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Abstract: 
Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller 
algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som 
spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit 
att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt 
vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har 
frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också 
leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre 
förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs 
4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig 
introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.  
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1 Inledning 
 
Under lärarutbildningen har det diskuterats om vikten av att använda korrekta termer inom 
matematikämnet och att korrekta symboler ska användas. Det fick mig att undra hur elever 
uppfattar symboler i matematiken och vilken förståelse och uppfattning de har kring 
symbolers användning i matematik och i synnerhet när det gäller algebra. Vad behövs för en 
god kunskapsutveckling i matematik? Vissa elever tar sig med lätthet igenom uppgifter 
medan andra kämpar med uppgifterna. Förklaringarna till detta kan vara många. Men 
undervisning handlar om kommunikation och att lära sig matematik och algebra är som att 
lära sig ett annat språk. Matematiken har ett eget ordförråd och syntax. Centralt är då att 
elever behöver tillgodogöra sig begrepp och utveckla en förmåga att använda begreppen. Men 
det krävs mer än definitioner av matematiska begrepp för att förstå dem. Matematiska 
begrepp behöver sättas i relation till varandra och vilka samband som begreppen har till 
varandra för att elever ska kunna använda begreppen i matematiska resonemang. 
 
Många elever upplever algebran som krånglig. Sverige har haft en negativ trend i de senaste 
internationella undersökningarna som TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) (Persson, 2010). 
Svenska elever gör sämre ifrån sig än elever i en 20-lands grupp med OECD- (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) och EU-länder i området algebra (Skolverket, 
2008). Skolverket (2008) konstaterar i sin TIMSS 2007 rapport att svenska elever ligger 30 
poäng lägre än EU/OECD genomsnittet och att denna skillnad är signifikant. Även i TIMSS 
1995 och 2003 konstaterades svagheter inom algebra hos svenska elever. Detta är dock inga 
nya resultat, IEA-undersökningen 1980 visade att svenska elever presterade sämre än elever i 
jämförbara länder i området algebra (Utbildningsdepartementet, 1986). TIMSS 2007 visar att 
svenska elever får i genomsnitt mindre undervisning i tid inom området algebra och geometri 
än EU/OECD länderna. Bergsten, Häggström och Lindberg (1997, s.6) menar att en 
förklaring kan vara att algebra införs först i senare år i svensk undervisning samt att olika 
matematiska uttrycksformer inte har betonats. Enligt Bentley (2008a, s.118) har svenska 
elever ”öar av isolerad kunskap”. Undervisningen i Sverige har haft som fokus på procedurer. 
Ett exempel på detta som Bentley (2008a, s.123) tar upp är ekvationsspelet som tränar 
framförallt procedurella regler vid ekvationslösning. Läraren eller en elev gömmer bönor i 
askar och arrangerar ett problem efter två regler; lika många bönor ska gömmas i varje ask 
samt att lika många bönor ska placeras på varje sida om ett tänkt likhetstecken, gömda och 
synliga bönor räknas med (Bergsten, m.fl., 1997, ss.64-66). Bentley fann att elevlösningar där 
eleverna kunnat tillämpat spelets regler direkt har höga lösningsfrekvenser. Men när det 
gällde mer komplexa ekvationer där förenklingar behövs räcker inte spelets regler till utan en 
djupare förståelse av hur ekvationer löses är nödvändig. I länder som presterat bra i TIMSS 
2007, till exempel Hong Kong och Taiwan, ligger fokus på begreppsförståelse och generella 
matematiska principer för att få till en helhet av matematiska kunskaper (Bentley, 2008a, 
s.118ff). 
 
Variabelbegreppet är ett centralt begrepp inom algebra (e.g. Bentley, 2009, s.13; Persson, 
2005, s.64) eftersom variabler är generaliserade tal och algebra är generaliserad matematik. I 
det centrala innehållet för år 4-6 ska elever möta obekanta tal och deras egenskaper samt 
ställas inför situationer där de obekanta talen betecknas med en symbol (Skolverket, 2011b, 
s.64).  
 
Algebra är ett område som elever har problem i och därmed bör det vara ett prioriterat område 
i skolan. Grunden för begreppsförståelse läggs redan i de tidiga åldrarna och det verkar som 
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att brister i grunden följer med upp i åldrarna (e.g. Persson, 2010, Bentley, 2008a, Olteanu, 
2007). Ett antagande vi kan göra är att det är i de tidigare åldrarna grunden för algebra läggs. 
Därmed blir det viktigt att se hur algebra hanteras i tidigare åldrar. Vad gäller variabler 
introduceras de först i årskurs 4-6 i och med att elever förväntas arbeta med obekanta tal och 
att de ska möta situationer där obekanta betecknas med en symbol (Skolverket, 2011b, s.64). 
Med andra ord läggs grunden för elevers förståelse för variabelbegreppet i år 4-6.  
 
En lärares roll är att ge elever möjligheter att utveckla sin förmåga att använda, se samband 
och analysera centrala begrepp i matematiken. Därmed är det viktigt att veta vad begreppen 
står för. Detta arbete ämnar visa på de insikter som finns kring elevers begreppsförmåga.  
 

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att få kunskap om den roll begrepp spelar i algebrainlärning med ett särskilt fokus på 
elever i årskurs 4-6. Eftersom variabelbegreppet har beskrivits som ett centralt område inom 
algebraundervisning (e.g. Bentley, 2009; Persson, 2005) är det av intresse att ta reda på vilka 
uppfattningar elever i årskurs 4-6 har i variabelbegreppet. 
 
Syftet ger oss dessa frågeställningar: 
 

1. Vilken roll spelar begrepp och begreppsförmåga vid arbete med algebra hos elever i år 
4-6? 

 
2. Vilken begreppsförståelse i variabelbegreppet har elever i årskurs 4-6? 

 

3 Bakgrund 
 
Bakgrunden är indelad i två delar. Den första delen tittar på algebra och skolalgebra och hur 
dessa beskrivs i styrdokument samt litteratur inom området. Sedan beskrivs ekvationer och 
hur elever arbetar med ekvationer. Därefter beskrivs variabelbegreppet i korthet.  
Den andra delen fokuserar på begrepp och begreppsförmåga.  
 
3.1 Algebra 
 
Algebran har haft en lång historia av utveckling. I början var den retorisk och till för 
problemlösning. Uppgiften var att bestämma det okända talet och därmed finna lösningen. 
Denna syn på algebra som främst ett ekvationslösningsverktyg var den dominerande fram till 
1600-talet. I takt med att naturvetenskapen växte som forskningsfält växte även behovet av ett 
verktyg för att både beskriva samband som att utföra generaliserade beräkningar. Fermat och 
Descartes införande av den analytiska geometrin kom att bli starten för modern algebra 
(Persson, 2010, s.33-34). Algebran växte fram ur ett behov av att finna generella 
lösningsmetoder för problem i aritmetik och geometri (Bergsten, m.fl., 1997).  
 
Bergsten, m.fl. (1997, s.13) menar att skolalgebra kan beskrivas utifrån de sammanhang där 
bokstavssymboler används eftersom användningen av bokstäver är det synligaste beviset på 
algebra. Därmed kan skolalgebra beskrivas som de situationer där bokstavsymboler används 
och vad bokstäverna står för samt vilken matematisk aktivitet de manar till. I figur 1 
presenteras de aspekter som variabler har enligt Uiskin (i Bergsten, m.fl., 1997, s.13): 
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Algebra som 
Bokstavssymbol 

som 
Aktivitet 

Problemlösningsverktyg Obekant, konstant Lösa, förenkla 

Generaliserad aritmetik Mönsterbeskrivande 
Översätta, 

generalisera 

Studium av relationer Variabel, parameter Relatera, göra grafer 

Studium av strukturer 
Godtyckliga 

symboler 
Omskriva, motivera 

Figur 1. Uiskins aspekter av skolalgebra (Bergsten, m.fl., 1997, s.13) 

När elever arbetar med bokstavssymboler inom matematik rör de sig mellan dessa olika 
aspekter. Därmed kräver ett variabelbegrepp att elever förstår alla de olika aspekter en 
bokstavssymbol kan anta i algebraiska uttryck. 
 
3.1.1 Algebra enligt styrdokumenten 
 
I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik beskrivs algebraisk kunskap som ”att man 
genom bokstavsbeteckningar i stället för tal, kan uttrycka beräkningar på ett generellt sätt” 
(Skolverket, 2011a, s. 16). Denna kunskap i och om algebra behöver elever för att kunna 
resonera vid problemlösning, för att kunna arbeta med matematiska modeller samt för 
fortsatta studier. I kommentarsmaterialet lyfter Skolverket även fram att kunskap om algebra 
och ekvationer är centralt för arbete kring samband och förändring bland annat för att 
utveckla kunskap om funktioner. 
 
I det centrala innehållet för årskurs 4-6 i nuvarande kursplan (Skolverket, 2011b, s.64) står det 
att arbetet med algebra ska innefatta: 
 

• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna 
ett obekant tal med en symbol. 

• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 
• Metoder för enkel ekvationslösning. 
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 

uttryckas. 
 

Skott, Hansen, Jess och Schou (2010, s.602) menar att algebra användes innan 
bokstavsräkning och därför bör elever lära sig grunderna tidigt och på deras eget språk samt 
olika representationsformer. Det är därför fördelaktigt att fokus i kursplanen ligger på den 
generella naturen i algebra snarare än på bokstavsräkning.   
 

