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Sammanfattning  
Studien analyserar tre gymnasielärares planering inför en matematiklektion om polynomekvationer av högre grad för 
gymnasiekursen matematik 4. Lärarna intervjuas vid ett ti l lfälle inför lektionen och vid ett ti l lfälle efter lektionen. 

Utifrån den första intervjun uttolkas lektionens mål och vilka förkunskaper eleverna förväntas ha. Med målen och 
elevernas förkunskaper som ramar formuleras en hypotetisk utvecklingsbana för polynomekvationer av högre grad 
utifrån lärarnas redogörelser under första intervjun. En hypotetisk utvecklingsbana är en möjlig bana för elevers 

kunskapsutveckling från vissa förkunskaper ti l l ett uppsatt mål. Under den andra intervjun til lfrågas lärarna om utfallet 
av lektionen överensstämde med deras förväntningar och utifrån intervjun modifieras den hypotetiska 
utvecklingsbanan. Med en hypotetisk utvecklingsbana som analysverktyg framkommer att lektionens mål är att 
eleverna minst ska kunna lösa en polynomekvation av fjärde graden och förstå att polynomdivision är en metod för att 

förenkla en polynomekvation av högre grad til l  flera ekvationer av lägre grad med hjälp av faktorsatsen. Den 
hypotetiska utvecklingsbanan innehåller följande aspekter: polynomdivision med liggande stolen då delaren är ett 
andragradspolynom, omskrivning av vänsterledet i  en polynomekvation til l  en produkt av polynom av lägre grad, 

lösning av polynomekvationer av grad 3 och 4, lösning av polynomekvationer av alla grader, ansats ti l l lösning genom 
att gissa en rot, förståelse av den grafiska betydelsen av polynomekvationens rötter, förståelse för och användning av 
att vissa polynomekvationer har konjugerande rötter och grundläggande förståelse för algebrans fundamentalsats.  
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Förord 
 

Denna studie baseras på mitt tidigare arbete om hur hypotetiska utvecklingsbanor i matematik 

kan vägleda lärare i sin planering. Tidigare forskning om hypotetiska utvecklingsbanor som 

hänvisas till i denna studie användes i mitt tidigare arbete. Jag inspirerades till att undersöka 

lektionsplanering med en hypotetisk utvecklingsbana som verktyg utifrån mitt tidigare arbete, 

med tanke på potentialen som hypotetiska utvecklingsbanor har för att vägleda lärare i 

matematikundervisning. I Sverige har få studier gjorts om hypotetiska utvecklingsbanor inom 

matematik. Även i USA, där begreppet myntades för över 20 år sedan, har få studier gjorts på 

matematiskt innehåll för äldre elever, såsom gymnasielever. I denna studie har jag fokuserat 

på polynomekvationer av tredje grad och högre. Mitt intresse var dock att se om hypotetiska 

utvecklingsbanor kan användas som ett verktyg för att reflektera kring ämnesinnehåll och 

lektionsplanering för matematik på gymnasienivå i allmänhet. Denna förhoppning visade sig 

vara befogad, då formuleringen av en hypotetisk utvecklingsbana naturligt leder till reflektion 

kring vilka förkunskaper som eleverna antas ha, vad som ska tas upp under lektionen 

(ämnesinnehåll) och vilka mål läraren har för elevernas lärande under lektionen. 

Förhoppningsvis kan hypotetiska utvecklingsbanor för specifika ämnesområden i matematik 

leda till en undervisning där det står klart för läraren vad den undervisar och varför. Detta är 

speciellt av intresse eftersom matematik är ett skolämne som traditionellt har styrts i hög grad 

av läroböcker.   
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1. Inledning 
Undervisningen i ett klassrum styrs av flera olika faktorer, varav en är lärares 
lektionsplanering. Lektionsplanering är därmed av intresse om undervisning ska undersökas. 
Enligt Skolverket (2015) är undervisningen i matematik i hög grad styrd av den lärobok som 

används. De skriver vidare att läroböcker kan hålla hög kvalitet, men att läraren medvetet bör 
välja hur läromedlet används för att undervisningen inte ska påverkas negativt. Av detta skäl 

är det av speciellt intresse att undersöka lärares lektionsplanering i matematik. Enligt min 
kännedom har inga tidigare studier gjorts om undervisning av specifikt polynomekvationer av 
högre grad på gymnasienivå. Det förefaller av ovannämnda skäl motiverat att undersöka vilka 

resonemang lärare för inför en lektion om detta ämnesinnehåll. Studien undersökte därför tre 
lärares lektionsplanering inför en lektion om polynomekvationer av högre grad och metoden 

som valts är gruppintervjuer dels innan, dels efter lektionen om polynomekvationer av högre 

grad. Vilka aspekter ämnar lärarna belysa? Vilka mål har lektionen? 

För att tolka lärarnas redogörelser används begreppet hypotetisk utvecklingsbana (eng. 
hypothetical learning trajectory, HLT) som ramverk. Begreppet hypotetisk utvecklingsbana 

introducerades av Simon (1995), som en beskrivning av hur elevers förståelse för ett 
matematiskt innehåll utvecklas under ett antal undervisningsaktiviteter. I den här studien 
förkortas begreppet hypotetisk utvecklingsbana till HLT efter det engelska begreppet. 

Begreppet grundar sig i en konstruktivistisk syn på lärande, vilket är en syn på lärande som 
även denna studie grundar sig i. I min tidigare litteraturstudie om hur hypotetiska 

utvecklingsbanor kan vägleda lärare i sin planering av matematikundervisning, fann jag 
belägg för att det finns det en potential att HLT:s kan vägleda lärares planering i matematik 
(Lundin, 2016). Med detta menas för det första att lärare kan formulera egna HLT:s för deras 

elevers lärande för att sätta ord på vad som är syftet med lektionen eller lektionerna samt vad 
eleverna ska lära sig och hur. För det andra kan HLT:s formuleras utifrån forskningsstudier 

och därmed vara ett stöd för lärare när de ska förutsäga vilka svårigheter elever kan möta och 
vilka undervisningsaktiviteter som kan vara lämpliga. Denna studie motiveras därmed även 
med att se hur, om alls, en HLT kan belysa ämnesinnehållet om polynomekvationer av högre 

grad och åskådliggöra möjliga utmaningar för eleverna. 

Vilken information krävs för att kunna formulera en HLT? Definitionen av en HLT skiljer sig 

åt i olika studier, men element som återkommer är att HLT:n beskriver hur en elevs förståelse 
för ett specifikt matematiskt ämnesområde eller begrepp kan utvecklas. En HLT formuleras 

alltså utifrån vissa förkunskaper eleven antas ha och de mål som har satts upp för 
undervisningen. HLT:n beskriver därefter ett antal steg eleven kan ta på vägen för att uppnå 
målen som har ställts upp. Formuleringen av en HLT kräver alltså kunskap om vilka 

förkunskaper som eleverna förutsätts ha och vilket eller vilka mål som satts upp för lektionen. 
I detta behöver även det matematiska innehållet preciseras. Vilka aspekter av 

polynomekvationer av högre grad ska eleverna arbeta med under lektionen? I första 
formuleringen av en HLT tecknas alltså vilka aspekter som eleven ska ta till sig utav 
ämnesinnehållet utifrån ramen som ges av de förkunskaper som eleven antas ha och målet för 

lektionen/lektionerna. I flera studier så (t ex. Ellis et al. (2016); Meletiou-Mavrotheris & 
Paparistodemou (2015); Predigher & Pöhler (2015)) har en HLT inledningsvis formulerats, 

antingen utifrån mindre undervisningsexperiment eller tidigare forskning, och därefter testats 
med ett undervisningsexperiment där elevers kunskaper bedöms före och efter undervisning 
av området. Denna studie har tolkat utsagor från tre yrkesverksamma lärare i matematik på 

gymnasienivå för att formulera en HLT för polynomekvationer av högre grad. Istället för 
vetenskapliga artiklar eller småskaliga undervisningsexperiment har tre lärares erfarenhet av 

att undervisa om polynomekvationer av högre grad använts som bas för en HLT. I tidigare 
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studier har HLT:s skapats utifrån elevers kunskapsutveckling genom ett antal uppgifter (t ex 

Ellis et. al (2016)), men HLT:n i sig är de steg i kunskapsutveckling som eleverna förväntas 
gå igenom. För att eleven ska ta sig vidare i HLT:n kan olika uppgifter användas, men i 

tidigare studier har vissa lärandeaktiviteter givits som exempel för hur elever kan ta sig från 
ett steg till ett annat i HLT: n. Denna HLT kan eleverna följa med hjälp av olika uppgifter 
eller aktiviteter och för att ge mer inblick i lektionen om polynomekvationer av högre grad 

redovisas i 3.5 de läroboksuppgifter som eleverna haft tillgång till under lektionen. I denna 
studie innebär begreppet HLT en möjlig bana i steg som beskriver hur elevers kunskap 

utvecklas utifrån vissa förkunskaper till ett eller flera mål. 

1.1 Bakgrund 
Lektionen som analyseras i detta arbete behandlar matematiskt innehåll i kurs matematik 4 

(Skolverket, 2011), vilket presenteras under 1.1.1. Här presenteras även begreppen 
strävansmål och uppnåendemål, som är tagna från Lpf 94. Centralt för studien är betydelsen 

av lärande i en undervisningssituation. Under 1.1.2 presenteras därför den syn på lärande som 
denna studie grundar sig på. I studien används en HLT som ett redskap för att analysera 
lärares planering och begreppet presenteras under 1.1.3. Därtill ges en beskrivning av de 

matematiska termer som är relevanta för den studerade lektionen under 1.1.4. 

1.1.1 Studiens stöd i läroplaner 

Nuvarande läroplan för gymnasiet, Gy 11, skriver ut polynomekvationer av högre grad som 

ämnesinnehåll för kurs matematik 4 enligt följande:  

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter 
och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen (Skolverket, 2011). 

Lektionen om polynomekvationer av högre grad som undersöks i denna studie behandlar 
främst en algebraisk metod som använder sig av faktorsatsen för att lösa polynomekvationer 

med både reella och komplexa rötter. Andra algebraiska metoder, som till exempel 
variabelsubstitution, och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer ingår inte i den 

HLT som formuleras. En grafisk metod för att lösa polynomekvationer, att rita grafen som 
motsvarar polynomekvationen och läsa av skärningspunkterna, ingår i viss mån i lektionens 
ämnesinnehåll. Det vill säga i den mån att den grafiska lösningen är en representation av 

lösningarna, för att se skillnaden mellan reella och komplexa rötter. 

I studien används även begrepp från den tidigare läroplanen, Lpf 94, för att beskriva 
lektionens mål. Målen med lektionen beskrivs utifrån begreppen strävansmål och 
uppnåendemål enligt betydelsen i Skolverket (1994). Dessa begrepp används trots att de är 

från en tidigare läroplan eftersom de befanns vara användbara när målen för lektionen skulle 
tolkas utifrån intervjumaterialet. Strävansmål är mål för elevernas lärande som eleverna ska 

arbeta mot under kursen men inte nödvändigtvis uppfylla. I kontrast, är uppnåendemål mål för 

elevernas lärande som eleverna förväntas uppnå under kursen. 

