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Abstract  

The aim of this study is to investigate how elementary school teachers use conceptual understanding in 

the teaching of the variable concept, namely, how these teachers connect the variable concept with 

other areas of mathematics, such as algebraic expressions.  

 

The empirical data was obtained by qualitative methods comprising interviews with five mathematic 

elementary school teachers. In addition three observations in three classrooms were made; one 

observation is in grade 4 and the other two are in grade 6.The theoretical framework is based on 

Kilpatrick et al. (2001) theories: conceptual understanding, strategic competence and procedural 

fluency. Furthermore the theory of representations of Bergsten et. al (1997) and Persson (2010) were 

used in the theoretical framework. 

 
The results of this study show that none of the five participating teachers connects the variable concept 

to other areas of mathematics, such as algebraic expressions. However, two of them mention the 

variable concept in equations, problem-solving, algebraic expressions and shapes, but without 

explaining the meaning of the variable concept or how that concept is used and integrated into these 

mentioned areas of mathematics. Furthermore the study shows that the other three participating 

teachers mention the variable only to one to two areas of mathematics. These areas are problem- 

solving and shapes. These teachers do not explain how the variable concept is used in the mentioned 

areas of mathematics, but they focus on how the calculation will be performed to solve the data they 

used. The participating teachers do not use any representations to explain the variable concept and 

how it’s connected to the other areas of mathematics. In conclusion, the variable concept was not 

explained and its connection to other mathematical areas was not addressed, which due to the absence 

of usage of conceptual understanding in teaching the variable concept. 

 

Engelsk titel: Concept of variables in Mathematics 

 

Keywords: Variables, conceptual understanding, procedural, representations. 

Nyckelord: Variabler, konceptuell förståelse, procedurer, representationer. 
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1. Inledning 
 

I TIMSS (2015)1 visar resultaten att svenska elever i årskurs 4 och 8 ligger under genomsnittet i 

matematik. Enligt TIMSS presterar svenska elever i årskurs 8 bättre än resultaten för samma årskurs 

fyra år tidigare i taluppfattning, aritmetik samt statistik och sannolikhet men presterar mindre bra i 

områdena geometri och algebra (TIMSS 2015, s. 32, 33). I matematikuppgifterna i TIMSS ingår inte 

algebra när det gäller kunskapstest för årskurs 4 eftersom eleverna inte hunnit bygga upp kunskaper i 

algebra. Därför valde jag att ta upp TIMSS elevers resultat i algebra för årskurs 8. 

 

I artikeln ”Undervisningen har betydelse” påpekar Däcker m.fl (2012) att elevernas försämrade resultat i 

algebra bland annat beror på procedurinriktad undervisning,2 där elever lär sig en mängd isolerade 

begrepp och detaljer utan ett större sammanhang. Utan sammanhang blir det enligt Däcker m.fl. svårt att 

få en djupare förståelse för begreppen (Däcker, Hollsten, Kaminski & Rådvall 2012, S.56). Det saknas 

alltså konceptuell förståelse3 i algebraundervisningen. I det här arbetet har jag valt att undersöka 

undervisningen om variabelbegreppet som är baserad på konceptuell förståelse, d.v.s. hur lärarna ställer 

variabelbegreppet i relation till andra matematiska områden såsom algebraiska uttryck. 

 

Det har även nämnts i kommentarmaterialet i matematik (Skolverket 2018) att kunskaper om bland 

annat variabelbegreppet är viktiga byggstenar inom algebran. Vidare betonas vikten av att utveckla 

förståelse för variabelbegreppet och dess egenskaper i undervisningen så att eleverna får utökad 

                                                
1 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en internationell studie som mäter 

elevers kunskaper i ämnen matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. År 2015 deltog Sverige med 

56 andra länder. 

 
2 Procedurinriktad undervisning är en undervisning om metoder och färdigheter som används för att lösa 

matematiska uppgifter. Utförligare förklaring om procedurer kommer i teorianknytning. 