3.1.2 Ekvationer och ekvationslösning 
 
Ekvationer har en central roll i algebraområdet, i det centrala innehållet för årskurs 4-6 är det 
nämnt på två av de fyra punkter som finns i algebraområdet. Skott, m.fl. (2010, s.647) menar 
på att ekvationer varit det mest karakteristiska i algebraundervisningen i skolan.  
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Vad är då en ekvation? Kiselman och Mouwitz (2008, s.94) definierar en ekvation som 
”matematisk utsaga som innehåller en likhet”. Lösningen till en ekvation behöver att vänster 
led är lika med höger led. Ekvationer innehåller ofta en eller flera obekanta. 1+x=2 till 
exempel är en ekvation. Likaså är x+5=y också en ekvation denna gång med två obekanta. 
Obekanta betecknas ofta med x, y, z.  
 
Elever i årskurs 4-6 ska arbeta med metoder för enklare ekvationslösning. Bergsten m.fl. 
(1997, s.60ff) menar att metoder för ekvationslösning kan indelas i informella och formella 
lösningsmetoder. Informella lösningsmetoder fungerar enbart på specifika fall som oftast är 
enklare ekvationer. Detta innebär att elever inte arbetar algebraiskt med dessa metoder utan 
enbart numeriskt. Exempel på informella metoder är övertäckning, upp- och nedräkning samt 
arbeta baklänges. Formella metoder är olika former av annuleringslagar och/eller 
överflyttningsregler (Bergsten, m.fl., 1997, s.60-63). 
 
Förutom lösning av ekvationer ska elever ges möjlighet att formulera ekvationer. Detta är 
tydligt i formulering ”Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov 
av att beteckna ett obekant tal med en symbol” samt att elever ska få möta ”enkla algebraiska 
uttryck och ekvationer som är relevanta för eleven” (Skolverket, 2011b, s.64). 
Kommentarsmaterialet lyfter fram att elever utvecklar kunskap om hur enkla algebraiska 
uttryck och ekvationer kan skrivas genom ett prövande förhållningssätt (Skolverket, 2011a, 
s.17). Med andra ord behöver elever möta ekvationer både genom att formulera dem och lösa 
dem. 
 
Bergsten, m.fl. (1997, s.49) beskriver arbetet med ekvationer utifrån den algebraiska cykeln 
(se figur 2). Elever behöver utifrån ett matematiskt problem översätta detta till en ekvation, 
med andra ord gå från en verbal/skriftlig uttrycksform till en symbolisk uttrycksform. Denna 
ekvation behöver sen omskrivas på ett lämplig sätt, det vi kallar för att lösa ekvationen. 
Lösningen behöver sedan tolkas tillbaka till det ursprungliga problemet. Vid båda 
översättningar, från problem till ekvation och tillbaka, måste symbolerna först tilldelas någon 
form av mening för att lösningen ska kunna tolkas i den första problemsituationen (Bergsten, 
m.fl., 1997, s.49). Styrkan i ekvationer är att varje ekvation kan beskriva ett stort antal 
problemsituationer. Samtidigt är även svårigheten med ekvationer att symbolerna i ekvationen 
är avkontextualiserade och därmed inte säger något om kontexten (det matematiska 
problemet). Härmed menar Bergsten, m.fl. att det inte är tillräckligt att mekaniskt kunna 
hantera symbolerna om ekvationer ska användas som verktyg vid problemlösning. 
 

 
Figur 2 Den algebraiska cykeln (Bergsten, m.fl., 1997, s.49). 
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3.1.3 Variabler 
 
De tecken som är speciella för algebran är bokstavssymbolerna. Till en börja stod de bara för 
ett särskilt men obestämt tal som skulle finnas. Med tiden kom bokstäverna att få fler och allt 
mer abstrakta betydelser. Persson (2010, s.36) menar att tidigare forskning kring elevers 
uppfattningar om variabler har byggt på antagande om hierarkiskt ordnade nivåer där elever 
rör sig från den lägsta till den högsta nivån i en viss ordning. Samtidigt presenterar Persson 
annan forskning som visar att elever börjar med att tillägna sig betydelser på en enkel nivå 
men att de inte förlorar de tidigare betydelserna. Persson menar att det är ett tecken på elevens 
mångsidighet att vid behov kunna tillämpa de olika betydelserna. 
 
Bokstavsymboler används i främst tre grundområden, okänt tal, generaliserat tal och tal i 
funktionssamband (Persson, 2010, s.36). Persson gör skillnad på variabel och bokstavssymbol 
och menar att engelskans variable betyder bokstavssymbol i allmänhet medan svenskans 
variabel antyder en bokstavssymbol som inte står för ett bestämt tal utan kan variera.  
 
Skott m.fl. (2010, s.605) konstaterar att det råder förvirring kring obekanta, variabler och 
bokstavssymboler. I formeln Area = l*b är l och b variabler och ordet ”Area” är även det en 
variabel. I det här fallet är ”Area” en beroende variabel till de oberoende variablerna l och b, 
därmed har vi även ett funktionssamband där arean beror på längden och bredden. I 
ekvationen 3+x=5 kallas ofta bokstaven x för en variabel, men Skott, m.fl. menar att obekant 
är en mer precis beteckning. Det centrala innehållet säger att elever ska möta obekanta tal. 
Samtidigt är det troligt att de stöter på variabler som till exempel i formeln för area när de 
arbetar med geometri. 
 
Bentleys (2008a, s.102ff) analys av TIMSS 2007 visar att svenska elever har problem med 
substitution av variabler. Ett exempel är uppgiften M04_03 i TIMSS 2007, a = 3 och b = -1 
vad är värdet av 2a+3(2-b), en majoritet (59,3%) av svenska elever svarar 9. Bentley anser att 
detta beror på att elever inte lärt sig substitution av variabler fullständigt och därmed inte 
heller känner till att om b = -1 är –b = +1. I det nationella provet i årskurs 9 fanns ett liknande 
problem i två versioner, men utan problemet med att substituera en variabel med minustecken 
framför sig. Den ena av uppgifter var om a = 3 och b = -2 bestäm värdet av a(a+2)+b. Av de 
insamlade svaren var 40,8% korrekta lösningar. Vad gäller de inkorrekta lösningarna är det 
brister på förmågan att använda den distributiva lagen, substituera en positiv variabel med ett 
negativt tal och bristande insikt om vilken betydelse en variabel framför en parentes har. 
Olteanu (2007) har funnit att elever på gymnasiet visade problem med algebraisk syntax, t.ex. 
att 2x betyder 2 gånger x samt vad symboler är och står för.  
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3.2 Begrepp och begreppsförmåga i matematik 
 
Matematisk kompetens förutsätter att elever utvecklar och kopplar deras kunskap om begrepp 
och procedurer. Begrepp och procedurer är därmed länkade i varandra och svåra att separera 
(Rittle-Johnson & Alibali, 1999, s.175). Rittle-Johnson & Alibali (s.175) definierar 
konceptuell kunskap (begreppsförståelse) som en implicit eller explicit förståelse för 
principerna som reglerar en domän och relationer mellan olika kunskaper inom en domän. 
Procedurell kunskap är de handlingssekvenser som används för att lösa ett matematiskt 
problem. Men vad är ett begrepp? 
 
Bergsten, m.fl. (1997, s.137) anser att det inte är så enkelt att begrepp är något man förstått 
eller inte. De menar att bilden av matematiska begrepp är något som utvecklas över tid. Rittle-
Johnson & Alibali (1999, s.175) uttryckte det som att begreppsförståelse ligger inom ett 
kontinuum. Alltså att förståelsen för begrepp är föränderlig. Från början har eleven en 
primitiv bild av ett begrepp och med tiden byggs denna bild upp och blir allt rikare i struktur. 
Detta sker när begreppet relateras till nya situationer, nytt språk och till nya tal och symboler. 
Därmed blir begreppet kopplat till olika matematiska uttrycksformer (Bergsten, m.fl., 1997, 
ss.138-139). Vidare uttrycker Bergsten, m.fl. (s.139) att eftersom vi kan betrakta detta som en 
begreppsbild (se figur 3), snarare än bara ett begrepp, kan vi tala om begreppsbildning för 
denna process.  

 
  
 
Det är genom att möta ett begrepp i olika sammanhang som elever kan utveckla sin förståelse 
för begreppet eftersom de då kan bygga på den bild de redan har. Först när en elev har 
utvecklat tillräcklig kunskap om ett begrepps egenskaper, andra begrepp som är kopplade till 
det första begreppet och hur relationen mellan begreppen ser ut kan vi tala om att en elev har 
verklig förståelse för begreppet (Bentley, 2008b, ss.16-17). 
 
Persson (2010, s.124) anser att när elever kommit upp i gymnasieålder att de har brister i sin 
begreppsutveckling och att de därmed har svårt att förstå algebraiska uttryck. Även Bentley 

Matematiskt 
Begrepp 

Matematiska 
Symboler Bild 

Språk 

Samband med 
andra begrepp 

Exempel Situation 

Problemlösning 

Figur 3 Bild av begreppet begreppsbild Bergsten, m.fl., (1997, s.139). 
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(2009, s.13) pekar på att elever har outvecklade kunskaper kring begrepp samtidigt som 
Bentley menar att begreppsförståelse spelar en avgörande roll i algebra. 
 
3.2.1 Matematiska begrepp och begreppsförmåga enligt styrdokumenten 
 
Enligt läroplanen ska elever utveckla sin förmåga att analysera matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp. Alltså ska elever få möjlighet att möta och utveckla förståelse för 
matematiska begrepp och deras användbarhet. Vidare står det i kursplanen att elever ska 
utveckla en förtrogenhet med matematiska begrepp (Skolverket, 2011b, ss.62-63). Alltså kan 
vi se att kursplanen talar om förtrogenhet och förmåga vad gäller begrepp. 
Kommentarsmaterialet (Skolverket, 2011a, s.9) utvidgar detta till begreppsförståelse. Där står 
att begreppsförståelse spelar en central roll i elever förståelse för matematik och deras 
fortsatta utveckling.  
 