1.1.2 Lärande  
Det finns åtskilliga perspektiv på vad lärande innebär och vilket syfte lärande har. Denna 
studie grundar sig dock på Simon (1995), som lade grunden för begreppet hypotetisk 

utvecklingsbana, och beskriver lärande utifrån en konstruktivistisk syn på lärande. Denna syn 
på lärande är även grunden för denna studie. Piaget, en tidig företrädare för konstruktivismen, 

ansåg att det människan uppfattar endast är dennes sinnesintryck av verkligheten (Stensmo, 
1994). Enligt konstruktivismen använder människan sina sinnesintryck för att konstruera 
kunskap, vilket Stensmo (1994) beskriver som att ”[k]unskap är ett mentalt redskap för att 

förstå verkligheten” (s.33). Enligt ett konstruktivistiskt perspektiv är alltså kunskap något som 
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människan aktivt skapar, genom att skapa mening av sina erfarenheter. Lärande är utifrån det 

konstruktivistiska perspektivet att anpassa eller ändra den mentala bilden av verkligheten när 
nya intryck möts. Lärande kan ske på två sätt: ackommodation och assimilation. När ny 

information fås som stämmer överens med tidigare tankestrukturer införlivas de och detta 
kallas assimilation. Ackommodation, till skillnad från assimilation sker när tankestrukturerna 

behöver ändras för att den nya informationen ska kunna införlivas (Stensmo, 1994).  

1.1.3 Hypotetiska utvecklingsbanor 

Simon (1995) introducerade begreppet hypotetiska utvecklingsbanor utifrån ett 
undervisningsexperiment där han tog rollen både som lärare och forskare och undervisade om 
begreppet area för en grupp med blivande grundskolelärare (eng. elementary school teachers).  

Simon (1995) utgick från ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande och eleverna i 
undervisningsexperimentet, de blivande grundskolelärarna, antogs därför konstruera kunskap 

om area. Elevernas frågor och lösningar till uppgifter användes för att se vad de förstod och 
inte förstod om area och undervisningsaktiviteter planerades med hänsyn till detta. Målet för 
undervisningen var från början att eleverna skulle förstå varför multiplikation används för att 

beräkna area. Under experimentet ställdes dock fortlöpande upp nya mål, när forskaren 
upptäckte felaktiga uppfattningar som eleverna uttryckte. Experimentet visade ett antal 

aspekter av ämnesinnehållet som eleverna behövde förstå, utifrån de felaktiga 
uppfattningarna, för att få en fullständig förståelse för begreppet area. Ett exempel på en 
sådan felaktig uppfattning var att vissa elever vid ett tillfälle antog att ytor som har lika stor 

omkrets också måste ha lika stor area. Den uppfattningen ledde till en lärandeaktivitet för att 
eleverna skulle förstå en ny aspekt om area, nämligen att ytor med lika stor omkrets kan ha 

olika stora areor. Experimentet klargjorde alltså aspekter på begreppet area, som eleverna 
måste tillägna sig för att få en fullständig förståelse av detta begrepp. Simon (1995) använde 

begreppet HLT enligt nedan: 

Den hypotetiska utvecklingsbanan är uppbyggd av tre komponenter: lärandemålet som 
definierar undervisningens riktning, lärandeaktiviteterna, och den hypotetiska 
läroprocessen – en förutsägelse för hur elevers tänkande och förståelse kommer utvecklas 
(Simon, 1995, s. 136, min översättning). 

I andra studier har HLT definierats på andra sätt. Som ett exempel kan nämnas studien av 
Clements och Sarama (2004). De använder begreppet utvecklingsbana (Eng. learning 

trajectory), men med samma innebörd som HLT enligt min tolkning. De karaktäriserar 

utvecklingsbanor som: 

descriptions of children’s thinking and learning in a specific mathematical domain and a related, 
conjectured route through a set of instructional tasks designed to engender those mental processes or 
actions hypothesized to move children through a developmental progression of levels of thinking, 
created with the intent of supporting children’s achievement of specific goals in that mathematical 
domain (Clements & Sarama, 2004, s.83) 

Följande är en översättning av beskrivningen ovan:  

beskrivningar av barns tänkande och lärande inom ett specifikt matematiskt område och en 
tillhörande förutspådd bana, genom ett antal uppgifter som är designade för att skapa de mentala 
processer eller handlingar som förutspås föra barn genom en utvecklingsprogression av steg i 
tänkande, skapad med avsikten att stötta elevers uppfyllande av specifika mål i det matematiska 
området (Clements & Sarama, 2004, s.83, min översättning) 

En genomgående egenskap hos hypotetiska utvecklingsbanor är att de innehåller sådana 
aspekter av ämnesinnehållet, som eleven ska skapa sig en förståelse av. En HLT ger alltså en 
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beskrivning av en potentiell utveckling av en elevs kunskaper från en utgångsnivå fram till ett 

uppställt mål. I den beskrivningen ingår potentiella steg i utvecklingen av elevens förståelse, 

sammanlänkade med lärandeaktiviteter som kan stötta denna utveckling.  

Studier av hypotetiska utvecklingsbanor behandlar bland annat problemet att dela ett antal 
föremål i lika stora grupper (Wilson, Sztajn, Edgington & Confrey, 2014), uppgifter med bråk 

(Simon & Tzur, 2004), uppgifter med slumpmässigt urval (Meletiou-Mavrotheris & 
Paparistodemou, 2015), uppgifter med procent (Predigher & Pöhler, 2015) och exponentiell 

tillväxt (Ellis, Ozgur, Kulow & Amidon, 2016). Dessa studier har formulerat och använt 
hypotetiska utvecklingsbanor på olika sätt. Simon och Tzur (2004) formulerade sin 
hypotetiska utvecklingsbana utifrån antaganden om elevers förkunskaper och vilka uppgifter 

och mentala processer som kan leda fram till förståelse för vad ekvivalenta bråk innebär, 
vilket var det uppställda målet. Andra studier har både angivit en utvecklingsbana och prövat 

den i en undervisningsstudie, till exempel Ellis, Ozgur, Kulow och Amidon (2016), Meletiou-

Mavrotheris och Paparistodemou (2015) och Predigher och Pöhler (2015). 

Ytterligare ett användningsområde för hypotetiska utvecklingsbanor är i utbildningen av 
lärarstudenter och fortbildningen av yrkesverksamma lärare. Ett sådant exempel är studien av 

Wilson, Sztajn, Edgington och Confrey (2014), som undersökte hur lärarstudenter och 
yrkesverksamma grundskolelärare kunde använda en HLT som ett hjälpmedel för att bedöma 
elevers kunskap. Den aktuella uppgiften var att dela ett givet antal föremål delas in i lika stora 

grupper. Både utan och med undervisning om HLT:n fick försökspersonerna från inspelningar 
av yngre elevers lösningar av uppgiften bedöma hur väl dessa elever behärskade 

ämnesinnehållet och kunde förklara sina lösningar. Det visade sig att försökspersonernas 
kommentarer efter genomgången undervisning om HLT:M var både mer specifika och 

ämnesinriktade än före undervisningen.  

Även Confrey, Maloney och Corley (2014) beskriver en HLT för denna uppgift. Den är en av 
de 18 HLT, som ingår i Common State Standards for Mathematics (CCSS-M)1. HLT:n har 

sexton nivåer, där den högsta nivån innebär att eleven behärskar den generella uppgiften att 

dela 𝑎 föremål lika mellan 𝑏 personer, förutsatt att 𝑎 är en heltalsmutltipel av 𝑏.  

För min studie har HLT:n för exponentiell tillväxt i studien av Ellis, Ozgur, Kulow och 
Amidon (2016) varit en inspiration. Där används begreppet utvecklingsbana (eng. learning 

trajectory) i stället för hypotetisk utvecklingsbana, men detta begrepp har liknande betydelse 
som HLT. Ellis et.al. utgick från en initial HLT, som sedan testades och modifierades i två 

olika undervisningsexperiment. Den initiala HLT:n baserades på tidigare forskningsresultat 
om undervisning om exponentiell tillväxt. I det första undervisningsexperimentet deltog fem 
elever, 13–14 år gamla. Ingen av dem hade tidigare blivit undervisad om exponentiell tillväxt 

med formell notation och de hade endast den kvalitativa förståelsen att exponentiell tillväxt 

innebär snabb ökning.  

I det andra undervisningsexperimentet deltog åtta elever, som alla var 15 år gamla. Hälften av 
dem hade undervisats om exponentiell tillväxt, men visade trots detta endast den kvalitativa 

förståelsen att exponentiell tillväxt innebär snabb ökning. Eleverna i båda experimenten 

visade alltså liknande förkunskaper.  

                                                 
1 CCSS-M är en läroplan i matematik, antagen av 46 delstater och territorier (av 56 delstater och 

territorier) i USA. 
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I båda undervisningsexperimenten fick eleverna arbeta med en uppgift om en växande kaktus. 

Hur kaktusens höjd ökade med tiden visades för diskreta tidssteg med hjälp av programmet 
Geogebra. Forskarnas förhoppning var att scenariot och illustrationen skulle ge eleverna en 

bild av att tillväxten skedde kontinuerligt. Enligt Ellis et. al (2016) finns två synsätt på 
exponentiell tillväxt, här översatta till korrespondenssynsättet (Correspondence view) och 
kovariationssynsättet (Covariation view). HLT:n som formulerades är uppdelad i dessa två 

synsätt. Korrespondenssynsättet innebär att eleven tolkar exponentiell tillväxt som ett 
samband mellan variabeln 𝑥 (tiden) och variabeln 𝑦 (kaktusens höjd), alltså som en funktion 

𝑦 =  𝑓(𝑥), där 𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥  med 𝑏 > 1. 2 Kovariationssynsättet innebär att eleven tolkar 

exponentiellt tillväxt som ett samband mellan ändringen i tid 𝑥2 − 𝑥1 och ändringen i 

kaktusens höjd 𝑦2 − 𝑦1 . Ändringen i kaktusens höjd ges av: 

 𝑦2 − 𝑦1 =  𝑏𝑥2  – 𝑏𝑥1  = 𝑏𝑥1 (𝑏𝑥2−𝑥1 − 1) 

Vidare gäller 𝑦2 =  𝑦1𝑏𝑥2−𝑥1  , alltså växer förändringshastigheten 𝑦1 =  𝑏𝑥1  med tiden 𝑥1. 

Undervisningens mål var att stärka elevernas förståelse av dessa två synsätt på exponentiell 
tillväxt. Nivåerna i HLT:n beskrivs som nivåer av elevernas förståelse av exponentiell tillväxt. 

