytterligare intervjuer med samma personer. En idé är att vid intervjuerna 
lämna kontaktinformation och uppmuntra deltagarna att kontakta mig om det uppstod 
något som de i efterhand skulle vilja delge. Eftersom urvalet för intervjuerna baserades på 
vilka som fanns tillgängliga i korridorerna och därför inte kunde förberedas förklarades 
användes ingen medgivarblankett och istället förklarades syfte, anonymitet och samtycke 
muntligt. Att en av skolans personal hjälpte till att rekrytera elever kan eventuellt ha 
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skapat bra förutsättningar med ett samtalsklimat där eleverna vågar uttrycka positiva och 
negativa åsikter om matematikundervisningen. Medgivarblankett gavs däremot vid 
rekryteringstillfället till deltagarna i fokusgruppen, men de lämnades inte tillbaka. Detta 
är en brist i arbetet och bör i enlighet med deras relativt låga ålder dessutom övervägas att 
inhämtas från deras vårdnadshavare. Den enda förmildrande omständigheten är att 
matematik och uppfattningar inom algebra rimligen inte klassificeras att vara av etiskt 
känslig karaktär. Varje tillfälle inleddes dock med att förklara de forskningsetiska 
principerna om anonymitet, samtycke, och deras rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. 

5.1.3 Validitet,	reliabilitet	och	generaliserbarhet	
Arbetet har varierats och regelbundet utvärderats utifrån olika perspektiv. Jag har 
noggrant försökt fläta samman arbetets teori, design och empiri. Detta kommer till 
uttryck exempelvis genom att teori har föregått och influerat empirisk datainsamling, att 
datainsamling viss mån har bearbetats och analyserats med teoretiska ramverk, samt att 
design har testats i empiriska sammanhang. Några andra steg som tagits för att bidra till 
arbetets reliabilitet och validitet är att observationer genomförts på olika lektionstillfällen 
med olika elevgrupper, att ljud spelats in vid intervjuer samt att samma deltagare i 
fokusgruppen varit involverade i utvecklingen av arbetet. 

Att flera observationer gjorts på elevgrupper med skillnader i betyg var i mitt tycke mer 
givande än att få en blandklass där alla betyg varierar. Detta gjorde det enklare att urskilja 
särdrag och visar på att det existerar olika klassrumsklimat, precis som om flera skolor 
skulle ha observerats. Detta bidrar till validitet då det delvis ger en rikare bild om 
matematiklektioner samt gör det enklare att skilja på enskilda händelser och 
återkommande fenomen i klassrummet. 

Ljudinspelade intervjuer ger också ökad validitet och reliabilitet då det möjliggör för mig 
som intervjuare att fokusera på samtalet och dess innehåll – istället för att exempelvis 
anteckna eller dokumentera stödord. Det gör det dessutom enklare att vid transkribering 
återge det eleverna uttryckte mest rättvist och nyanserat. Utan ljudinspelning finns det en 
risk att det är lättare komma ihåg sådant som för mig känns relevant eller bekräftande än 
helheten. Detta är en brist som uppstod under fokusgrupperna, ett område med 
förbättringspotential i arbetet hade varit om ljudupptagning eller någon form av 
triangulering hade genomförts på fokusgruppens träffar. Ljudupptagning var planerat 
men av anledning till den lilla grupp som fokusgruppen blev och den försiktiga stämning 
som rådde bedömde jag att det skulle påverka deltagarna negativt. Ett förslag till andra 
som genomför fokusgrupper är därför att ha en reservplan för triangulering av data.  

Ytterligare en sak som bidrar till validitet är att arbetet utvecklas parallellt med 
fokusgruppen. Dels är det bra eftersom deltagarna var insatta i arbetets kontext, dels 
också insatta i hur och varför arbetets förändrats mellan varje träff. Den viktigaste faktorn 
är dock att det är representanter ur den faktiska målgruppen vilket är en stor bidragande 
faktor till arbetets validitet. Det gör utvärderingar, åsikter och feedback mycket mer 
värdefull än om det hade varit andra deltagare i fokusgruppen.  