Fakta, förtrogen, förståelse och färdighet är olika uttryck för kunskap, enligt läroplanen, och 
att dessa uttryck förutsätter och samspelar med varandra (Skolverket, 2011b, s.10). Vidare 
kan vi se begreppsförmåga som en sammanfattande term för att beskriva både 
begreppsförtrogenhet och begreppsförståelse. Det de fem förmågorna i kursplanen i 
matematik ger uttryck för är just denna begreppsförmåga eftersom de olika avseenden bygger 
på antingen en begreppsförtrogenhet eller begreppsförståelse.  
 
Skolverket (2011a, s.9) skriver i sitt kommentarmaterial till kursplanen att elever behöver 
kunna förstå och använda matematiska begrepp för att ha en god förståelse i matematik. 
Kursplanen i matematik visar på detta genom att elever förväntas utveckla sin förmåga i att 
använda och analysera matematiska begrepp och deras samband (Skolverket, 2011b, s.63). 
Enligt kommentarsmaterialet till kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2011c, s.9ff) 
innefattar begreppsförmåga att elever kan använda begrepp i olika situationer, jämföra olika 
begrepp och visa samband och relationer mellan begrepp, tolka begrepp, resonera kring olika 
begrepp samt att med olika uttrycksformer beskriva begrepp och växla mellan använda 
uttrycksformer i olika sammanhang. Detta stämmer till stor del överens med det som 
Bergsten, m.fl. kallar för begreppsbild (se figur 3 i avsnitt 3.2). Det betyder att i detta arbete 
ses begreppsförmåga och begreppsbild som synonyma uttryck och kan därmed användas för 
att beskriva samma sak. 
 
3.3 Konceptuell och procedurell undervisning 
 
Förståelse i matematik är att skapa relationer mellan fakta, procedurer, begrepp och så vidare 
(Hiebert & Wearne, 1996, s.252). I litteraturen nämns ofta konceptuell och procedurell 
undervisning. Bentley (2008a, s.118) nämner att den svenska undervisningen karakteriseras 
av procedurer. Men vad innebär konceptuell och procedurell undervisning? 
 
Procedurell undervisning kan vi definiera som undervisning där fokus ligger på att träna 
procedurer och algoritmer att använda för lösning av problem. Ett exempel på träning av 
procedur är ekvationsspelet som nämnts i inledningen (Bergsten, m.fl., 1997, ss.64-66). 
Procedurell kunskap är därmed kopplad till det matematiska språket och algoritmer (Jäder, 
2015, s. 8). Ett problem med procedurell kunskap är att det är svårt att generalisera en 
procedur till andra procedurer, med andra ord att skapa modeller för att lösa problem, när 
procedurerna inte är kopplade till en större helhet (Jäder, 2015, s.9).  
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Konceptuell undervisning är den explicita eller implicita undervisningen för en förståelse för 
dels de principer som råder i ett matematiskt område och dels de relationer som finns mellan 
olika delar av kunskap inom ett område (Rittle-Johnson & Alibali, 1999, s.175). 
Tyngdpunkten i undervisningen här är alltså på att stärka elevers förståelse för de relationer 
och samband som finns mellan olika matematiska begrepp. Hiebert & Wearne (1996, s.252) 
går så långt som att relationer mellan olika delar domänen skapar mentala strukturer.  
 
Konceptuell kunskap och procedurell kunskap hänger ihop med varandra och går inte alltid att 
separera. Framförallt är kunskap om procedurer en del av konceptuell kunskap (Hiebert & 
Wearne, 1996, s.252). I det här arbetet definieras konceptuell undervisning som undervisning 
där begreppsförståelse är i centrum och procedurell undervisning som undervisning där 
inlärning av procedurer och algoritmer är i centrum. 
  

4 Metod 
 
Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie. Detta betyder att utifrån publicerade 
vetenskapliga artiklar (ett krav på vetenskaplighet är att artiklarna skall vara peer reviewed, 
med andra ord granskade av sakkunniga forskare innan publicering) sökes svar för att besvara 
litteraturstudiens frågeställningar och syfte. En systematisk litteraturstudie kännetecknas 
enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s.27) av följande kriterier: 

1. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 
2. En uttalad sökstrategi 
3. Systematisk kodning av alla inkluderade studier 
4. Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier (om det 

är möjligt). 
 
4.1 Etiska överväganden 
 
Enligt Eriksson Barajas, m.fl. (2013, ss.69-70) är det viktigt att urval, redovisning och 
kvalitetsbedömning av presenterad litteratur sker under etiska överväganden. Vidare bör 
endast studier som genomgått noggrann etisk prövning inkluderas. De artiklar som ingår i 
litteraturstudien ska redovisas samt arkiveras på ett säkert sätt i tio år. Alla resultat ska 
presenteras, inte enbart de som stöder hypotesen. Att enbart presentera artiklar som stöder 
författarens åsikt är oetiskt. Artiklarna som är inkluderade i denna studie arkiveras digitalt på 
ett lokalt medium samt digitalt i ”molnet” på internet. 
 
Urval av artiklar har skett på förhand etablerade och redovisade kriterier (se nedanstående 
avsnitt). Så långt som möjligt har urval av litteratur strävat efter att ha största möjliga 
innehållsliga och geografiska täckning. Resultaten av de inkluderade artiklarna har 
systematiskt presenterats och motstridiga resultat har inkluderats. 
 
4.2 Sökprocessen 
 
I detta avsnitt beskrivs sökprocessen. Först beskrivs de databaser som används i 
litteraturstudien. Därefter följer de urvalskriterier som legat till grund för att välja ut litteratur 
att granska. Sedan beskrivs själva sökstrategin i en översikt. Detta följs sedan av 
urvalsprocessen.  
 
4.2.1 Databaser 
 



14 
 

Ett flertal databaser har använts i sökprocessen för att få fram mesta möjligt av den 
tillgängliga litteraturen: 
 
 

• LIBRIS – Nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek (LIBRIS, 
2016). Denna studie har använt LIBRIS för att söka efter vetenskapliga artiklar samt 
avhandlingar, med fokus på forskning från nordiska länder. 

 
• DiVA Portal – DiVA Portal är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och 

studentuppsatser producerade vid 40 lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige 
(Digitala Vetenskapliga Arkivet, 2016). DiVA Portal har använts för sökningar efter 
vetenskapliga artiklar samt avhandlingar, företrädelsevis från nordiska länder. 

 
• ERIC Proquest – En internationell databas som täcker pedagogik och psykologi, 

främst på engelska men även andra språk (Eriksson Barajas, et al., 2013, s.75). ERIC 
Proquest har använts för att söka efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

 
• SUMMON@Dalarna – Detta är Högskolan Dalarna söktjänst för bibliotekets tryckta 

och elektroniska material (Högskolan Dalarna, 2015). Denna studie har sökt i 
SUMMON efter vetenskapliga artiklar samt avhandlingar. Eftersom SUMMON söker 
i databaser som högskolan abonnerar på förekommer visst överlapp med sökningar i 
övriga använda databaser. 

 
4.2.2 Urvalskriterier 
 
I litteraturstudien används endast litteratur publicerad de senaste 16 åren (2000-). Detta är för 
att litteraturen skall vara aktuell. De inkluderade artiklarna ska ha genomgått oberoende 
granskning (peer review). Vetenskapliga rapporter har begränsats till doktorsavhandlingar och 
licentiatavhandlingar. Endast litteratur skriven på svenska och engelska har granskats 
eftersom sökorden har varit på svenska och engelska. 
 
Litteraturen ska innehålla resultat från studier inom det utbildningsvetenskapliga området. En 
avgränsning för arbetet är att innehållet i litteraturen ska vara relevant för årskurs 4-6 eller 
motsvarande. Med andra ord behöver åldern på deltagarna i undersökningarna vara jämförbar 
med elever i årskurs 4-6. Eftersom detta arbete söker öka kunskapen om vilken roll 
begreppsförståelse spelar i algebraundervisning ska studierna för att inkluderas i detta arbete 
behandla det matematiska området algebra, begreppsförståelse och/eller variabelbegreppet.  
 
4.2.3 Sökstrategi 
 
Utifrån syfte och frågeställningar valdes ett antal sökord ut. Dessa sökord användes i 
systematiska sökningar i olika databaser (se avsnitt 4.2.1). I vissa fall användes trunkeringar 
av sökorden, en asterisk lades till ordets stam. Därigenom träffas alla ord som har denna stam 
(Eriksson Barajas, et al., 2013, s.81). Till exempel ger sökordet learn* träffar på både 
learning och learner. 
 
Antalet sökträffar har avgränsats, för att komma närmre litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar, genom att använda fler ord i kombination med varandra. Eftersom det finns 
en åldersavgränsning i frågeställningar och syfte har sökorden grundskol* och ”elementary 
school” använts. Elementary school står inom citationsteckeen för att få fram träffar med hela 
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det uttrycket. I ERIC behövs inte dessa sökord eftersom det är möjligt att ställa in 
avgränsningar vad gäller skolnivå. 
 
Själva det matematiska innehållet har avgränsats med sökord som exempelvis algebra, 
variabel, equation och variable*. Breda sökningar i ERIC, DiVA och LIBRIS gav en mindre 
mängd träffar därmed var det inte nödvändigt att avgränsa sökningarna lika mycket i dessa 
databaser. I databasen SUMMON var det nödvändigt att avgränsa sökningar med fler ord 
eftersom breda sökningar resulterade i svårhanterliga mängder (233 303 träffar). Sökningarna 
sorterades efter relevans i de databaser där det var möjligt. Vid sökningarna i SUMMON 
begränsades träffarna till de 200 första därefter bedömdes träffbilden inte vara relevant för 
litteraturstudien. 
  