Förutom tre gemensamma inledande nivåer består korrespondenssynsättet av sex nivåer 
medan kovariationssynsättet består av nio nivåer. Dessa två synsätt utvecklas parallellt. Nedan 
beskrivs sex nivåer i HLT: n. I första inledande nivån förstår eleven att kaktusens tillväxt ökar 

och i andra att y-värdet ges av upprepad multiplikation. I tredje nivån av 
korrespondenssynsättet förstår eleven att kaktusens höjd 𝑦 tas fram genom att multiplicera 

𝑓(0) med 𝑏 ett antal gånger och i fjärde nivån att faktorn 𝑏 påverkar tillväxthastigheten mer 
än värdet 𝑓(0). I de två första nivåerna av kovariationssynsättet förstår eleven att 𝑦2  fås om 

𝑦1 multipliceras med 𝑏, utan beskrivning av hur 𝑥-värdet ökar respektive med beskrivning att 

𝑥-värdet ökar med en enhet. 

Beskrivningen av en HLT enligt ovan kan ge intrycket att varje elev förväntas lära sig det 

matematiska innehållet i samma ordning och längs en förbestämd bana. Wright (2014) visar 
emellertid att alla elever inte följer samma utvecklingsbana och även att elever kan uppvisa 

olika kunskaper vid olika tillfällen eller för olika uppgifter. Fastän en HLT inte kan beskriva 
alla elevers lärande inom ett matematiskt område, kan en HLT vägleda lärare i formativ 
bedömning på två sätt. För det första kan en HLT, som har blivit formulerad av antingen 

läraren själv eller som forskningsresultat av en studie, vara en referensram för läraren när 
denne ska avgöra var elever befinner sig i sitt lärande (Amador & Lamberg, 2013; Prediger & 

Pöhler, 2015; Wilson, Mojica & Confrey, 2013). Formativ bedömning kräver att läraren har 
denna information för att ge en respons, som kan leda eleven vidare. Om lärare kan jämföra 
en beskrivning – en HLT - av hur en elev kan lära sig det matematiska innehållet, en HLT, 

med elevens lösningar av uppgifter, svar och frågor finns potentialen för läraren att bättre 
kunna ge feedback. För det andra, kan processen att formulera en HLT för ett visst 
kursinnehåll vara en metod för planering och utvärdering av undervisningen (Ellis, Ozgur, 

Kulow, Dogan & Amidon, 2016). Om läraren före lektionen formulerar sina förväntningar på 
eleverna och förbereder lektionen därefter, kan skillnader mellan planen och observationer i 

klassrummet ge läraren möjlighet att modifiera organisationen av ämnesinnehållet och 
elevernas arbete med detta. Det är därför möjligt att argumentera för att hypotetiska 
utvecklingsbanor kan vara ett verktyg för kontinuerlig vidareutbildning för lärare, eftersom de 

                                                 
2 Kaktusens höjd ℎ(𝑥) som funktion av tiden 𝑥 ≥  0 ges av ℎ(𝑥)  =  ℎ(0) 𝑏𝑘𝑥 för någon positiv 

konstant 𝑘. Med den normaliserade höjden 𝑦(𝑥)  =
 ℎ(𝑥)

ℎ(0)
  och 𝑏 =  𝑒𝑘  gäller alltså 𝑦(𝑥)  =  𝑏𝑥 med 

𝑏 > 1. 
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dokumenterar hur elever förväntas lära sig ett ämnesinnehåll och på vilket sätt verkligheten 

skiljer sig från den ursprungliga planen.  

Det framgår av det föregående att tidigare studier har använt olika definitioner av hypotetiska 
utvecklingsbanor och även använt liknande begrepp såsom utvecklingsbanor. I denna studie 
innebär begreppet HLT en möjlig bana, som beskriver hur elevers kunskap utvecklas i steg 

utifrån vissa förkunskaper till ett eller flera mål. I vissa studier innehåller även en HLT de 
lärandeaktiviteter som ska leda till elevens kunskapsutveckling, varav Simon (1995) kan 

nämnas som ett exempel. Begreppet HLT har även använts med betydelsen att det är den 
förutspådda kunskapsutvecklingen och lärandeaktiviteterna kan sedan kopplas till den 

formulerade HLT: n. 

1.1.4 Matematiska termer 

Lektionen om polynomekvationer av högre grad behandlar främst följande matematiska 
begrepp: polynom, polynomekvation, faktorsatsen, algebrans fundamentalsats och komplexa 
koefficienter. Kiselman och Mouwitz (2008) definierar ett polynom som ett ”algebraiskt 

uttryck där konstanterna och variablerna är förenade med multiplikation och addition” (s.91) 
och en polynomekvation som en ”ekvation av typen 𝑝(𝑥)  =  0 eller 𝑝 (𝑥, 𝑦)  =  0 eller 

motsvarande med flera obekanta, där 𝑝 är ett polynom” (s.97). I denna studie betecknas ett 
polynom av grad n 𝑝𝑛 (x) och en polynomekvation 𝑝𝑛 (x) = 0 där n anger gradtalet. För att lösa 

polynomekvationer av högre grad krävs kännedom om faktorsatsen och algebrans 

fundamentalsats. De definierar faktorsatsen som ”den sats som säger att ett tal 𝑎 är ett 
nollställe till ett polynom 𝑝(𝑥) om och endast om 𝑥 –  𝑎 är en delare till 𝑝(𝑥)” (s.88) och 

uttrycker algebrans fundamentalsats som ”den sats som säger att varje polynom av grad minst 

1 och med komplexa koefficienter har minst ett nollställe” (s.87). Vidare definierar de en 
komplex koefficient med att en koefficient är en ”konstant faktor i ett uttryck” (s.89) och ett 
komplext tal är ett ”tal av formen 𝑥 +  𝑖𝑦 där 𝑥 och 𝑦 är reella tal och 𝑖 är den imaginära 

enheten” (s.47).  

1.2 Avgränsningar 
Studien undersöker tre lärares planering av undervisning om polynomekvationer av högre 
grad som ingår i gymnasiekursen Matematik 4. Samtliga lärare arbetar på samma skola. I 

studien görs inga observationer av lektionerna eller intervjuer med elever som deltar i 
undervisningen. Studien begränsas till lärarnas perspektiv från planering till utvärdering av en 

lektion.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det finns en potential att om en HLT formuleras så kan den användas av andra lärare för 

formativ bedömning eller som underlag för egen planering. Syftet med denna studie är därför 
att analysera lärares planering av matematikundervisning genom att formulera en HLT för 
elevers kunskapsutveckling. HLT:n formuleras utifrån tre lärares redogörelser av planeringen 

inför en lektion om polynomekvationer av högre grad samt utvärdering av lektionen i 

efterhand. 

Följande frågeställningar besvaras: 

• Vilket eller vilka uppnåendemål och strävansmål har lektionen för elevernas 
kunskapsutveckling om polynomekvationer av högre grad? 

• Vilka aspekter av polynomekvationer av högre grad behöver eleverna förstå för att 
uppnå lektionens uppnåendemål respektive strävansmål? 
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• Hur kan planering för en lektion om polynomekvationer av högre grad formuleras 
genom en HLT? 

• Vilka, om några, ändringar måste göras i HLT:n efter andra intervjun? 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden för datainsamling och genomförande i 2.1, information om 
deltagande lärares översiktliga planering i 2.2, analysmetod i 2.3 och etiska överväganden 

under 2.4. 

2.1 Metod för datainsamling och genomförande  
Frågeställningarna besvarades genom gruppintervjuer med tre gymnasielärare i matematik. 

Totalt tre lärare tillfrågades om att vara med i studien för att få en inblick i hur olika lärare 
tänker inför planeringen av en lektion om polynomekvationer av högre grad. Förhoppningen 

var även att gruppintervjuer med tre intervjudeltagare skulle skapa diskussioner om 
ämnesinnehållet och utmaningar eleverna kan möta, samtidigt som samtliga lärare fick 
möjlighet att uttrycka sina tankar om lektionsplaneringen. Lärarna arbetade vid 

intervjutillfällena på samma skola och undervisade i Matematik 4 för klasser med liknande 
förutsättningar. Det finns både fördelar och nackdelar med att lärarna arbetade på samma 

skola. I och med att lärarna kände varandra sedan tidigare är det möjligt att de var mer 
bekväma med att diskutera planering och undervisning med varandra eftersom de tidigare 
hade samarbetat gällande bedömning och undervisning. Det är även möjligt att diskussionen 

underlättades av att lärarna använde liknande resurser och samma läromedel i sin 
undervisning när de diskuterade lektionens planering. Det hade kunnat vara en fördel att 

intervjua lärare från olika skolor med olika förutsättningar för att få flera perspektiv på 
lektionsplanering med det studerade ämnesinnehållet. Därtill kanske inte allt kom upp under 
intervjun eftersom lärarna var bekanta sedan tidigare, om det ansågs vara uppenbart eller 

tillhörde normen på skolan.  

Skolan ligger i mitten av Sverige och eleverna som gick kursen Matematik 4 läste på ett 
naturorienterat gymnasieprogram. De tre lärarna tillfrågades eftersom de undervisade i samma 
kurs vid intervjutillfällena och samtliga skulle hålla i en lektion om samma ämnesinnehåll 

under samma tidsperiod. För att kunna hålla första intervjun innan samtliga lärare hade hållit i 
lektionen och andra intervjun efter att samtliga lärare hållit i lektionen bytte en av lärarna 

plats på två av sina lektioner, varav den andra lektionen var tänkt som ett tillfälle för eleverna 
att göra uppgifter från tidigare lektioner som de inte hade hunnit med. Ämnesinnehållet 
polynomekvationer av högre grad valdes då det var det enda nya ämnesinnehållet som skulle 

introduceras under veckorna då denna studie genomfördes. Polynomekvationer av högre grad 
är även intressanta att studera eftersom det inte har gjorts mycket forskning om undervisning 

av polynomekvationer av högre grad. Därtill är polynomekvationer av högre grad en central 
del av de inledande matematikkurserna på universitet och det bör därför vara speciellt relevant 
för elever på högskoleförberedande program. De tre lärarna intervjuades vid två tillfällen, 

varav det första var inför lektionen om polynomekvationer av högre grad och det andra efter 
att samtliga lärare hade hållit i lektionen. Tidsspannet mellan intervjuerna var åtta dagar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Båda intervjuer var semistrukturerade och intervjuguider användes som stöd under 

intervjuerna. Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju bygger på vissa teman 
som intervjuaren har förberett före intervjun men att ”intervjupersonen har stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt” (s.415). Denna typ av intervju valdes eftersom studien 

undersökte vilka aspekter som lärarna ansåg var viktiga för lektionen och inte byggde på 
tidigare kännedom om vad som brukar tas upp under en lektion om polynomekvationer av 

högre grad. Den första intervjun hade tre huvudteman: förkunskaper, ämnesinnehåll och mål 
med lektionen. Dessa tre teman valdes för att besvara de tre första forskningsfrågorna. Första 
forskningsfrågan Vilket eller vilka uppnåendemål och strävansmål har lektionen för elevernas 

kunskapsutveckling om polynomekvationer av högre grad? besvarades med temat mål med 
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lektionen under första intervjun. Den andra forskningsfrågan Vilka aspekter av 

polynomekvationer av högre grad behöver eleverna förstå för att uppnå lektionens 
uppnåendemål respektive strävansmål? ämnades besvaras med temat ämnesinnehåll, då 

lärarna förväntades diskutera vad de skulle ta upp under lektionen och varför. Den tredje 
forskningsfrågan Hur kan planering för en lektion om polynomekvationer av högre grad 
formuleras med en HLT? besvarades genom att knyta samman de tre olika teman 

förkunskaper, ämnesinnehåll och mål, varav ämnesinnehållet är själva HLT:n medan mål och 
förkunskaper är ramarna kring HLT: n. Resultatet av den tredje forskningsfrågan presenteras i 

figur 2 under 3.7, medan första och andra forskningsfrågan besvaras under 3.2 och 3.4. Svar 
till den fjärde forskningsfrågan Vilka, om några, ändringar måste göras i HLT:n efter andra 
intervjun? ämnades finnas under den andra intervjun. Detta gjordes genom att dels tillfråga 

lärarna om lektionen allmänt gick som planerat, dels fråga igen om vilket ämnesinnehåll som 
bearbetades under lektionen och om de fick intrycket av att eleverna uppnådde målen för 

lektionen.   