Att använda sig av material, studier, metodik och forskning som redan finns är dessutom 
ett bra sätt att säkra arbetets validitet och reliabilitet. Att använda och utgå från vad andra 
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kommit fram till är både bra och viktigt för att göra ett kunskapsbidrag bra. Ett konkret 
exempel från detta arbete är att de tal som fokusgrupperna sorterade efter svårighetsgrad 
vid första träffen – representerade olika missuppfattningar i algebra som exemplifierats i 
relevant litteratur. 

5.2 Vidare	studier	
Det finns många intressanta aspekter av detta arbete som skulle lämpa sig att undersöka 
vidare. Ett självklart exempel vore att inom algebra och VMS adressera andra 
missuppfattningar eller lärandemål (se 4.5.2) än likhetstecknet, variabler och svåra tal. 

Likaså vore det intressant att utveckla detta vidare men att använda lärare och pedagoger 
som utgångspunkt istället för elever. Vad lärare saknar, behöver och vill ha i framtida 
svensk undervisning är lika viktigt som att lyssna på vad eleverna önskar. 

En annan aspekt som detta arbete saknar är tydliga bevis på att påverka djupare 
förståelse. Det skulle vara intressant att utifrån detta arbete vidareutveckla en testbar 
prototyp där form och funktion tas i beaktande, med möjlighet att testa om prototypen 
bidrar till djupare matematisk förståelse. 
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Bilaga	1	

Intervjufrågor	
 

Lektion 
Vad händer precis innan lektionen? 
Vad händer under lektionen? 
 Hur går det till om ni går igenom nya grejer? 
 Har man fortfarande matteprov och hur testas dessa? 
 Om ni arbetar med tal – arbetar man själv, i grupp i helklass? 
Vad händer precis efter lektionen? 

Teknik 
Hur är det med teknik i klassrummet? Data, mobil, ipad - vad får en ha? 
Vilket smyger man med för läraren? 
Vad använder man tekniken till? 
 Tror du att det skulle vara möjligt att använda mer i undervisningen? 
När är det som roligast på mattelektionen? 
När är det som tråkigast? 
Om du fick ändra något på lektionen – vad skulle det vara? 
 Göra mer av något? Ta bort något? 

Algebra 
Algebra är när man räknar med bokstäver, ofta typ X eller Y. Är du bekant med det? 
Tycker du att det är enkelt? Tycker du att det är svårt? 
Kan du beskriva vad det är som är enkelt/svårt? 
Hur ser din drömlektion i matematik ut? 

  



 

 

Bilaga	2	

Kort	med	algebraiska	tal	
	
Likhetstecknet 

 

 

Variabler 

 

 

Ekvationer 

 

 

Uttryck 

  



 

 

Bilaga	3	

Utvärderingsfrågor	
Det fanns två versioner av dessa frågor det som i denna version benämns ”VMS-
prototypen” benämndes i den andra versionen som ”Matteboken.se”. 

Titta igenom utskrifterna på VMS-prototypen och svara sen på dessa frågor. Tänk dig att 
detta är en aktivitet som du hade gjort på mattelektionen. 

Försök svara på frågorna och jämför med en vanlig mattelektion. 

Hur tror du VMS-prototypen skulle vara att använda när man lär sig algebra? 
(exempel: enkel, svår, snabb, tråkig, varierande etc. etc.) 

Finns det någon nytta med VMS-prototypen när man lär sig algebra? Varför? 

Kan du föreställa dig när på lektionen det här skulle passa att användas?  

Vilket tillfälle skulle du helst använda VMS-prototypen? 

Finns det någon anledning till att inte använda VMS-prototypen? 

Känner du att du förstår hur du ska använda VMS-prototypen? Finns det någonting på 
sidan som gör dig osäker? (Om ja, förklara varför) 

Jämfört med hur mattelektionerna är idag, vad skulle kunna bli enklare, lättare och 
roligare med VMS-prototypen? 

Finns det någon del som du tycker är konstig eller där du inte förstår vad du ska göra på 
VMS-prototypen? 

Vad skulle du ta bort om du kunde? Vad skulle du lägga till?  

Vad med VMS-prototypen gör det lättare att lära sig algebra? 

Vad skulle få dig att inte vilja använda VMS-prototypen i algebra? 