4.2.4 Urvalsprocess 
 
Träffarna i varje sökning bedömdes utifrån titel om de var relevanta för litteraturstudien och 
valdes ut för läsning. Därefter lästes abstract för de utvalda träffarna och en ny bedömning 
gjordes om de var relevanta för studien med hänvisning till det syfte och de kriterier som 
ställts upp för urval (se avsnitt 4.2.2). De artiklar som då återstod lästes översiktligt för 
bedömning av deras relevans för studien. Resultat från sökningar sparades i sökscheman. 
Sökord och urvalsprocess finns sammanställda i nedanstående tabeller (tabell 1-5) 
 
Tabell 1 Libris (extra avgränsning: avhandlingar) 

Sökord Antal träffar Urval utifrån 
titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning 

Algebra, 
matematikundervisning 

6 0 - - 

Algebra, grundskol* 0 - - - 
Algebra, ”math* 
education” 

2 1 1 - 

Variabel, 
matematikundervisning 

0 - - - 

Algebra, 
misconception 

0 - - - 

Algebra, 
missuppfattning 

0 - - - 

Algebra, concept* 4 0 - - 
Algebra, begrepp 0 - - - 
Algebra, lära 0 - - - 
Algebra, teach* 5 0 - - 
Algebra, learn* 6 0 - - 
 
Tabell 2 DiVA (extra avgränsning: utbildningsvetenskap) 

Sökord Antal träffar Urval efter titel Urval efter 
abstract 

Urval efter 
läsning 

Algebra 7 41 0 - 
Variab* 18 0 0 - 
Matemat*, 17 22 0 - 

                                                
1 En titel uteslöts då den använts i inledningen. 
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begrepp 
Tabell 3 SUMMON 

Sökord Antal träffar Urval utifrån 
titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning3 

Equation, 
variable4 

233303 - - - 

Algebra, 
variable, 
”elementary 
school”, concept 

9735 23 9 3 

Algebra, 
equation, 
variable, 
”elementary 
school”, concept 

5006 22 8 4 
 

 

Equation, 
variable, 
”elementary 
school”, 
concept7 

3628 15 7 4 
 

 

Teach*, algebra, 
variable, 
“elementary 
school” 

11799 22 13 3 
 

Teach*, 
equation, 
algebra, 
variable*, 
“elementary 
school” 

58210 25 13 3 

 
 
Tabell 4 Manuell sökning i SUMMON (Utvalda författare, extra avgränsning: författare) 

Sökord Antal träffar Urval efter titel Urval efter 
abstract 

Urval efter 
läsning 

”Blanton, 
Maria” 

26 0 - - 

”Kieran, 
Carolyn” 

12 0 - - 

”Kaput, James” 11 0 - - 

                                                                                                                                                   
2 Se not 1 
3 Flera titlar är dubbleringar som förekommer i flera sökningar. 
4 Ospecifika söktermer 
5 Läst titlar upp till 200 träffar därefter bedöms sökresultaten inte vara relevanta. 
6 Se not 5 
7 Utökad avgränsning: Subject term mathematicseducation 
8 Se not 5 
9 Se not 5 
10 Se not 5 
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Tabell 5 ERIC Proquest (extra avgränsing: elementary education och elementary secondary education) 

Sökord Antal träffar Urval efter titel Urval efter 
abstract 

Urval efter 
läsning 

Algebra, 
variable* 

31 5 4 - 

Algebra, 
concept* 

170 17 10 1 

Algebra, teach* 0 - - - 
Algebra, 
instruct* 

241 15 7 1 

Student*, 
understanding, 
variable*, math* 

58 1 0 - 

 
Totalt valdes 32 artiklar och 1 avhandling ut efter läsning av abstract. Av dessa gick två inte 
att hitta i fulltext i databaserna eller via sökning i Google Scholar. De två texter som inte gick 
att hitta i fulltext bedömdes inte uppfylla kriterierna för inkludering och exkluderades därmed 
ur studien. Av de återstående 30 artiklarna och 1 avhandling valdes, efter läsning, sedan 9 
artiklar ut utifrån de på förhand uppställda kriterierna (se avsnitt 4.2.2). 
 
4.3 Sökresultat   
 
När alla relevanta sökord använts och sökningarna började leda mot samma forskning 
bedömdes urvalsprocessen som färdig. Därefter började arbetet med analys av innehållet i 
artiklarna och en kvalitetsgranskning av artiklarna. I detta avsnitt presenteras utvald litteratur 
följt av kvalitetsgranskning och en analys. 
 
4.3.1 Utvald litteratur 
 
Alla i studien ingående artiklar (se tabell 6 för presentation av utvald litteratur) har tydligt 
beskrivna syften. I vissa fall finns även frågeställningar beskrivna och även hypoteser. De 
artiklar som är studier har tydligt beskrivna urval och genomförandet av studierna är 
beskrivet. I flertalet fall nämns dock inte något om etiska aspekter av forskningen. Artiklarna 
bedöms hålla god vetenskaplig kvalité då de genomgått en sakkunnig granskning (peer 
review). 
 
Alla artiklar är, enligt NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste), publicerade i 
internationellt ansedda vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna i denna studie är hämtade ur 8 
olika tidskrifter varav samtliga är listade i NSDs databas. 7 av de 8 tidskrifterna (vid 
publiceringsdatum) tillhör kvalitetsnivå 2 i NSD. Detta innebär att tidskrifterna tillhör de 
ledande inom sitt område. 
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Tabell 6 Presentation av utvald litteratur 

 Författare År Titel Publikation Land Typ av studie 
1 Blanton, M., 

Stephens, A., 
Knuth, E., 
Murphy 
Gardiner, A., 
Isler, I., & 
Kim, J-S. 

2015 The 
Development 
of Children’s 
Algebraic 
Thinking: The 
Impact of a 
Comprehensive 
Early Algebra 
Intervention in 
Third Grade. 

Journal for 
Research in 
Mathematics 
Education 

USA Intervention 
Kvantitativ 

2 Cai, J., Lew, 
H. C., Morris, 
A., Moyer, J. 
C., Fong Ng, 

S., & 
Schmittau, J. 

2005 The 
development of 
studients’ 
algebraic 
thinking in 
earlier grades: 
A cross-
cultural 
comparative 
perspective. 

Zentralblatt 
Für Didaktik 
Der 
Mathematik 
(ZDM) 

USA Kursplansanalys 

3 Carraher, D. 
W., 
Schliemann, 
A. D., 
Brizuela, B. 
M., & 
Earnest, D. 

2006 Arithmetic and 
algebra in early 
mathematics 
education. 

Journal for 
Research in 
Mathematics 
Education 
 
 

USA Longitudinell 

4 Hewitt, D. 2012 Young students 
learning formal 
algebraic 
notation and 
solving linear 
equations: are 
commonly 
experienced 
difficulties 
avoidable? 

Educational 
Studies in 
Mathematics 

UK Kvalitativ 

5 Humberstone, 
J., & Reeve, 

R. A. 

2008 Profiles of 
algebraic 
competence. 

Learning 
and 
Instruction 
 

Australien Kvantitativ 

6 Knuth, E. J., 
Alibali, M. 

W., McNeil, 
N. M., 

Weinberg, 
A., & 

2005 Middle school 
students’ 
understanding 
of core 
algebraic 
concepts: 

ZDM USA Kvantitativ 
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Stephens, A. 
C. 

Equivalence & 
Variable1 

7 Matthews, P., 
& Rittle-

Johnson, B. 

2009 In pursuit of 
knowledge: 
Comparing 
self-
explanations, 
concepts, and 
procedures as 
pedagogical 
tools 

 

Journal of 
Experimental 
Child 
Psychology 
 
 
 

USA Intervention 

8 Welder, R. 
M. 

2012 Improving 
algebra 

preparation: 
Implications 

from research 
on student 

misconceptions 
and difficulties 

School 
Science and 
Mathematics 

USA Litteraturöversikt 

9 Yeap, B., & 
Kaur, B. 

2008 Elementary 
school students 
engaging in 
making 
generalisation: 
A glimpse 
from a 
singapore 
classroom 

ZDM Singapore Case study 

 
4.3.2 Analys av litteratur 
 
En innehållsanalys har genomförts på den utvalda litteraturen. Detta har gjorts genom att de 
centrala resultaten i artiklarna sorteras in i kategorier.  
 
Denna studie har haft som syfte att få kunskap om den roll begrepp spelar i algebrainlärning 
samt vilken begreppsförmåga elever i årskurs 4-6 har avseende variabelbegreppet. Därför är 
resultaten från de inkluderade artiklarna kategoriserade enligt innehåll som rör 
begreppsförmåga. Detta har presenterats i avsnitt 3 Bakgrund.  
 
Följande kategoriseringar har därför använts i innehållsanalysen: 
 
Frågeställning 1: Vilken roll spelar begrepp och begreppsförmåga vid arbete med algebra hos 
elever i år 4-6? 
 
Frågeställning 2: Vilken begreppsförståelse i variabelbegreppet har elever i årskurs 4-6? 
  
 A: Förmåga att tolka och analysera variabler. 
 B: Förmåga uttrycka och använda variabler. 
 C: Förmåga att se samband mellan variabler och andra begrepp. 
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Litteraturen lästes igenom ytterligare en gång och delades in efter dessa kategorier. Resultatet 
sammanställdes i tabellen nedan. 
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Tabell 7 Resultat av innehållsanalys 

Artikel Centrala resultat (frågeställning inom 
parentes) 

Blanton, M., Stephens, A., Knuth, E., 
Murphy Gardiner, A., Isler, I., & Kim, J-S. 
(2015). The Development of Children’s 
Algebraic Thinking: The Impact of a 
Comprehensive Early Algebra Intervention 
in Third Grade. 