Bryman (2011) ger rådet att intervjuguiden ska organiseras så att frågor rörande samma tema 

följer på varandra för att skapa en naturlig struktur under intervjun. Intervjuguide 1, som är 
placerad i bilaga 1, inleds med frågor om ämnesinnehåll och förkunskaper, för att sedan 

fortsätta med lektionens innehåll och mål. Teman diskuterades dock till viss del omväxlande 
med varandra, vilket kan bero på att intervjun gjordes som en gruppintervju. Den andra 
intervjuguiden skapades med tanken att intervjun skulle inledas med en diskussion om vilket 

intryck lärarna generellt fick av lektionen och hur den överensstämde med deras planering. 
Därefter ställdes frågor om vilka aspekter som togs upp under lektionen, för att se huruvida 

svaren överensstämde med de givna i första intervjun. Från att tala om lektionens innehåll var 
sedan planen att diskutera huruvida eleverna mötte några förväntade eller icke-förväntade 
utmaningar under lektionen och om så vilka dessa var. I första intervjun fastställdes 

lektionens mål och under andra intervjun tillfrågades lärarna om det framstod som att eleverna 
uppnådde lektionens mål. Utvärderingen av om eleverna uppnådde lektionens mål eller inte 

kunde endast bedömas utifrån lärarnas intryck i detta fall och det kan inte med säkerhet sägas 

att detta överensstämmer med hur elevernas kunskap utvecklades under lektionen. 

Första intervjun hade som syfte att undersöka vilka som var lärarnas uppnåendemål och 
strävansmål för lektionen och elevernas lärande, vilka aspekter av ämnesinnehållet som 
lärarna förväntade sig vara utmanande för eleverna, samt vilka aspekter av 

polynomekvationer av högre grad lärarna planerade att betona under lektionen. Intervjuguiden 
för första intervjun är placerad i bilaga 1. Intervjun gjordes i ett mindre rum på skolan där 

lärarna var verksamma lärare med ett avlångt bord med tre sittplatser på vardera långsidan. 
Rummet låg vägg i vägg med två av lärarnas arbetsrum. Intervjudeltagarna hade inte 
instruerats att ta med någonting till intervjun, men intervjudeltagare 3 hade med sig dator och 

en lärobok i matematik. Intervjudeltagare 1 och 2 hade inte med sig något till intervjun. 
Rummet var tyst, bortsett från att elever utanför dörren hördes i början av intervjun. I slutet av 

intervjun påpekade intervjuperson 1 att hen behövde gå därifrån snart och visade tecken på att 

vara stressad. Intervjun hade en längd på ca 34 minuter. 

Andra intervjun ägde rum efter att lärarna hade gått igenom polynomekvationer av högre grad 
och hade som syfte att undersöka huruvida utfallet stämde överens med deras planering och 

vilka aspekter som visade sig vara väsentliga för att eleverna ska förstå ämnesinnehållet. 
Intervjuguiden för andra intervjun är placerad i bilaga 2. Andra intervjun hölls i samma rum 
som den första intervjun. Intervjudeltagare 1 och 3 hade datorer med sig under intervjun. 

Lärare 3 lämnade rummet för att tala med några elever då det var ca tio minuter kvar av 
intervjun och återvände ca fem minuter senare. Frågorna som hade ställts medan läraren var 
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borta ställdes till hen i slutet av intervjun. Intervjun hade en längd på ca 39 minuter. Utöver 

intervjumaterialet samlades skriftliga planeringar in från samtliga av de tre lärarna. 

Enligt Bryman (2011) finns det flera sätt att bedöma kvalitativa undersökningar och dess 
trovärdighet. Han beskriver de två kriterierna som Lincoln och Guba föreslår, nämligen 
tillförlitlighet och äkthet. Det andra kriteriet, äkthet, berör hur undersökningen kan förändra 

deltagarnas perspektiv och leda till förändring för deltagarna. Detta kriteriet bedöms inte vara 
relevant för denna studie, eftersom den inte ämnar till att leda till en förändring i hur lärarna 

på skolan arbetar, utan undersöker huruvida en HLT kan användas som verktyg för lärare i sin 
planering. Studiens genomförande bedöms istället utifrån grundkriteriet tillförlitlighet, som 
beskrivs utifrån de fyra underkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

För att en kvalitativ undersökning ska vara trovärdig, enligt beskrivningen i Bryman (2011), 
krävs att forskarens tolkning av verkligheten är rimlig och respondenterna kan hålla med om 
forskarens tolkning. Under intervjuerna tillfrågades lärarna om de aspekter de skulle belysa 

under lektionen och vad de förväntade sig att eleverna skulle lära sig under lektionen. För att 
intervjuarens tolkning av lärarnas svar skulle vara rimlig tillfrågades lärarna under 

intervjuerna, när olika aspekter som förkunskaper eller ämnesinnehåll för lektionen 
diskuterats, om de höll med om intervjuarens tolkning. Överförbarhet svarar mot att det ska 
framgå detaljerat i undersökningen vilken kontext som den har genomförts, så att det är 

möjlighet att bedöma till vilken grad resultaten är överförbara till andra kontexter. 
Omfattningen av denna studie var begränsad, då endast tre lärare från samma skola 

intervjuades, vilket påverkar överförbarheten av resultaten. Kontexten har dock beskrivits i så 
hög grad som möjligt, med lärarnas anonymitet i åtanke. Detaljer om skolan och om lärarna 
har redovisats sparsamt eftersom det potentiellt kan riskera lärarnas anonymitet. Pålitlighet 

kräver att hela forskningsprocessen tydligt redovisas så att alla steg framkommer och ökar 
även om kollegor får granska metoder och val under eller efter undersökningen. Studiens alla 
delar har redovisats och bedömts under skrivprocessen av medstudenter såväl som 

handledare. Det är endast författaren som har haft tillgång till de inspelade och transkriberade 
intervjuerna samt lärarnas planeringar, vilket begränsar pålitligheten. Dock bör redovisningen 

av utvalda citat och beskrivningen av hur intervjumaterialet ledde till resultatet styrka studiens 
pålitlighet. Det sista kriteriet under tillförlitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera, 
beskriver Bryman (2011) som att det ska vara ”uppenbart att forskaren inte medvetet låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en 
undersökning” (s.355). Inför studien gjordes inga antaganden om vilket ämnesinnehåll som 

skulle behandlas under lektionen eller vad som var väsentligt. Studiens syfte, att formulera en 
HLT, krävde dock att lärarnas svar kunde tolkas som specifika och konkreta aspekter som 
eleverna skulle skapa förståelse för. Det har dock undvikits att gissa sig till aspekter som 

lärarna kan ha menat, utan de delar som har redovisats i den formulerade HLT:n har stöd i 

citat från lärarna.     

2.2 Information om deltagande lärares översiktliga plan 
HLT:n konstruerades för en lektion under vårterminen i kursen matematik 4 på gymnasienivå. 
För att visa i vilket sammanhang lektionen hölls redovisas här vilket annat ämnesinnehåll som 

hade behandlats under tre lektioner före och en lektion efter lektionen om polynomekvationer 
av högre grad. Informationen är tagen från lärarnas skriftliga planeringar och redovisas i 

tabell 1. Ämnesinnehållet har fördelats i stort sett lika över lektionerna för de tre lärarna, med 
några undantag. Efter lektionen om polynomekvationer av högre grad ägnar lärare 1 och 2 en 
lektion till repetition och övningsräkning, medan lärare 3 går in på växelström. Lärare 1 ägnar 
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därtill en lektion mer till polynomdivision än de två andra lärarna. Samtliga av lärarna 

använder samma läromedel.  

 

Tabell 1: Lektioner före och efter lektionen om polynomekvationer av högre grad. 

Intervjudeltagare 
1 2 3 

Lektion (nr) 

1 Polynomdivision Andragradsekvationer Andragradsfunktioner 

2 
Övningsräkning: 

Polynomdivision 
Polynomdivision Polynomdivision 

3 Faktorsatsen Faktorsatsen Faktorsatsen 

4 
Polynomekvationer 

av högre grad 

Polynomekvationer 

av högre grad 

Polynomekvationer 

av högre grad 

5 Övningsräkning Repetition Växelström 

 

2.3 Analysmetod 
Utifrån den första intervjun formulerades en HLT för elevernas lärande under lektionen om 

polynomekvationer av högre grad. Begreppet HLT definieras i denna studie som en möjlig 
bana som beskriver hur elevers kunskap utvecklas i steg utifrån vissa förkunskaper till ett eller 
flera mål. HLT:n konstruerades därmed utifrån denna definition. Formuleringen av HLT:n tog 

vidare stöd i de fyra antaganden som Simon och Tzur (2004) introducerar. Simon och Tzur 
(2004) skriver att en HLT formuleras utifrån antagandena att utvecklingsbanan utgår från 

elevernas förkunskaper, att en HLT är ett verktyg för lärares planering, uppgifterna eleverna 
arbetar med under lektionen ska till ökad förståelse för de matematiska begreppen samt att 
läraren alltid är involverad i att ändra HLT: n. Formuleringen av HLT:n utgår från de 

förkunskaper som lärarna förutsatte att eleverna hade med sig till lektionen, vilket svarar mot 
det första antagandet. Antagandet att en HLT ska vara ett verktyg för lärares planering visas 
här i och med att HLT:n formuleras utifrån lärarnas redogörelser och HLT:n har begränsats 

till att behandla lektionens innehåll som är vägen från förkunskaperna till målen som lärarna 
hade för lektionen. Aspekterna i HLT:n är delar av ämnesinnehållet som eleverna ska skapa 

förståelse för, vilket alla leder till ökad förståelse för lösning av polynomekvationer av högre 
grad med hjälp av polynomdivision och faktorsatsen. HLT:n är därmed tänkt att visa att de 
uppgifter som ges under lektionen ska leda till ökad kunskap om de matematiska begrepp som 

är relevanta för lektionen. En svaghet med denna studie är innehållet i genomgångarna och 
eventuella uppgifter utöver lärobokens uppgifter som eleverna arbetar med under lektionen 

inte framkommer i intervjuerna och därför inte kan relateras till de olika aspekterna i HLT: n. 
För en HLT är lärandeaktiviteterna centrala, eftersom de ska leda vidare till ökad förståelse av 
aspekterna i HLT: n. Samtliga av lärarnas lektionsplaneringar inleddes med en genomgång av 

ämnesinnehållet och därefter tid för eleverna att räkna på uppgifter från läroboken. Det är 
därför inte möjligt att veta exakt vilka uppgifter eleverna arbetade med under lektionen. 