 
3 Konceptuell förståelse innebär djupare förståelse för ett begrepp och dess innebörd samt hur begreppet 

är användbar i olika sammanhang. Utförligare förklaring om konceptuell förståelse kommer i 

teorianknytning. 
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förståelse för hur variabler ska användas i algebraiska uttryck och ekvationer (Kommentarsmaterial 

2018, s. 15). 

 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur mellanstadielärare använder sig av konceptuell 

förståelse i undervisningen om variabelbegreppet, det vill säga hur dessa lärare kopplar samman 

variabelbegreppet med andra matematiska områden såsom algebraiska uttryck. För att kunna uppnå 

syftet använder jag mig av följande frågeställningar: 

 

1. Hur kopplar fem mellanstadielärare samman variabelbegreppet med andra matematiska områden 

såsom algebraiska uttryck i sin undervisning?  

 

2. Hur undervisar dessa lärare om variabelbegreppet i olika matematiska områden såsom 

algebraiska uttryck?  
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3. Bakgrund 

 

I det här kapitlet tas upp definitioner av algebra, variabel och obekanta. Sedan redogörs för vad som 

skrivs om algebraiska uttryck i styrdokument och i forskning. 

3.1 Styrdokument 

Enligt kommentarmaterial i matematik (2017) är kunskaper om bland annat algebraiska uttryck och 

variabelbegreppet nödvändiga för att kunna lösa ekvationer (Kommentarsmaterial 2018, s. 16). I 

kursplanen för ämnet matematik ges en beskrivning av syftet med matematikundervisningen bland annat 

att eleverna ska få förutsättningar för att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska begrepp 

och deras användbarhet.  

 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 

matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. (Skolverket 2017, s. 56) 

 
  Dessa kunskaper om algebra för årskurs 4–6 står i det centrala innehållet: 

• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. (Skolverket 2017, s. 59) 

 

3.2 Obekanta eller variabler? 

I boken Matematik för lärare förklarar Skott & Retzlaff (2010) att det finns förvirring om vad som avses 

med bokstavsräkning, obekanta och variabler. Författarna förklarar vidare att bokstäver används för 

olika syften i matematik, exempelvis kan bokstäver användas för att skriva olika formler såsom cirkels 

omkrets. Omkrets = 2πr, här är π en kort beteckning för ett bestämt tal, medan r är en variabel som kan 

anta alla positiva reella värden. En variabel kan bestå av flera symboler och kan också vara ett helt ord. 

Bokstäverna x, y och z används i ekvationer beroende på hur många okända tal som finns i en ekvation, 

då symboliserar varje bokstav ett obekant tal. I algebra för mellanstadiet finns det ofta ett okänt tal, då 

används x för att symbolisera det okända talet.  Symbolen x kallas ofta för variabel. I en ekvation som 

2+x=8 men beteckningen obekant är mer specificerad eftersom x står för ett tal som man ännu inte har 

bestämt. Beräkningen här ger värde på x = 6, d.v.s. att x här måste vara 6 vilket betyder att x här inte är 
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en variabel. X uppfattas som variabel när ekvationen 2+ x = 8 betraktas som ett falskt eller sant svar. 

Detta innebär att om x= 3 blir svaret falskt eftersom 2+ 3 = 8 är falskt, här uppfattas x som variabel 

(Skott & Retzlaff 2010, ss. 605, 606).  Vidare påstår Skott & Retzlaff (2010) att utvecklingen av 

kunskapen om variabelbegreppet är en process som kan och bör sträcka sig genom hela skolgången.  

Författarna menar att man bör arbeta med variabler redan under första skolåren genom elevnära 

uppgifter såsom: Ida och Christian har totalt 9 bollar. Ida har 5, hur många har Christian? Sådana 

uppgifter uppmanar eleverna att själva teckna och symbolisera uppställningar som 5+ …= 9. Vidare kan 

man också arbeta med samband mellan variabler, d.v.s. använda uppgifter där man kan teckna två 

variabler, exempel på detta kan vara: Ida och Christian har tillsammans 9 bollar. Denna uppgift kan 

uttryckas som ….   +  ….  = 9 (Skott & Retzlaff 2010, ss. 672–673).  