• Identifierade fem centrala begrepp av 
betydelse för algebraiskt tänkande; 
generaliserad aritmetik, funktionellt 
tänkande, variabel, proportionalitet 
och likhet, ojämlikhet, ekvationer och 
uttryck. (1) 

• Undervisning med fokus på centrala 
algebraiska begrepp ger bättre resultat 
än undervisning med aritmetiskt 
fokus. (1) 

Cai, J., Lew, H. C., Morris, A., Moyer, J. C., 
Fong Ng, S., & Schmittau, J. (2005). The 
development of 22students’ algebraic 
thinking in earlier grades: A cross-cultural 
comparative perspective. 

• Vilken nivå elever i grundskolan ska 
ligga på gällande bokstavssymboler 
skiljer sig mellan länder. (2A/B/C) 

• De asiatiska läroplanerna syftar till att 
hjälpa elever att få till en smidig 
övergång från aritmetiskt till 
algebraiskt tänkande, till exempel 
genom att relatera motstående 
operationer till ekvationer. 2C 

Carraher, D. W., Schliemann, A. D., 
Brizuela, B. M., & Earnest, D. (2006). 
Arithmetic and algebra in early mathematics 
education. 

• Elever använde bokstäver för att 
representera variabler samt kunde 
formulera nya algebraiska uttryck. 
(2B) 

• Eleverna förstod relationen mellan 
ändringar i en mängd och den 
ursprungliga mängden. (2A/C) 

• Hanterade okända mängder samtidigt 
som de behöll en invariant relation 
mellan mängderna. (2A/C) 

• Genererade lämpliga uttryck för 
höjden på olika personer oavsett vem 
som hade blivit tilldelad ett initialt 
värde på N. (2B) 

Hewitt, D. (2012). Young students learning 
formal algebraic notation and solving linear 
equations: are commonly experienced 
difficulties avoidable? 

• Utan tidigare kännedom om 
bokstavssymboler eller formella 
uttryck inom algebra kunde elever 
efter 3 lektioner lösa ekvationer. (2B) 
(1) 

• Vidare kunde de läsa, skriva och 
arbeta med formella algebraiska 
uttryck och bokstavssymboler. (2B) 
(1) 

Humberstone, J., & Reeve, R. A. (2008). 
Profiles of algebraic competence. 

• Svårigheter elever har i tillägnandet 
av algebraisk kompetens beror på 
svag förståelse för de matematiska 
relationer som uttrycks i algebraiska 
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uttryck. (1) 
Knuth, E. J., Alibali, M. W., McNeil, N. M., 
Weinberg, A., & Stephens, A. C. (2005). 
Middle school students’ understanding of 
core algebraic concepts: Equivalence & 
Variable1. 

• Majoriteten av de deltagande eleverna 
identifierar en bokstavssymbol, i ett 
uttryck där den används som en 
variabel, som just en variabel. (2A) 

• Eleverna i årskurs 6 hade problem 
med variabelbegreppet när det var 
kopplat till ett problem där de 
behövde bestämma vilket uttryck som 
var mest. (2A/C) 

Matthews, P., & Rittle-Johnson, B. (2009). In 
pursuit of knowledge: Comparing self-
explanations, concepts, and procedures as 
pedagogical tools. 

• Undervisning med fokus på koncept 
leder till jämförbar kunskap i 
procedurer som procedurellt inriktad 
undervisning samtidigt som 
konceptuell undervisning leder till 
mer konceptuella förklaringar. (1) 

• Minskad procedurell variation i 
procedurell undervisning ledde till 
mer korrekta procedurer. Men 
konceptuell undervisning tenderar till 
mer variation i procedurer som 
användes. (1) 

• Asymmetriskt förhållande mellan 
konceptuell och procedurell kunskap 
där konceptuell kunskap verkar stödja 
tillväxt i både koncept och 
procedurer. Procedurell kunskap 
verkar stödja bara tillväxt inom ett 
kunskapsområde (procedurer). (1) 

Welder, R. M. (2012). Improving algebra 
preparation: Implications from research on 
student misconceptions and difficulties. 

• Föreslår att förkortningar undviks i 
början när elever introduceras för 
bokstavssymboler i algebra. (2A) 

Yeap, B., & Kaur, B. (2008). Elementary 
school students engaging in making 
generalisation: A glimpse from a singapore 
classroom. 

• Tidigare kunskap förs över till nya 
situationer. Men det sker inte 
automatiskt för alla elever. Istället 
förlitar de sig på heuristik som att 
arbeta med enklare uppgifter. En 
implikation för undervisning är därför 
att heuristik behövs explicit läras ut 
för att hjälpa dessa elever att 
generalisera i matematisk. (1) 

 

5 Resultat 
 
Utifrån den innehållsanalys som gjorts presenteras resultatet av litteraturstudien i 
nedanstående avsnitt. 
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5.1 Vilken roll spelar begrepp och begreppsförmåga i 
algebraundervisning? 
 
I denna första del besvaras den första frågeställningen. 
 
Vissa studier som granskats har lyft fram att undervisning med fokus på begrepp ger bättre 
resultat än undervisning med fokus på aritmetik och procedurer (e.g. Blanton, Stephens, 
Knuth, Murphy Gardiner, Isler & Kim, 2015; Matthews & Rittle-Johnson, 2009).   
 
Blanton, m.fl. (2015, s.43ff) implementerade en intervention där fokus för interventionens 
lektioner låg på undervisning i vad Blanton, m.fl. kallar för de fem ”big ideas”. Dessa idéer 
möjliggör för elever att ägna sig åt algebraisk tänkande inom områden generalisering, 
representation, rättfärdigande och resonemang kring matematiska relationer. De fem idéerna 
är: 
 

• Ekvivalens, uttryck, ekvationer och ojämlikhet – handlar om att utveckla en relationell 
förståelse av likhetstecknet, att representera och resonera med hjälp av uttryck och 
ekvationer i deras symboliska form (matematisk formella form) samt att beskriva 
relationer mellan och inom generaliserade mängder som är ekvivalenta eller icke-
ekvivalenta. 

• Generaliserad aritmetik – handlar om att generalisera aritmetiska relationer, inklusive 
grundläggande egenskaper hos tal och operationer (till exempel den kommutativa 
lagen i addition) och resonemang kring aritmetiska uttrycks struktur snarare än deras 
beräknade värde. 

• Funktionellt tänkande – generaliserade relationer mellan kovarierande mängder och 
representationer och resonemang av dessa relationer genom språk, symbolisk 
(algebraisk) skrift, tabeller och grafer. 

• Variabel – syftar till symbolisk skrift som ett lingivistiskt verktyg för att representera 
matematiska idéer på ett kortfattat sätt och inkluderar även de olika roller variabler har 
i olika matematiska kontexter (till exempel obekant tal, parameter och generaliserat 
tal). 

• Proportionellt resonemang – är de möjligheter till algebraiskt resonemang kring två 
generaliserade mängder där relationen mellan mängderna är sådant att förhållandet 
mellan dem är invariant. 

 
Blanton, m.fl. (2015, s.43) anser att de fem idéerna inte ska ses som att den ena utesluter den 
andra. Till exempel är variabler integrerat i de andra idéerna men står som en egen idé för att 
understryka variablers betydelse i algebra. Utifrån dessa fem idéer utvecklades en 
interventionsplan på 19 en-timmeslektioner, där varje lektion ägnades åt något av begreppen. 
Två grupper testades, en interventionsgrupp och en grupp som inte fick interventionen. Innan 
intervention fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Efter 
interventionen presterar interventionsgruppen mycket bättre än ickeinterventionsgruppen. I 
det test grupperna fick före intervention hade interventionsgruppen ett medel, av korrekta 
lösningar, på 18,2% och efter interventionen har de ett medel på 65,5%. Det ger en ökning 
med 47,3 procentenheter. Detta kan jämföras med ickeinterventionsgruppen som pretest har 
ett medel på 15% och posttest på 22%, en ökning med sju procentenheter.  
 
I det här sammanhanget kan det vara av intresse att titta på ett av de problem som eleverna i 
Blanton m.fl. undersökning fick lösa. I detta problem testas elever förmåga att representera en 
okänd mängd med variabeluttryck.  
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Item 7 
Tim and Angela each have a piggy bank. They know that their piggy banks each contain the 
same number of pennies, but they don’t know how many. Angela also has 8 pennies in her 
hand. 

(a) How would you describe the number of pennies Tim has? 
(b) How would you describe the total number of pennies Angela has? 
(c) Angela and Tim combine all of their pennies to buy some candy. How would you 

describe the total number of pennies they have? 
Figur 4 Testfråga ur Blanton, m.fl. (2015,s.59). 

Innan interventionen är det få elever ur båda grupper som svarar korrekt på någon av 
delfrågorna medan efter intervention ger en majoritet av eleverna i interventionsgruppen 
korrekta svar på de tre delfrågorna (7a-c) (Blanton, m.fl., 2015, s.60). När de undersökte 
svaren blir det än mer intressant då 63% av eleverna i interventionsgruppen relaterade sin 
representation av Angelas mynt till det antal Tim har. Med andra ord gjorde de kopplingen att 
om Tim har p mynt så har Angela p+8 mynt. 39% av eleverna i interventionsgruppen gjorde 
koppling att i 7c till svaren i 7a och 7b. Alltså om de svarat att tim har p mynt använde de 
detta som bas för svaret i 7c och svarade att Tim och Angela tillsammans har p+p+8 mynt. I 
icke-interventionsgruppen är det ingen som representerar värdet av antal mynt i någon av 
delfrågorna med en bokstavssymbol (ibid, s.60-61). En tolkning av dessa resultat är att 
eleverna i interventionsgruppen använder variabler med någon form av förståelse och att de 
inte gör det rutinmässigt (Blanton, m.fl., 2015, s.61). 
 