Däremot gjordes en analys av uppgifterna som var tillgängliga till eleverna, vilket var 
uppgifterna i läroboken om polynomekvationer av högre grad. Denna analys står att finna 
under 3.5, där uppgifterna delas in i kategorier. Sex av kategorierna motsvarar lösning av 

polynomekvationer av grad 3, 4 eller 5 med eller utan en rot given. I HLT:n framkommer att 
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eleverna ska kunna gissa en rot för att lösa en polynomekvation, vilket kräver uppgifter där en 

rot inte är given. Därtill ska eleverna kunna lösa polynomekvationer av grad 3 eller 4. 
Slutligen ska eleverna kunna lösa polynomekvationer av alla grader, vilket motsvaras av 

kategorin polynomekvation av grad större än 4. Utöver dessa sex kategorier delades 
uppgifterna in i kategorierna polynomekvation med konjugerande rötter och algebrans 
fundamentalsats. Den första innebär att eleverna förväntas använda kunskapen att vissa 

polynomekvationer ger konjugerande rötter som lösningar för att lösa uppgiften. Den andra 
kategorien innebär att eleven ska visa en förståelse för algebrans fundamentalsats för att lösa 

uppgiften. Analysen av uppgifterna i läroboken ger en inblick i vad eleverna arbetar med 
under lektionen, men visar inte helhetsbilden eftersom vissa delar av ämnesinnehållet kan ha 
bearbetats under genomgången eller under diskussioner mellan lärare och elev eller mellan 

elever. Det sista antagandet, att läraren alltid ska vara delaktig i att modifiera HLT:n, ämnades 
följas genom att hålla den andra intervjun efter att lektionen hade ägt rum och tillfråga lärarna 

om några andra aspekter av ämnesinnehållet framkom under lektionen och därefter modifiera 

HLT:n efter andra intervjun. 

För att analysera intervjumaterialet användes kategorisering som en form av meningskodning. 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att för att använda kategorisering så ska intervjuaren 

”helst före intervjun ha gjort exakta definitioner av kategorierna” och att det är väsentligt att 
”uttalandena kan kategoriseras” (s.221). Frågorna i första intervjun syftade till att få svar på 
vilka förkunskaper som krävdes, vilka delar eleverna skulle lära sig under lektionen (HLT:n) 

och vad som var målet/målen med lektionen. Dessa blev därför naturliga kategorier för 
analysen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan intervjumaterial med hjälp av 

kodning/kategorisering göra det möjligt att använda en kvantitativ analys, där frekvensen av 
olika uttalanden undersöks. Syftet med denna studie var dock att formulera en HLT, varvid de 
olika delarna i varje kategori är intressanta, snarare än antalet gånger varje kategori nämns. 

Den transkriberade intervjun kategoriserades alltså genom att färgmarkera tre olika typer av 
uttalanden från lärarna för att göra en kvalitativ analys. De olika kategorierna gällde vilka 

förkunskaper eleverna behöver för att tillgodogöra sig lektionsinnehållet, vilket ämnesinnehåll 
som ska tas upp under lektionen samt målen för elevernas kunskapsutveckling för lektionen. 
Exempelvis så kategoriserades uttalandet ”veta liksom vad ett polynom är och så vad som 

karaktäriserar det ” som förkunskaper, ”polynomdivisionen är för att kunna reducera 
polynomet till en hanterbar grad” som ämnesinnehåll och ”minsta möjliga tänker jag att de 

ska kunna lösa en polynomekvation av grad 4” som mål. Härefter gjordes en sammanställning 
av varje kategori i punktform och liknande aspekter skrevs ihop till kortare formuleringar. 
Den HLT som sedan formulerades utgick från de förkunskaper som eleven antogs ha och 

målen med lektionen. HLT:n i sig är en tolkning av ämnesinnehållet av lektionen. 

Förkunskaper, HLT:n och mål för lektionen bildade de tre kolumnerna i figur 2. 

2.4 Etiska överväganden 
Studiens etiska överväganden baseras på riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2002). Här 
presenteras i ordning övervägandena för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagarna i en studie har rätt att bli informerade om studiens 

syfte och om alla aspekter som kan tänkas avgöra om de samtycker till att delta i studien eller 
inte. Deltagarna informerades om studien och tillfrågades muntligt ca två veckor innan första 

intervjun om de var intresserade av att delta. Precis innan första intervjun fick deltagarna även 
ett skriftligt informationsbrev med en beskrivning av studien och kontaktuppgifter till 
intervjuaren och en av handledarna. Informationsbrevet redovisas i bilaga 3. Lärarna var inte 

medvetna om att samtalet skulle spelas in till en början, vilket var en brist i kommunikationen.  
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Samtyckeskravet kräver att deltagarna godkänner att deras medverkan används i studien och 

på vilket sätt som materialet används. Lärarna fick inför första intervjun läsa ett 
informationsbrev, beskrivet ovan, och skriva under att de godkände att samtalet spelades in 

och transkriberades. Intervjuaren frågade även muntligt om de accepterade att intervjun 
spelades in och förtydligade att medverkandet kunde avbrytas närhelst under intervjun. 
Lärarna delade även med sig av sina planeringar till intervjuaren både i intervjuerna och 

skriftligen. Under intervjuerna visade de även sin planering och sitt resonemang inför 
planeringen för två av sina kollegor. Att låta andra ta del av planeringar kan vara känsligt, 

men tonen under intervjuerna var god och lärarna föreföll inte vara besvärade av vare sig 
intervjuerna eller att dela med sig av sina skriftliga planeringar. Eftersom studiens fokus var 
att se hur lärare resonerar när de ska planera ett visst ämnesinnehåll, var det väsentligt att alla 

tre lärare undervisade samma ämnesinnehåll mellan de två intervjutillfällena. I samtalet inför 
intervjun framkom att en lärare skulle hålla lektionen om polynomekvationer av högre grad 

senare än de övriga lärarna. Läraren föreslog då själv att hen kunde flytta lektionen om 
polynomekvationer av högre grad till lektionen innan, vilket var ett planerat räknetillfälle för 
eleverna. Under detta samtal tillfrågades läraren om detta skulle vålla några problem, men 

enligt läraren skulle det inte ha en negativ påverkan på eleverna eller läraren. Det förefaller 
därför som att samtyckeskravet uppfylldes, i och med att läraren inte såg några problem med 

ändringen av sin planering. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som samlas in under studien ska förvaras på ett 

säkert sätt och inte delas med obehöriga. I denna studie sparades de inspelade intervjuerna, de 
transkriberade intervjuerna och lärarnas planering. Detta material hade endast författaren 

tillgång till. Lärarnas anonymitet skyddades genom att inte ange igenkänningstecken som 
lärarnas kön, namn eller ålder. Därtill inkluderades sparsamt med uppgifter om skolan och 
dess geografiska position. Nyttjandekravet berör hur uppgifterna används. De insamlade 

uppgifterna ska endast användas i studien och får inte brukas för andra syften. Materialet som 
samlades in för denna studie har endast använts för att undersöka lärares planering och för 

denna rapport. 
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3. Resultat 
En begreppskarta, figur 1, presenteras under 3.1, och är skapad från innehållet i punkt 3.2–3.4. 
Syftet med begreppskartan är att visa hur elevernas förkunskaper är sammankopplat med 

lektionens innehåll. I punkterna 3.2–3.4 beskrivs de tre kategorierna elevernas förkunskaper, 
ämnesinnehållet för lektionen och målen med lektionen. Citaten i 3.2–3.4 och 3.6 är tagna 

från de transkriberade intervjuerna och i vissa fall har ordet ”ju” liksom upprepade ord tagits 
bort för att öka läsbarheten. Beteckningarna L1, L2 och L3 står för lärare 1, 2 och 3. Vissa 
citat är även numrerade, vilket visar vilka rutor i figur 1 som är relevanta för citatet. I punkt 

3.5 presenteras en kategorisering av uppgifterna i läroboken som samtliga lärare använde, där 
kategorierna är anpassade till HLT: n. HLT:n är presenterad som figur 2 under 3.7. 

Förkunskaper och mål är ramar för HLT:n och ämnesinnehållet bygger upp aspekterna i själva 

HLT:n som är kolumnen i mitten av figur 2.  

3.1 Begreppskarta 
För att visa kopplingen mellan de förkunskaper som eleverna antogs ha inför lektionen och 
ämnesinnehållet under lektionen skapades en begreppskarta som visas i figur 1. Delarna i 
begreppskartan är numrerade för att kunna hänvisa till olika delar. I 3.2–3.4 och 3.5 är de 

angivna citaten numrerade för att visa hur de är relaterade till figur 1. Pilarna i figur 1 visar 
relationen mellan olika rutor som beskrivet av lärarna. Från polynom av grad större eller lika 

med 3 går en pil till polynomdivision och faktorsatsen och därefter till algebraisk lösning av 
andragradsekvation för att visa hur lösningen av högre gradens polynomekvat ioner bearbetas. 
Satserna (14) och (15) är sammankopplad med dubbelriktade pilar men avskilda från övriga 

rutor, för att visa att de motsvarar varandra men att ingen klar koppling görs till övriga 

begrepp.  

 

 Figur 1: En begreppskarta för polynomekvationer av högre grad. 

3.2 Lektionens mål 
Under första intervjun framkom att lektionen hade två uppnåendemål och ett strävansmål. 

Lärarna var överens om att eleverna minst skulle kunna lösa en polynomekvation av grad 4, 

vilket en lärare uttryckte som: 
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L2: minsta möjliga tänker jag att de ska kunna lösa en 

polynomekvation av grad 4 (8) 

Detta mål tolkades som ett uppnåendemål, alltså ett mål som eleverna förväntades uppnå 
under lektionen. Utifrån första intervjun tolkades lektionens andra uppnåendemål som att 

elever mer generellt skulle förstå polynomdivision som en metod för att lösa 

polynomekvationer av högre grad. En lärare uttryckte detta som: 

L1: att de kan reducera sitt polynom och landa i allmänna 
lösningsformeln eller kvadratkomplettering (12) (13) 

Samma lärare talade om polynomdivision för lösning av polynomekvationer enligt: 

L1: så det här är ett verktyg för att reducera ett mer omfattande 

problem  

Utifrån detta tolkades lektionens strävansmål som att eleverna skulle inse att komplexa 
problem kan lösas med hjälp av ett verktyg. I detta fall var verktygen polynomdivision och 

faktorsatsen och det komplexa problemet var en polynomekvation som de inte kunde lösa 

utan att förenkla problemet. 