Humberstone & Reeve (2008, s.364.) fann, i sin undersökning av 72 12-åriga flickor, fyra 
olika algebraiska kompetens-profiler där den algebraiska kunskapen ökade för varje profil. 
Elever i profil 1 visar ingen algebraisk förståelse. De elever som hörde till profil två visar lite 
algebraisk förståelse. I relation till eleverna i profil 1 kunde de i profil 2 visa en medvetenhet 
om relationer mellan termer i ekvationer. Elever i profil 3 visar på ett visst algebraiskt 
resonemang på vissa av de olika deltest som eleverna utförde. Slutligen elever i profil 4 
visade på algebraiska resonemang på all deltester. 
 
Dessa profiler visar dock på partiell kunskap i det algebraiska området eftersom elever som 
platsar i den högsta profilen inte klarade av att översätta ekvationer till skrivna fraser (att gå 
från en symbolisk uttrycksform till en språklig). En annan anledning till att det bara är partiell 
kunskap är att studien enbart testade eleverna med envariabelsproblem samt att äldre elever 
har problem att lösa tvåvariabelsproblem (Humberstone & Reeve, 2008, s.365.). En 
implikation av studien är att, även om de identifierade profilerna kan förklara den stora 
mängden olika missuppfattningar som finns inom området algebra, behöver det inte finnas en 
sekventiell progression från en kompetensprofil till en annan (Humberstone & Reeve, 2008, 
s.365). Vidare menar författarna att de inte identifierat hur elever går från ett partiellt 
kunskapstillstånd till ett annat. Detta visar att elevers problem med att tillgodogöra sig 
algebraisk kompetens beror på otillräcklig förståelse för matematiska relationer som uttrycks 
algebraiskt. 
 
Ett intressant resultat är det ifrån Hewitts (2012) undersökning där elever, som tidigare aldrig 
fått formell undervisning i att använda bokstavssymboler i en matematisk kontext, fick tre 
lektioner med ett datorprogram för att lära sig algebraiska uttryck. Syftet var alltså att ta reda 
på vad eleverna kan och inte vilka svårigheter de har (Hewitt, 2012, s.142). En majoritet av 
eleverna klarade av att lösa ekvationer efter tre lektioner med datorprogrammet. Eleverna 
visade även att de kunde läsa och skriva samt arbeta med formell algebraisk skrift inklusive 
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bokstavssymboler (Hewitt, 2012, s.156). Det faktum att uttryck kunde fysiskt manipuleras 
genom att klicka och dra det över skärmen resulterade att uttrycken kunde ses som objekt som 
kan manipuleras på samma sätt tal kan manipuleras (Hewitt, 2012, s.156). 
 
Matthews & Rittle-Johnson (2009) utförde en interventionsstudie. Efter en pretest delades 
eleverna in i 2 grupper där de fick antingen en konceptuell undervisning eller en procedurell 
undervisning. Matthew & Rittle-Johnson (s. 3) definierar konceptuell undervisning som 
undervisning fokuserad på principer specifik för domänen och procedurell undervisning som 
undervisning fokuserad på steg-för-steg problemlösningsprocedurer. Efter interventionen 
utfördes ett posttest och 2 veckor senare ett test för att se till vilken grad eleverna hade 
behållit det de lärt sig under interventionen. Eleverna testades på konceptuell och procedurell 
kunskap. Eleverna i den konceptuella undervisningsgruppen fick till exempel undervisning 
om den relationella funktionen hos likhetstecknet. Först fick eleverna definiera likhetstecknet 
och därefter fick de explicit definition av läraren. Sedan fick de se 3+4=4+3 varpå läraren 
talade om att det fanns två sidor på problemet och visade på de två sidorna (3+4 och 4+3). 
Därefter sa läraren att vad likhetstecknet betyder är att saker på vardera sidan om 
likhetstecknet är lika eller densamma. Ytterligare fyra problem presenterades och läraren 
förklarade vad likhetstecknet betyder i alla problem. I den procedurella undervisningsgruppen 
fick eleverna se till exempel problemet 3+4+2=3+_. Därefter visade läraren ett möjligt sätt att 
lösa problemet. Den presenterade lösningen är att addera 3+4+2 och därefter dra ifrån 3 från 
den summan och att talet vi får då är är det som ska sättas in i den tomma raden. Eleverna 
tillfrågas då vad 3+4+2 är (9) och därefter vad 9-3 blir (6) och att det är svaret som ska in i det 
ursprungliga problemet (Matthews & Rittle-Johnson, 2009, ss.5-6). Viktiga resultat är att 
procedurell undervisning var lika effektivt som konceptuell undervisning vad gäller att stödja 
överföring från en procedur till en annan (Matthews & Rittle-Johnson, 2009, s.11). Elever 
som fick konceptuell undervisning visade inte helt överraskande på bättre konceptuell 
förståelse. Men samtidigt var deras procedurella kunskap jämförbar med den hos eleverna i 
den procedurella gruppen (Ibid, s.11). Elever i den konceptuella gruppen visade även upp fler 
konceptuella förklaringar, med andra ord att elever i sina förklaringar gör samband och 
relationer mellan matematiska begrepp, än elever i den procedurella gruppen. Elever i den 
procedurella gruppen hade mer möjlighet till att öva på korrekta procedurer och därmed bättre 
precision i de procedurer de använder. Däremot visar eleverna i den konceptuella gruppen en 
större variation i procedurer. Detta är viktigt då användandet av multipla strategier ses som en 
viktig del i matematisk utveckling (Ibid, s.13). 
 
Internationella undersökningar har visat att elever i Singapore gör bra resultat i matematik. 
Generalisering är ett område i matematik som associeras med elever med fallenhet för 
matematik. Yeap & Kaur (2008, s.57) har undersökt ett klassrum i Singapore för att se hur 
eleverna löser uppgifter i generalisering. De faktorer som identifierades påverka val av 
strategier vid generalisering är; förmåga att se strukturer och relationer, tidigare kunskap, 
metakognitiva strategier, strategier för kritiskt tänkande, användandet av organisations 
heuristik som tabeller, användning av heuristik som att pröva enklare fall, bekantskap med 
uppgiften och teknologi (Ibid, s.62). Förmågan att se strukturer och relationer samt tidigare 
kunskap är två kognitiva faktorer. Elevers förmåga att se strukturer och relationer förbättrades 
när heuristik användes, till exempel genom att organisera data i tabeller eller att använda sig 
av enklare fall Genom att använda enklare fall blev det lättare för eleverna att se strukturer 
och relationer (Ibid, s.63). Tidigare kunskap leder inte alltid till en automatisk överföring av 
kunskap. För de elever där den tidigare kunskapen inte förs över är heuristik ett sätt för att 
hjälpa elever att få möjlighet till att göra generaliseringar (Ibid, s.63.) 
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5.2 Vilken begreppsförståelse har elever i årskurs 4-6 vad gäller 
variabelbegreppet? 
 
Resultatet kring frågeställningen: Vilken begreppsförståelse i variabelbegreppet har elever i 
årskurs 4-6? presenteras i avsnitten nedan utifrån de kategorier som ställts upp i 
innehållsanalysen. 
 
En sak som är gemensamt för länderna i en analys av läroplaner i matematik är att alla länder 
förutsatte att elever redan i de tidigare åldrarna förväntas tänka algebraiskt. Samt att en tidig 
tonvikt på algebra kan hjälpa elever att utveckla både aritmetiskt och algebraiskt tänkande. 
Samtidigt är det bara två av de fem ländernas läroplaner som introducerar formell algebraisk 
symbolik i de tidiga åldrarna (alltså motsvarande svenskt låg- och mellanstadium) (Cai, Lew, 
Morris, Moyer, Fong Ng & Schmittau, 2005, ss.13-14). 
 
Hur uppfattar elever en bokstavssymbol i ett matematiskt uttryck? Knuth, Alibali, McNeil, 
Weinberg & Stephens (2005, s.73) identifierade att elever kunde uppfatta bokstavssymbolen 
som antingen ett specifikt tal, ett objekt, som symbol stående för multipla värden eller annat. I 
deras undersökning kunde knappt 50% identifiera en bokstavssymbol som symbol för 
multipla värden. När de bad elever bestämma vilket som är störst av 3n eller n+6 fann de att 
endast en lite andel av eleverna i årskurs 6 kunde ge ett svar där de använde sig av 
variabelbegreppet. De flesta gav ett annat svar eller inget svar (Ibid, s.73). Elever som hade 
svarat att en bokstavssymbol kan anta multipla värden fanns vara mer trolig att svara att det 
inte går att svara om 3n eller n+6 är störst. Samtidigt fanns det att 20% av de som svarade rätt 
på vilket är störst problemet inte hade angett att en bokstavssymbol kan anta multipla värden. 
Detta tyder på att olika problemkontexter aktiverar olika delar av elevers kunskap (Ibid, s.74). 
 
Det verkar råda en viss oenighet kring elevers förmåga att använda bokstavssymboler för att 
representera variabler i matematiska uttryck. Flera av studien i denna granskning visar att 
elever kan använda bokstavssymboler för att representera variabler i matematiska uttryck (e.g. 
Blanton, m.fl., 2015; Carraher, Schliemann, Brizuela & Earnest, 2006; Hewitt, 2012). 
Däremot finns det elever som har lätt för att göra missuppfattningar. En av dessa 
missuppfattningar är att se bokstäverna som förkortningar vilket kommer ur en inkonsekvent 
användning av bokstäver i aritmetik och algebra (Welder, 2012, s.261). Något som står ut i 
resultaten för flera av artiklarna är att elever visar förmåga till att använda variabler och att 
uttrycka dessa på ett algebraiskt vis (e.g. Blanton, m.fl., 2015, s.75; Carraher, m.fl., 2006, 
s.107; Hewitt, 2012, s.156). 
 
I tidigare avsnitt har Blanton, m.fl. (2015) interventionsstudie presenterats. Den visar att deras 
intervention med konceptuell undervisning fick elever att uttrycka sig matematiskt med hjälp 
av variabler (Blanton, m.fl., 2015, s.60-61). Även Hewitt (2012, s.156) visade att elever med 
väldigt lite undervisning kunde använda sig av bokstavssymboler i matematiska uttryck.  
 
Carraher, m.fl., (2006, s.97ff) använde sig av ett spargrisproblem snarlikt det Blanton, m.fl., 
(2015) använt sig av. Carraher, m.fl. (2006, s.97) problem såg ut enligt nedanstående figur (se 
figur 5); 
 
Mary and John each have a piggy bank. 
On Sunday, they both had the same amount in their piggy banks. 
On Monday, their Grandmother comes to visit them and gives $3 to each of them. 
On Tuesday, they go to the bookstore. Mary spends $3 on Harry Potter’s new book. John 
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spends $5 on a 2001 calendar with dog pictures on it. 
On Wednesday, John washes his neighbor’s car and makes $4. Mary also made $4 
babysitting. They run to put their money in their piggy banks. 
On Thursday, Mary opens her piggy bank and finds that she has $9. 
Figur 5 Spargrisproblemet (Carraher, m.fl., 2006, s.97). 

De flesta eleverna i undersökningen svarade att man inte kan veta hur mycket pengar varje 
karaktär har på söndagen. Någon elev sa att varje karaktär har N pengar och en annan elev 
utvecklade detta till att N kan vara vad som helst. Andra svarade vilket tal som helst eller bara 
vad som helst. Flertalet elever verkade därmed ha en förtrogenhet med att representera en 
obekant med en bokstavssymbol och att de kan arbeta med en obekant mängd (Carraher, 
m.fl., 2006, ss.98-99). I nästa delproblem hade 11 av 16 elever till slut valt att svara N+3 som 
mängden i spargrisen. Vissa elever hade först valt att skriva ?+3, men vid lektionens slut ändå 
valt formen N+3 med hänvisning att detta är ett annat sätt att uttrycka sig på (Ibid, s.101). När 
eleverna arbetade med problemet vid tisdagen undrade flera elever om det skulle finnas 
tillräckligt med pengar i spargrisen. Andra antog att det måste ha funnits minst $5 efter 
måndagen eftersom John annars inte hade kunnat köpa kalendern. Eleverna uppmanades 
använda tallinjer (något de gjort tidigare). Elever identifierade då att Mary hade på tisdagen 
N+3-3 och att John hade N+3-5. Läraren påpekade att +3-3=0. När det sedan kom till att 
beskriva mängden pengar John har svarade några elever att John har N minus 2 vilket läraren 
noterade som N+3-5=N-2 (Ibid, ss.101-102). Vid nästa delproblem konstaterar vissa elever att 
Mary har N+4 och John har N+2. Läraren ställer upp N+3-3+4=N+4 och frågar om någon kan 
förklara varför. En av eleverna stryker över +3-3 och säger att det behövs inte längre medan 
en annan elev säger att det är +3-3 är lika med 0. Eleverna hade inte tidigare lärt sig 
proceduren av att stryka över summan av ett tal och dess additativa invers. När det kom till 
den mängd som John hade, hade eleverna problem med att se N+3-5+4=N+2 (Ibid, ss.102-
103). Flera elever föreslog att N=5 när torsdagsdelen lästes upp och det avslöjades att Mary 
har $9. När eleverna sedan frågades hur mycket John har svarade några två mer. Andra 
svarade 7 efter att ha lagt ihop 5+2. Andra utgick från Marys mängd 9 och därifrån att N+2 är 
2 mindre än N+4. Eleverna fick sedan fylla i en 2x4 tabell med mängderna från de olika 
dagarna. Vissa elever ville ha uttryck med obekanta i medan andra ville skriva exakta värden 
med utgång från vad de fått fram i det sista delproblemet (Ibid, s.104). 
 
I en senare lektion med ett höjdproblem valde en elev att representera höjden med en variabel. 
Läraren förde fram detta till gruppen och fann att gruppen fann sig i att representera höjden 
med en variabel. I syfte att testa huruvida elever förstod att variabler är godtyckliga frågade 
läraren vad de andra karaktärernas längd skulle vara om de utgick från en annan karaktär. När 
den första karaktären hade längden N var de två andra karaktärernas längd N+4 och N+6. När 
de utgick från den andra karaktären skiftade de två andra längder till N-2 och N-6. Eleverna 
kom fram till detta genom att använda en tallinje och inte genom ett algebraiskt skript (Ibid, 
s.104ff). 
 
5.3 Resultatsammanfattning 
  
Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på den roll begrepp spelar i 
algebrainlärning och då särskilt för elever i årskurs 4-6, samt vilken begreppsförmåga i 
variabelbegreppet elever i årskurs 4-6 har. 
 
Begrepp spelar roll för algebrainlärning. Det finns en samstämmighet i studierna att brister i 
begreppsförståelse också leder till bristande kunskaper i algebra och därmed även förmåga att 
lösa algebraiska problem. Konceptuell undervisning (undervisning med fokus på begrepp) gör 
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att elever är bättre på att uttrycka sig med och använda koncept samtidigt som elever får lika 
god procedurell kunskap som elever som fått undervisning med ett procedurellt fokus. 
Eftersom procedurer är en del av konceptuell kunskap är det möjligt att elever som fått 
konceptuell undervisning gör fler kopplingar mellan olika delar av den matematiska kunskap 
de besitter och därigenom kan generera nya procedurer. Med andra ord, förståelse för begrepp 
hjälper elever i deras algebraiska tänkande. Detta tänkande kan dock hjälpas med multipla 
uttrycksformer (till exempel grafer och tabeller). Elever behöver med andra ord se samband 
mellan olika begrepp för att kunna tänka algebraiskt. Det ska dock påpekas att elever till 
exempel kan tillgodogöra sig och använda bokstavssymboler även med lite undervisning av 
dessa och därmed även väldigt lite begreppsförståelse innan de kan börja använda variabler i 
algebraisk notation. 
 
Flera studier visar på att elever kan använda bokstavssymboler för att lösa matematiska 
problem. Det finns skillnader i när formell algebraisk symbolism införs i olika länder, där 
vissa länder gör det tidigt medan andra länder väntar till senare. Flertalet av de inkluderade 
studierna visar att variabler kan introduceras tidigt. Elever har en god förmåga till att använda, 
tolka och analysera dem samt se samband mellan dem. Problem finns dock och en 
undersökning visar att knappt 50% av eleverna i årskurs 6 kan identifiera att en 
bokstavsymbol kan ha multipla värden. En annan studie visade att konceptuell undervisning i 
just variabelbegreppet möjliggjorde för eleverna att klara av uppgifter med variabler. I 
diskussionen ska dessa resultat diskuteras närmare.  
 

6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskusssion 
 
Detta arbete har haft en systematisk litteraturgenomgång som metod. Urval har skett efter 
förutbestämda sökord och urvalskriterier. Arbete har gjort en begränsning i tid. Detta är 
nödvändigt att göra när det forskats i ämnet algebra sedan många år tillbaka. 
Tidsbegränsningen valdes till början på 2000-talet. Vilket innebär att 15 år av forskning har 
genomsökts. Vidare betyder det att forskning som hittats är aktuell samtidigt som det finns ett 
utrymme för äldre litteratur. Efter urvalet ser vi att litteraturen går tillbaka till 2005, vilket är 
ungefär 10 år bakåt.  
 
Litteraturen som påträffats är övervägande från den engelsktalande världen. Detta påverkar de 
slutsatser vi kan dra från litteraturen. Tendenser i litteraturen kan vara kulturellt bundna, dock 
kan vi konstatera att de studierna som inte är ifrån USA, UK eller Australien visar på liknande 
resultat som övriga studier. Det hade varit önskvärt med forskning som visar på svenska 
förhållanden. Detta får bli något för förslag på framtida forskning. I den här litteraturstudien 
är den andra frågeställningen problematisk då svenska studier saknas. Det är svårt att jämföra 
utbildningar i olika länder då deras styrdokument skiljer sig åt.   
 
Flertalet av studierna är kvantitativa med kvalitativa inslag (de som är interventionsstudier är 
blandad design). De kvantitativa inslagen gör resultaten något mer generaliserbara även om 
det är svårt att jämföra utbildning i olika länder. Det finns ett flertal olika faktorer som kan 
påverka resultaten (t.ex. socio-ekonomiska faktorer och könsskillnader). Något som kan 
påverka resultaten i den här studien är när elever i olika länder introduceras till olika delar av 
algebra. Elever i länder som tidigt får lära sig algebra och olika algebraiska begrepp kan 
tänkas göra bättre ifrån sig än elever som introduceras till ämnet i en senare ålder. Detta är 
något som vi får ha i åtanke när vi betraktar resultaten från studier från olika länder. Den 
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förkunskap en 10-åring i Singapore har, kan skilja sig från förkunskapen en 10-åring i Sverige 
har. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
I en svensk kontext har det konstaterats att fokus på den svenska algebraundervisningen har 
legat på procedurer samt att svenska elever har isolerade öar av kunskap (se Bentley, 2008a, 
s.118). Det finns därför brister i svenska elever begreppsförståelse. Konceptuell undervisning 
har visats vara bra på att bygga en förståelse för begrepp och därmed även en helhetssyn inom 
matematik. Intressant att se är att konceptuell undervisning verkar ge likvärdiga kunskaper i 
procedurer som procedurell undervisning. Konceptuell undervisning ger alltså samma effekter 
som procedurell undervisning samtidigt som det har fördelen av att även öka 
begreppsförståelsen hos elever. En fråga som uppstår är hur ska undervisning utformas? 
Tydligt är att både god begreppsförståelse och god kunskap om procedurer behövs för att 
elever ska ha en god matematisk förmåga. Distinktionen mellan konceptuell undervisning och 
procedurell undervisning kan om något bli artificiell då det inte riktigt går att skilja på 
konceptuell kunskap och procedurell kunskap. Däremot visar ändå resultaten i den här studien 
att begreppsförståelse spelar en viktig roll i inlärning av algebra. Därför behöver elever ha en 
undervisning där begrepp definieras, relateras och sätts i samband med varandra.  
 