3.3 Förkunskaper 

Under första intervjun tillfrågades lärarna om vilka förkunskaper de förväntade sig att 

eleverna hade inför lektionen. En av lärarna uttryckte att eleverna måste 

L1: veta liksom vad ett polynom är och så vad som karaktäriserar det 

(4) 

och en annan av lärarna lade till att eleverna behöver en 

L2: grundläggande uppfattning om komplexa [tal]   

Utöver kännedom om polynom och komplexa tal förväntade sig lärarna att eleverna hade 

L3: en metod för att lösa andragradsekv[ationer] (12) (13)  

och visste att vid lösning av 

L1: andragradsekvationer att (…) dubbelrötter inträffar (7) (11)

  

Eleverna förväntades alltså ha löst andragradsekvationer med antingen kvadratkomplettering 
eller en lösningsformel för andragradsekvationer, samt vara medvetna om möjligheten till 

flera identiska rötter. De förväntades även känna till faktorsatsen. En av lärarna förklarade att 

för lösning av polynomekvationer av högre grad är 

L1: det man har som språngbräda med just reduktion utav polynomet 

(…) baserat på faktorsatsen. (10) (11) 

Faktorsatsen är nödvändig för att kunna skriva polynom av högre grad som en produkt av 

flera polynom av lägre grad, men eleverna behöver även ha en metod för polynomdivision 
och på skolan undervisades eleverna i divisionsalgoritmen liggande stolen. En eller två 

lektioner innan lektionen om polynomekvationer av högre grad hade ägnats åt liggande stolen, 

vilket kan ses i tabell 1 under 3.1. En av lärarna förklarade att lektionen 

L3: bygger egentligen så mycket på dem tidigare (…) lektionerna som 

har legat före med polynomdivision (9) 
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Slutligen förväntades eleverna känna till att antalet lösningar till en polynomekvation beror på 

dess gradtal. Denna kunskap hade eleverna med sig sedan grundskolan enligt en lärare som 

beskrev att eleverna hade fått höra 

L2: ända sen grundskolan att polynom av grad 4 har fyra rötter, grad 

3 rötter… (5)(8) 

och därtill lade en annan lärare till att angående antal lösningar till en polynomekvation hade 

eleverna fått höra några lektioner tidigare att lösningarna till en binomisk ekvation 

L3: utgör hörnen i en n-hörning [och då] har man plötsligt så många 

rötter, har man n hörn på z upphöjt i n- (15)  

Läraren syftade på att eleverna tidigare i Matematik 4 fått veta att en ekvation 𝑧𝑛 = 𝑎 har n st 

lösningar. 

3.4 Lektionens innehåll 

Under första intervjun uppstod en diskussion om vad en polynomekvation av högre grad 

innebär, varur författaren har tecknat en begreppskarta, figur 1, utifrån begreppet 

polynomekvation av grad 3 och högre. Samtliga av de intervjuade höll med om att ”av högre 

grad” innebär ”av grad större än 3”, men polynomekvationer kan lösas på olika sätt vilka 

kräver kunskap om olika metoder och satser. I punkt 3.2 beskrivs att eleverna förväntas ha 

kännedom om polynom, hur polynom av olika grad ser ut och kan lösa polynomekvationer av 

första och andra graden med algebraiska eller grafiska metoder. Pilarna mellan delarna visar 

att ett matematiskt innehåll leder till ett annat, som att kunskapen om ett polynom leder till att 

grafen för ett polynom kan ritas och därmed att lösningen till en polynomekvation kan tas 

fram grafiskt.  

Polynomdivision visade sig vara ett verktyg för att kunna lösa polynomekvationer av högre 

grad, varvid liggande stolen hade valts som divisionsalgoritm. Lärarna beskrev att 

L2: polynomdivisionen är för att kunna reducera polynomet till en 

hanterbar grad (9) (11)  

och att 

L1: polynomdivision betraktar jag som det verktyg man använder för 

att reducera då ett problem till en lägre grad (9) (11)  

Om en polynomekvation av grad större än 3 kan reduceras till flera ekvationer av grad 1 eller 

2, så kan ekvationen lösas med hjälp av samma metoder som vid lösning av en 

andragradsekvation. Polynomdivisionen kräver dock att eleverna är förtrogna med proceduren 

för en metod, i detta fall liggande stolen, och en av läraren pekade på att: 

L1: divisionsalgoritmen (…) det är en viktig bit (9) 

I första intervjun visade det sig att lärarna förväntade sig att eleverna skulle få problem med 

själva proceduren, för att mindre fel lätt uppkommer. I figur 1 visas hur faktorsatsen (10) och 

polynomdivision (9) leder till att en polynomekvation av grad större eller lika med 3 kan lösas 

med en algebraisk lösning för andragradsekvationer (11). 

Metoden som är beskriven ovan är ett exempel på en algebraisk metod för att lösa 

polynomekvationer av högre grad. En grafisk metod skulle i stället vara att läsa av nollställen 

för grafen till motsvarande polynomfunktion, men denna metod skulle endast ge de reella 
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lösningarna. En av lärarna beskrev att denne skulle visa skillnaden mellan polynomekvationer 

av udda grad och av jämn grad, eftersom  

L3: [a]tt du alltid har en icke-komplex rot om du har en udda grad 

(2)  

En polynomekvation av jämn grad måste inte ha reella lösningar och polynomets graf måste 

därmed inte skära x-axeln. I första intervjun framkom att lärarna ansåg att den grafiska 

representationen kan hjälpa eleven med ekvationslösningen, och att eleven då ska inse att 

rötterna med en imaginärdel inte kan ses grafiskt eftersom x-axeln endast representerar de 

reella talen. 

Ytterligare en aspekt för att kunna lösa polynomekvationer av högre grad är att kunna ansätta 

en rot, vilket en lärare beskrev som att 

L2: man får gissa en rot och sen reducera (9) (10)  

Därtill förväntades eleverna förstå och använda att vissa polynomekvationer har konjugerande 

par som rötter. Vid lösning av vissa polynomekvationer 

L1: så förstår man utifrån koefficienterna att det behöver vara 

[ett] konjugerande par (12) (13)  

och med hjälp av detta får eleverna fram två lösningar istället för en.  

I första intervjun togs även en potentiell utmaning för eleverna gällande algebrans 
fundamentalsats (14) upp av lärarna. Tidigare i kursen har det presenterats att ett polynom 𝑧𝑛 

har 𝑛 st. nollställen (15), medan algebrans fundamentalsats anger att ett polynom av minst 

grad ett har minst ett nollställe. Formuleringarna är inte motsägande, men kopplingen mellan 
dem, det vill säga att flera rötter kan vara identiska, är inte uppenbar. För att förstå 

uttalandena som likvärdiga måste eleven ha en förståelse för multipla rötter. I figur 1 är dessa 
två formuleringar sammankopplade med en dubbelriktad pil, eftersom de inte motsäger 

varandra utan är sammankopplade i och med förekomsten av multipla rötter. 

3.5 Lektionens uppgifter 
En HLT består vanligtvis av en beskrivning av hur elevers kunskapsutveckling kan se ut vid 

undervisning av ett ämnesinnehåll och kopplas ofta till de uppgifter eller lärandeaktiviteter 
som är tänkta att leda till denna kunskapsutveckling. Denna studie var dock begränsad till 
intervjuer med lärarna, på grund av studiens storlek, och det framkom inte tydligt under 

intervjuerna vilka exempel lärarna skulle ta upp under lektionen eller i övrigt exakt vad 
eleverna skulle arbeta med under lektionen. Samtliga lärare använde dock samma läromedel 

och uppgifterna i boken kunde därför analyseras för att ge en inblick i vad eleverna arbetade 
med under lektionen. Uppgifterna som eleverna arbetade med under lektionerna var från 
läroboken Matematik 5000 för kurs 4. På nästa sida har uppgifterna kategoriserats beroende 

på vilken typ av uppgift det är. Kategorierna skapades innan analysen av uppgifterna och 
utgår från HLT:n för lektionen. Uppgifterna delades in i kategorierna: polynomekvation av 

tredje graden (en rot given), polynomekvation av fjärde graden (en rot given), 
polynomekvation av grad högre än 4, polynomekvation av tredje graden (ingen rot given), 
polynomekvation av fjärde graden (ingen rot given), polynomekvation med konjugerande 

rötter samt algebrans fundamentalsats. De två sista kategorien hänvisar till uppgifter där 
eleverna måste använda sin kunskap om när polynomekvationer har konjugerande rötter 

respektive använda en förståelse av algebrans fundamentalsats. Övriga kategorier hänvisar till 

uppgifter där eleverna ska lösa polynomekvationer. 
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Tabell 2: Kategorisering av elevuppgifter 

Typ av uppgift Antal 

𝑝𝑛 (𝑥) = 0, 𝑛 = 3 En rot given 4 

𝑝𝑛 (𝑥) = 0, 𝑛 = 4 En rot given. 3 

𝑝𝑛 (𝑥) = 0, 𝑛 ≥ 5  0 

𝑝𝑛 (𝑥) = 0, 𝑛 = 3 Ingen rot given. 2 

𝑝𝑛 (𝑥) = 0, 𝑛 = 4 Ingen rot given. 2 

Polynomekvation med konjugerande rötter 2 

Algebrans fundamentalsats 0 

 

Inga uppgifter handlade om femtegradsekvationer eller algebrans fundamentalsats. De 
polynomekvationer av fjärde grad utan en given rot som eleverna löste gav en ledtråd till 

roten, till exempel att den var imaginär eller reell. Den inledande uppgiften efterfrågar antalet 
rötter till en polynomekvation av grad 30, vilket inte ingår i någon av kategorierna. Kategorin 
som motsvarar att en polynomekvation av grad n har n stycken rötter togs dock inte med i 

analysen eftersom det inte är en del av lektionsinnehållet utan som förkunskaper till lektionen.  
Om eleverna löser uppgifterna i ordningen given i läroboken får de först använda sin 

förkunskap om antalet rötter till en polynomekvation och därefter lösa polynomekvationer av 
grad tre med en rot given. Härefter ska eleverna använda att om ett komplext tal är ett 
nollställe till ett polynom så är även konjugatet ett nollställe, varpå följer av en 

tredjegradsekvation utan en given rot. Nästa uppgift är att lösa en fjärdegradsekvation som 
delvis är faktoriserad, vilket har kategoriserats som en fjärdegradsekvation med en rot given 
eftersom en rot går att utläsa direkt utifrån det faktoriserade vänsterledet. Härefter följer 

tredjegradsekvationer och fjärdegradsekvationer först med givna rötter och därefter utan givna 
rötter. Ett undantag till detta mönster är att den näst sista uppgiften är en fjärdegradsekvation 

där en rot är given.   
 