Undervisning av matematik i Sverige bygger mycket på läroböcker och eftersom läroböcker 
fokuserar mest på att öva in rutinfärdigheter är detta vad svenska elever lär sig mest 
(Sidenvall, Lithner & Jäder, 2015, s.534). Därmed faller det naturligt att fokus i svensk 
algebraundervisning inriktar sig mer på begrepp. I den nuvarande kursplanen finns det ett tänk 
att begreppsförmåga är något som ska ligga i fokus. Elever ska utveckla en förtrogenhet med 
matematiska begrepp och deras användbarhet samt att de ska få utveckla sin förmåga att 
analysera matematiska begrepp (Skolverket, 2011b, ss.62-63). Ds U 1986:5 
(Utbildningsdepartementet, 1986, s.271) föreslog att kursplanen i matematik skulle bli mer 
förståelseinriktad, det dröjde dock tills 1994 att en ny läroplan infördes. I den föregående 
läroplanen (Lpo 94) är målen för algebra att finna bland de som är att sträva mot och inte 
bland målen att uppnå i årskurs 5 och i målen att uppnå i årskurs 9 ska elever kunna lösa 
enklare ekvationer (Bergsten, m.fl., 1997, ss.157-158). Ambitionsnivån i Sverige vad gäller 
algebraområdet var alltså lågt satt. Möjligt är att den nuvarande kursplanen kan ha bättre 
effekt på svenska elevers kunskaper inom algebra området. Resultaten från TIMSS 2015 
kommer först i slutet av detta år. 
 
Det är viktigt att elever har en progression i sitt lärande. Ett rimligt antagande är att problem 
för elever med algebra på högstadiet och gymnasiet har sin grund i de kunskaper de tagit med 
sig till den nivån. Humberstone & Reeve (2008) visar att det finns ett flertal olika 
kunskapsprofiler i algebra som elever kan delas in i. Men framförallt visar de att dessa 
profiler visar på partiell kunskap och att det inte nödvändigtvis finns en sekventiell 
progression mellan dessa profiler. Detta stödjer tankegångarna om att matematiska begrepp 
byggs upp över tid och att de går från primitiva strukturer till mer utvecklade strukturer (e.g. 
Bergsten, m.fl., 1997, s.137; Rittle-Johnson & Alibali, 1999, s.175). En implikation av detta 
är att elever behöver bygga upp relationer och samband mellan olika begrepp samt att de får 
möjlighet att möta en mängd olika uttrycksformer och kontexter. Knuth, m.fl., (2005, s.74) 
menar att olika problemkontexter aktiverar olika delar av elevers kunskap. Därmed är det 
tänkbart att om elever har partiell kunskap i en mängd olika domäner som de glider mellan 
när de löser problem i olika kontexter. Samtidigt som de gör det byggs den existerande 
kunskapen på.  
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Knuth, m.fl. (2005, s.73) fann att knappt 50% av elever i årskurs 6 klarade av att identifiera 
att en bokstavssymbol kan ha multipla värden i ett algebraiskt uttryck. Något att ha i 
beaktande med detta resultat är, som Knuth, m.fl. själva påpekar, att eleverna i årskurs 6 i stor 
utsträckning inte hade formellt introducerats för begreppet variabel och att de därför saknar 
erfarenhet av variabler i algebraiska uttryck. Blanton, m.fl. (2015, s.71) fann att elever i 
åldern 9-10 år kan representera variabler i algebraiska uttryck när de fick konceptuell 
undervisning. Vikten av undervisning med fokus på begrepp för elever i årskurs 4-6 kan 
därför betonas. Det ökar deras förståelse för begreppen (Blanton, m.fl., 2015, s.71) vilket även 
är en förutsättning för fortsatta studier inom matematikämnet på högre nivå. En annan möjlig 
effekt är att om eleverna tidigt utvecklar sin algebraiska förståelse kan problemen minska 
högre upp i ålder. Något att fundera på kring dessa resultat är om vi skulle se ökning i antalet 
elever som kan identifiera att en bokstavssymbol kan ha multipla värden i ett algebraiskt 
uttryck om de introduceras tidigare till variabelbegreppet. Ett antagande är att elever som gör 
det i Knuth med fleras studie bygger sin förståelse av variabler på den tidigare kunskap de har 
inom matematikämnet. Skulle vi då kunna få eleverna att utföra mer komplicerad algebra 
tidigare? 
 
Den här studien visar på vikten av att introducera algebra tidigt för elever. Blanton, m.fl. 
studie visar ändå att elever i åldern kring 10 år visar på stor kapacitet till algebraiskt tänkande. 
Det intressanta med Blanton, m.fl. är att det sker i en Amerikansk kontext. Elever i USA 
introduceras relativt sent till algebraområdet (Cai, m.fl., 2005). Även i Sverige introduceras 
till exempel variabelbegreppet först i årskurs 4-6. En slutsats vi skulle kunna dra av det är att 
det verkar rimligt att göra det eftersom elever i den åldern klarar av att hantera obekanta tal 
och även bokstavsymboler. Men det skulle kunna vara fördelaktigt om begreppet 
introducerats tidigare för att elever ska ha en god förkunskap och därmed kan eleverna i 
årskurs 4-6 arbeta med att utveckla deras konceptuella kunskap. För att de ska kunna göra det 
behöver de undervisning där begrepp sätts i relation och samband med varandra. Att elever 
ska arbeta med obekanta redan i årskurs 4-6 får ses som något positivt. Algebran i 
matematikämnet bör stärkas och komma bort från synsättet att det endast är relevant för vissa 
elever som behöver det vid högre studier.  Kursplanen i matematik visar att elever ska utsättas 
för det estetiska värdet i matematik. Algebra ger tillgång till ett vidgat sätt för elever att se på 
matematikämnet och möjliggör fler uttrycksformer. Yeap & Kaur (2008) fann att olika 
uttrycksformer hjälpte elever att få en utökad förståelse för algebra. Men andra resultat pekar 
på samma sak, att olika uttrycksformer förstärker förståelse, i Hewitts (2012) studie arbetar 
eleverna med ytterligare ett sätt att uttrycka samband. Vi kan se en koppling till de olika 
aspekter av algebra som Bergsten, m.fl. (1997) tar upp. När elever får arbeta med olika 
uttrycksformer kan de röra sig mellan de olika aspekterna och samtidigt bygga upp en 
förståelse för ett begrepp ur en mängd olika vinklar. Det eleverna bygger på då är deras 
konceptuella kunskap. Vi behöver bli bättre på att visa på relationer och samband i svensk 
undervisning. Men samtidigt behöver vi få mer av en diskussion om matematik i 
undervisningen. Matthews & Rittle-Johnson (2009) visar på att det är elevers egna 
förklaringar som leder till att det d lär sig stannar kvar hos dem. Med andra ord behöver 
elever få utrymme att samtala och resonera kring olika problem. Vid arbete med läroböcker 
går kommunikationen enbart i en riktning (från bok till elev). Genom diskussion öppnar vi 
upp för att visa på alternativa lösningar och olika sätt att se på saker. Detta gör att elever får 
fler kopplingar mellan olika delar av deras kunskap. Det är här konceptuell undervisning har 
sin styrka. Den tvingar fram någon form av samtal om matematik på ett sätt som procedurell 
undervisning inte gör. Den nuvarande läroplanen möjliggör för elever att få möta algebra 
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tidigare i åldrarna. Förhoppningsvis leder den även till att höja svenska elevers resultat i 
internationella mätningar.  
 

7 Förslag på framtida forskning 
 
I metoddiskussion nämndes att det saknas svensk forskning på området. Detta är något som 
skulle behöva adresseras. Det vore intressant att ta reda på vilken roll begrepp och 
begreppsförmåga spelar i svensk undervisning. 
 
Ett annat område som behöver ses över är att det finns väldigt lite forskning på barn i åldrarna 
som rör årskurs 4-6. Under litteratursökningen rörde många av träffarna elever som är äldre 
än 13 år eller yngre än 10 år. Detta kan bero på att historiskt har algebra som område i skolan 
först introducerats där i åldern 13 år (detta gäller inte bara i Sverige utan även i andra länder). 
Innan 10 års ålder handlar det mesta av forskning om pre-algebra. Men eftersom algebra som 
skolområde nu introduceras tidigare finn det ett glapp i forskningen vad gäller åldern 10-13 år 
där många elever nu introduceras formellt för algebra. 
 
Ett förslag på vidare studier är att göra en interventionsstudie med svenska elever i årskurs 4-6 
där den ena grupp får läromedelsstyrd undervisning (vilket är vanligt i Sverige) och en annan 
grupp där konceptuell undervisning är i fokus. 
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