3.6 Utvärdering av lektionen 
I den andra intervjun tillfrågades lärarna om lektionen föll ut som de hade förväntat sig och 
om några nya aspekter belystes. Till stor del överensstämde HLT:n i figur 2 med lärarnas 

redogörelser i andra intervjun. Under intervjun framkom att lärarna hade fått intrycket att 
majoriteten av eleverna hade varit med på lektionens strävansmål, det vill säga att de skulle se 

polynomdivisionen och reduktionen av polynomekvationen som verktyg för att lösa mer 
komplexa polynomekvationer. Eleverna lyckades även lösa polynomekvationer av tredje och 
fjärde grad. Uppgifterna eleverna arbetade med var endast polynomekvationer av grad 3 eller 

grad 4, fastän lärarna uttryckte att eleverna skulle ha verktygen för att lösa polynomekvationer 
av alla grader efter lektionen.  

I andra intervjun berättade även lärarna att den största utmaningen för eleverna var 

proceduren med liggande stolen, eftersom mindre fel gjordes i divisionsalgoritmen. En av 
lärarna uttryckte detta som att: 

L2: det är ju själva polynomdivisionen fortfarande som inte riktigt 

sitter 
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En aspekt som visade sig vara utmanande för eleverna var att 

L1: dividera med sitt fjärdegradspolynom eller femtegradspolynom 

även tredjegradspolynom med ett polynom som är av grad två. 

När nämnaren inte var ett polynom av grad 1 framstod divisionsalgoritmen liggande stolen 
annorlunda, vilket krävde att eleverna utvecklade sin förståelse för proceduren. De hade 

tidigare mött polynomdivision med ett polynom av grad 2, men inte i samma utsträckning 

som polynomdivision där nämnaren var ett polynom av grad 1.  

Slutligen kan nämnas att eleverna under lektionen för vissa uppgifter skulle ansätta en rot och 
verifiera att det var en lösning för att kunna faktorisera vänsterledet av ekvationen. Vissa 

elever hade funnit det frustrerande att om  

L2: man inte får en rot så ska man gissa en rot och börja därifrån 

och det tyckte dem kändes väldigt ovetenskapligt 

Tillvägagångssättet med att ansätta en lösning och därför testa om den fungerar var en 
utmaning för vissa elever, eftersom det inte föreföll som en vetenskaplig metod. Övriga 

aspekter som ingår i HLT:n i figur 2 uttrycktes av lärarna i första intervjun och enligt lärarna 

visade de sig vara relevanta för lektionen men inte utmanande för eleverna.  

3.7 Den hypotetiska utvecklingsbanan 
HLT:n formulerades utifrån 3.2–3.4 samt 3.6 och i figur 2 ses de tre kolumnerna 
förkunskaper, HLT och lektionens mål. HLT:n har förkunskaperna och lektionens mål som 
ramar, och innehållet i HLT:n är en tolkning av ämnesinnehållet. Formuleringen av HLT:n är 

inspirerad av Ellis et. al, vars studie om exponentiell tillväxt mer utförligt beskrivs i 1.1.3. I 
Ellis et. al beskrivs de olika aspekterna i HLT:n utifrån hur elevernas kunskap utvecklas i 

varje steg. HLT:n i figur 2 är ett försök att tolka och representera lärarnas beskrivningar av 
ämnesinnehållet i en ordning. HLT:n ska dock inte tolkas som att varje elevs kunskap 
kommer utvecklas längs denna bana, utan det är en potentiell bana för kunskapsutveckling 

som beskrivs.  

Första steget i HLT:n är att eleverna kan använda polynomdivision när nämnaren är av grad 2. 
Som tidigare nämnt framkom inte denna aspekt förrän under den andra intervjun när lektionen 
redan hade ägt rum. Under förkunskaperna kan ses att eleverna tidigare har arbetat med 

polynomdivision, men under lektionen om polynomekvationer av högre grad mötte eleverna 
för första gången uppgifter där de skulle utföra en polynomdivision där nämnaren var ett 

polynom av grad 2. Det andra steget i HLT:n, att kunna skriva om en polynomekvation så att 
högerledet är noll och vänsterledet är en produkt av polynom av lägre grad, vilket är en aspekt 
som visas i första citatet i 3.4 och även i figur 1 i 3.1 när en polynomekvation av grad 3 eller 

högre (8) via polynomdivision (9) och faktorsatsen (10) leder till att en ekvation av grad 2 kan 
lösas (11). Med hjälp av ovannämnda metod kan eleven sedan lösa polynomekvationer av 

grad 3 och 4 och därefter även polynomekvation av högre grad än 4, vilket är det tredje och 
fjärde steget i HLT: n. Femte steget i HLT:n är att kunna gissa en rot till en polynomekvation, 
en aspekt som visas för att kunna använda metoden med polynomdivision och faktorisering av 

vänsterledet. Det är här tänkbart att eleverna förstår detta steg innan de kan lösa 
polynomekvationer av högre grad, men som kan ses i tabell 2 avslöjar flertalet av uppgifterna 

i elevernas lärobok en rot till ekvationen som ska lösas, varvid eleverna inte behöver förstå att 
en rot kan ansättas och sedan verifieras för att lösa ekvationen. Av detta skäl placerades steget 
att gissa en rot efter lösning av polynomekvationer. Härefter följer att eleverna ska ha en 

förståelse för den grafiska betydelsen av polynomekvationens rötter. De reella rötterna kan ses 
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som skärningar med x-axeln men komplexa lösningar kan inte representeras i det reella 

talplanet och ekvationer med komplexa lösningar kommer alltså ha fler lösningar än grafen 
har skärningspunkter med x-axeln. Med denna aspekt menas även att eleverna ska ha en 

förståelse för att multipla rötter visas som en skärningspunkt i grafen. Det nästsista steget i 
HLT:n är att eleverna ska kunna använda sig av att polynomekvationer kan ha komplexa 
konjugerande rötter som lösningar genom att om en av de komplexa lösningarna är givna är 

även den andra känd. Slutligen ska eleverna skapa en grundläggande förståelse för algebrans 
fundamentalsats och då speciellt kopplingen mellan den och antalet lösningar till en 

polynomekvation av grad n. Denna koppling visas även i figur 1, med dubbelriktade pilar 

mellan (14) och (15). 
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Figur 2: En HLT för området polynomekvationer av högre grad 

3.8 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka lärares lektionsplanering i matematik genom att formulera en 
HLT för lektionens innehåll. Som stöd för att uppnå syftet med studien formulerades och 

besvarades fyra frågeställningar, varav de tre första frågeställningarna till största del 
besvarades utifrån första intervjun och sista frågeställningen besvarades med den andra 

intervjun. Nedan redovisas resultaten utifrån frågeställningarna. 
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3.8.1 Vilket eller vilka uppnåendemål och strävansmål har lektionen för elevernas 

kunskapsutveckling om polynomekvationer av högre grad? 
Lektionen om polynomekvationer av högre grad hade tre mål, varav de två första tolkades 

som uppnåendemål av författaren och det sista som ett strävansmål. Det första målet var att 
eleverna skulle kunna lösa en polynomekvation av minst grad fyra, vilket lärarna beskrev som 
det grundläggande mål som alla eleverna förväntades klara av. Det andra målet var att 

eleverna skulle kunna lösa polynomekvationer av alla olika grader, det vill säga även grader 
större än fyra, vilket kräver mer förståelse för metoden med polynomdivision och 

faktorisering med hjälp av faktorsatsen. Det tredje målet var att eleverna skulle förstå att 
polynomdivision och faktorisering är metoder som gör det möjligt att lösa mer komplexa 
polynomekvationer och även mer allmänt att komplexa problem inom matematik kan vara 

lösbara om eleven har verktyg som förenklar problemet till en hanterbar nivå.  

3.8.2 Vilka aspekter av polynomekvationer av högre grad behöver eleverna förstå för att 
uppnå lektionens uppnåendemål respektive strävansmål? 
För att kunna lösa polynomekvationer av högre grad med hjälp av polynomdivision och 

faktorsatsen behöver eleverna behärska flertalet aspekter. Dessa är presenterade som en HLT i 
figur 2, där ordningen är ett försök att organisera i vilken ordning eleverna kan utveckla sin 

kunskap om den här metoden för lösning av polynomekvationer. Ordningen är dock endast en 
ordning som kan följas och alla elever kommer inte följa samma utvecklingsbana eller 
uppvisa samma förståelse vid alla tillfällen och för alla uppgifter. De aspekter som framkom 

under framför allt första intervjun och till viss del andra intervjun är följande: Kan använda 
liggande stolen för att utföra polynomdivision då nämnaren är av grad 2, kan skriva om 

vänsterledet i en polynomekvation till en produkt av polynom av lägre grad, kan lösa 
polynomekvationer av grad tre och fyra, kan lösa polynomekvationer av alla grader, kan gissa 
en rot till polynomekvation, förstår den grafiska betydelsen av polynomekvationens rötter, 

förstår och kan använda att vissa polynomekvationer har konjugerande rötter och har 

grundläggande förståelse för algebrans fundamentalsats.  

3.8.3 Hur kan planering för en lektion om polynomekvationer av högre grad formuleras med 
en HLT? 

Figur 2 visar en HLT för lektionen om polynomekvationer av högre grad. Det är flertalet 
aspekter av polynomekvationer som framkommer när en HLT formuleras för ett 
lektionsinnehåll och speciellt framkommer vilka förkunskaper som eleverna antas ha inför 

lektionen och vilket som är målet med lektionen. I denna studie har HLT:n formulerats genom 
att tillfråga lärare med erfarenhet av att undervisa i matematik, vilket aspekter som behöver 

belysas och vilken kunskap eleverna förväntas konstruera under lektionen. Detta är ett sätt 
som planeringen för en lektion om polynomekvationer av högre grad kan formuleras med en 

HLT.  

3.8.4 Vilka, om några, ändringar måste göras i HLT:n efter andra intervjun? 

Lärarnas redogörelser efter lektionen stämde väl överens med vad de hade beskrivit inför 
lektionen. I och med att endast lärarna själva tillfrågades och elevernas kunskapsutveckling 
under lektionen inte mättes på några andra sätt är det kanske inte så överraskande att så är 

fallet. En ny aspekt som framkom under intervjun var att en del av eleverna hade funnit det 
utmanande att utföra polynomdivision med liggande stolen då delaren var ett polynom av grad 

två, vilket de inte hade arbetat med tidigare. Detta är den första delen i HLT:n i figur 2.  
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4.1 Diskussion 
För att formulera en HLT kartlades vilken kunskap eleverna antogs ha med sig till lektionen 
för att veta från vilken grund HLT:n skulle formuleras. Förkunskaperna inför lektionen blev 

därför en viktig byggsten i att besvara den tredje forskningsfrågan och även ge en grund för 
resultatet av den andra forskningsfrågan. Ämnesinnehållet polynomekvationer av högre grad 

visade sig i hög grad bygga vidare på tidigare kunskap, till exempel om faktorsatsen, 
polynomdivision och ekvationslösning. För de elever som behärskade de tidigare delarna i 
kursen bör inte lektionens innehåll ha varit alltför utmanande. Ekvationslösning är ett 

matematiskt område som eleverna har arbetat med ända sedan grundskolan och de besitter 
sedan tidigare flertalet metoder för ekvationslösning, till exempel variabelsubstitution och 

grafiska lösningar. I diskussionen om ämnesinnehåll under den första intervjun tog en av 
lärarna upp en fundering om hur det matematiska innehållet presenterades i 
matematikkurserna. Faktorisering av polynomekvationer med hjälp av faktorsatsen och 

polynomdivision är en metod för ekvationslösning, vilket skulle kunna kopplas till 
ekvationslösning med andra metoder. Lösning av polynomekvationer skulle alltså kunna vara 

ett ämnesområde där flertalet olika metoder presenteras och jämförs, snarare än att olika 
metoder presenteras vid olika tillfällen. En styrande faktor är uppdelningen i olika 
matematikkurser på gymnasiet, vilket inte lärare kan påverka. Förkunskaperna som eleverna 

behövde för att lösa polynomekvationer av högre grad inkluderade dock även bland annat 
komplexa tal, konjugerande komplexa rötter till en polynomekvation samt faktorsatsen och de 

tidigare lektionerna hade därför behandlat detta innehåll. En aspekt av det matematiska 
innehållet, algebrans fundamentalsats och polynomfaktorisering, kan belysas. I intervjuerna 
diskuterade lärarna inte att algebrans fundamentalsats är grunden för att polynom kan 

faktoriseras, i och med att den anger att det finns en delare till varje polynom av grad minst 
ett. Hur lärarna såg på denna koppling framkommer inte i intervjuerna. Frågan är om denna 

koppling skulle legitimera att algebrans fundamentalsats tas upp i undervisningen och därmed 

öka dess relevans för eleverna.  

Resultatet för den tredje forskningsfrågan är den HLT som presenterades i figur 2 i 3.7. Det 
visade sig vara svårt att placera de olika aspekterna för polynomekvationer av högre grad i en 
viss ordning, eftersom aspekterna i viss mån kunde förstås oberoende av varandra. Till 

exempel kunde eleverna ha förstått algebrans fundamentalsats, men inte lyckats lösa en 
polynomekvation av fjärde graden. Oklarheten i ordningen visar en svaghet med denna HLT, 

eftersom den inte visar en självklar ordning mellan olika delar. Fördelen med HLT:n är att 
den belyser flera aspekter som är viktiga vid lösning av polynomekvationer och att 
matematiskt innehåll som grafisk betydelse, konjugerande rötter och att ansätta en rot knyts 

till ekvationslösning. Med en HLT som verktyg för att analysera lärarnas planering inför en 
lektion sattes ett fokus på det matematiska innehållet. Formuleringen av HLT:n krävde att 

förkunskaper och mål definierades tydligt och att de olika matematiska metoder och begrepp 
som eleverna behövde för att lösa polynomekvationer av högre grad diskuterades och lyftes 
fram. HLT:n visar också att fastän flera olika aspekter, såsom polynomdivision och 

konjugerande rötter, kunde identifieras, så fanns ingen självklar ordning som eleven skulle 
följa när den arbetade med polynomekvationer. Den HLT som har presenterats är en möjlig 

bana som en elev kan följa, men eleven kan också hoppa mellan olika aspekter och förstå 
delarna i en annan ordning än den som visas i figur 2. Denna observation överensstämmer 
med Wright (2014), som visar att individuella elever inte alltid kommer följa en HLT utan att 

det förekommer variationer i utveckling på individbasis. Wright (2014) skriver dock att en 
HLT är ett verktyg för planering av undervisning, fastän den inte bestämmer definitivt hur 

varje elevs kunskap utvecklas under ett antal undervisningsaktiviteter.  
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Resultaten för den fjärde forskningsfrågan, utvärderingen av lektionen, visade att det var en 

hög grad av överensstämmelse mellan lärarnas tidigare svar och intrycket av lektionen. Det 
hade kanske varit en större skillnad mellan första och andra intervjun om HLT:n från första 

intervjun hade visats för lärarna i den andra intervjun och använts som diskussionsunderlag. 
Detta upplägg hade dock istället riskerat att styra lärarnas reflektioner efter lektionen så att de 

stämde med beskrivningarna i HLT: n.  

De skriftliga planeringarna och lärarnas lektionsupplägg visar att undervisningen om 

polynomekvationer av högre grad i hög grad var baserad på upplägget i läroboken. Skolverket 
(2015) skriver att ”[i] matematikundervisningen har läroboken visat sig styra i hög 
utsträckning” och att ”[u]ndervisningens innehåll blir över lag väldigt likt innehållet i boken”. 

De betonar att läromedel kan hålla hög kvalitet, men att undervisningen kan bli lidande om 
läraren inte anpassar innehållet och upplägget så att det fungerar i undervisningen. I samband 

med detta är det intressant att nämna att lärarna talade om polynomekvationer av grad 5 och 
även att eleverna bör kunna lösa polynomekvationer av alla heltalsgrader eftersom metoden är 
densamma. Lärobokens uppgifter innehöll endast polynomekvationer av grad 3 och 4. Det 

fanns därmed en skillnad mellan vad eleverna borde kunna göra och uppgifterna i läroboken. 
Lärarna beskrev dock att kunna lösa polynomekvationer av minst grad 4 som det mest 

väsentliga med lektionen och på så sätt fanns det en överensstämmelse mellan planeringen 

och uppgifterna i läroboken.  

4.2 Vidare forskning 
HLT:s kan vara ett verktyg för att formulera elevers kunskapsutveckling inom matematik. I 
denna studie har det matematiska innehållet polynomekvationer av högre grad studerats och 

tidsramen för ämnesinnehållet var en lektion. Vidare forskning skulle kunna undersöka andra 
matematiska områden, för att bredda kunskapen om hur elevers förståelse inom matematik 
utvecklas. Det vore även av intresse att undersöka hur HLT:s kan formuleras för längre 

tidsperioder, till exempel flera lektioner eller ett större ämnesområde som algebra inom en 
matematikkurs. Studier som sträcker sig över en längre tidsperiod har potentialen att ge mer 

insyn i vilken ordning och vilket matematiskt innehåll som ska ingå i matematiken på 
gymnasiet. I denna studie var lärarna inte involverade i formuleringen av HLT:n, utan deras 
redogörelser under intervjuerna användes som underlag för att formulera en HLT. Det kan 

vara en fördel att involvera lärarna i studien, så att uppgifterna under lektionerna och 
lektionsplaneringarna överlag planeras utefter den första formulerade HLT: n. Eftersom en 

HLT i grunden består av både elevernas förväntade kunskapsutveckling och de uppgifter eller 
lärandeaktiviteter som ska leda till denna kunskapsutveckling, vore det fördelaktigt att 

inkludera utformningen av uppgifter i studien.  

4.3 Implikationer för lärarprofessionen 
För lärare i matematik kan denna studie vara ett exempel på hur en HLT kan vara ett 

hjälpmedel vid planering och utvärdering av undervisning. Studien kan även ha bidragit med 
information om hur polynomekvationer av högre grad kan presenteras och vilka aspekter som 

kan belysas under en lektion om polynomekvationer av högre grad med polynomfaktorisering 

och polynomdivision som hjälpmedel. 

4.4 Studiens begränsningar 
I denna studie har en HLT formulerats för polynomekvationer av grad 3 och högre. Det andra 
steget när en HLT skapas är att testa den formulerade HLT:n och göra nödvändiga 

modifikationer. I denna studie har det inte varit möjligt att observera samtliga lektioner för att 
följa elevernas kunskapsutveckling om polynomekvationer. Istället har trovärdigheten hos 
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HLT:n bedömts utifrån lärarnas reflektioner efter lektionen. Det är möjligt att inte alla 

aspekter av ämnesinnehållet framkom med studiens upplägg och även skillnader mellan hur 

eleverna hanterade ämnesinnehållet och uppgifterna är svåra att urskilja.  
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Bilaga 1: Intervjuguide för intervju 1 
 

Intervjuns syfte är att ta del av hur tre lärare i matematik på gymnasienivå resonerar inför 

planeringen av en lektion om polynomekvationer av högre grad.  

Analysen av intervjumaterialet ska resultera i en HLT för polynomekvationer av högre grad.  

Intervjuguide 

Vad innebär polynomekvationer av högre grad? Vilka aspekter av polynomekvationer ska tas 

upp under lektionen? Avgränsningar? 

Vad är lektionens strävansmål? Vad förväntas eleverna lära sig om polynomekvationer av 

högre grad (uppnåendemål)? 

Vilka förkunskaper behöver eleverna ha för att tillgodogöra sig lektionens innehåll? 

Hur behandlas det matematiska innehållet om polynomekvationer av högre grad? 

Vilka uppgifter har ni valt? Varför? Hur ska de valda momenten/uppgifterna leda till ökad 

elevförståelse om polynomekvationer? 

Hur förväntas elevernas förståelse för polynomekvationer av högre grad utvecklas under 

lektionen? Vilka utmaningar kan behöva övervinnas? 

Hur sker utvärderingen av lektionen? Informell/formell? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för intervju 2 
 

Den andra intervjun äger rum efter att de tre lärarna har hållit i lektionen om 
polynomekvationer av högre grad. Syftet med intervjun är att diskutera hur lektionen gick och 

mer specifikt huruvida syftet med lektionen uppnåddes och om elevernas lärande följde en 

förväntad bana. 

Intervjuguide 2 

Vilket intryck fick ni av lektionen om polynomekvationer av högre grad? 

Vilka aspekter av polynomekvationer betonade ni under lektionen? T ex den grafiska 

betydelsen, komplexa och reella rötter, polynomdivision… 

Vilken del av lektionen verkade eleverna finna utmanande? 

Var dessa utmaningar väntade? 

Var det några utmanande moment som ni inte hade väntat er?  

Lyckades eleverna lösa polynomekvationer av tredje och fjärde grad? 

Tror ni att eleverna insåg att lektionen handlade om att reducera ett komplext problem till ett 

problem som är hanterbart? 

Var det några skillnader mellan eleverna? 
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Bilaga 3: Informationsbrev 
 
Deltagande i studie 
 

Vill Du delta i en studie om lärares planering av undervisning om polynomekvationer 
av högre grad?  

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare planerar, genomför och 
utvärderar det matematiska innehållet inför en lektion om polynomekvationer av 
högre grad. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 
gymnasielärare vid Linköpings universitet. Studien kommer att genomföras med 
intervjuer under 0425-0504 2017. Intervjun kommer att beröra din erfarenhet av 
undervisning om polynomekvationer av högre grad. Intervjun beräknas ta ca 30 
minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö och på en tid och plats som Du 
bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så 
att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer 
att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form 
av en muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. 
När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid 
Linköpings universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att 
förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 
examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering.  

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie   
𝐽𝑎 𝑁𝑒𝑗

 

Underskrift:         

 

Ansvarig för studien är Linda Lundin samt handledare Anna Lundberg. Har Du 
frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till oss. 

    
Student     
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