 

I boken Matematiktermer för skolan definierar Kiselman (2008) variabel som en storhet som kan anta 

värden i en given mängd. En variabel betecknas ofta med en av bokstäverna x, y eller z. Ordet variabel 

kommer från latinets variabilis vilket betyder något som kan variera och växa. Vidare definierar 

författaren obekanta tal som en storhet i en ekvation eller olikhet vars värde ska bestämmas. En obekant 

betecknas ofta med bokstäver x, y eller z, medan konstanter och kända storheter ofta betecknas med 

bokstäver a, b eller c (Kiselman 2008, ss. 21, 91). 

 

 

3.3 Algebraiska uttryck 

Algebraiska uttryck är ett matematiskt uttryck som innehåller tal och variabler förenade med algebraiska 

operationer (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 87). Det innebär att ett algebraiskt uttryck består av tal och 

minst en variabel samt ett räknesätt såsom addition. Ett exempel på algebraiska uttryck kan vara: x + 8. 

Ett annat exempel på algebraiska uttryck är geometriska mönster som uttrycks algebraiskt. 

 

3.4 Algebra 

Algebra är en gren av matematiken, den innebär generella beräkningar och operationer (räknesätten) 

 där tal betecknas med bokstäver (Löwing 2008, s. 294). Det betyder att använda bokstavsbeteckningar 

istället för tal för att uttrycka beräkningar på ett generellt sätt. Algebra består av olika delar såsom, 

variabler, ekvationer, algebraiska uttryck med mera. 
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3.5 Ekvationer 

Kiselman och Mouwitz (2008) förklarar i boken Matematiktermer för skolan att en ekvation är en 

matematisk utsaga som innehåller en likhet och en eller flera obekanta. De obekanta talen betecknas 

med bokstäver, ofta x, y eller z. För att lösa en ekvation ska ett eller flera tal gör att ekvationens vänstra 

led (det som står till vänster av en ekvation) bli lika med ekvationens högra led (Kiselman & Mouwitz 

2008, s. 94). Ett exempel på en ekvation kan vara 3 + x = 8. I den här ekvationen står x för ett tal, och 

för att lösa ekvationen ska man tänka på att det högra ledet ( 3+ x )måste vara lika med det vänsta ledet  

(8).   

 

 

4. Teorianknytning 

 
I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk som används för att beskriva och förstå hur 

variabelbegreppet sammankopplas med andra matematiska områden i undervisningen. I det första 

underkapitlet presenteras representationsformer. Därefter presenteras teorier från Kilpatrick (2001) om 

konceptuell förståelse, strategisk kompetens och procedurförmåga. I det sista underkapitlet beskrivs hur 

dessa teorier kommer att användas i undersökningen. 

4.1 Representationsformer  

Perssons (2010) i sin avhandling Räkna med bokstäver! förklarar olika typer av representationer i 

matematikundervisningen, då författaren bygger på andra forskning. Jag har valt att använda mig av 

hans definition av representationsformer som innebär att en representation är något som står för något 

annat, d.v.s. att representationer inte står för sig själva utan de används för att förklara olika begrepp. 

Det finns olika sorter av representationer, såsom språkliga (talat och skrivet) och numeriska 

representationer d.v.s. tabeller, statistiska diagram, linjer, skisser och andra hjälppresentationer. 

Representationer är viktiga i ämnet matematik då är dessa representationer det enda sättet för att kunna 

beskriva de matematiska begreppen hantera dem. Vidare förklarar Persson (2010) att förståelse för 

matematik leder till mobilisering av olika lämpliga representationsformer för olika matematiska begrepp 

och dess innehåll (Persson 2010, s. 89). 

 

Bergsten m.fl. (1997) konstaterar att representationsformer är nödvändiga för att lösa olika matematiska 

problem. Författarna förklarar att den som har en rikare begreppsförståelse kan använda flera olika  
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representationer för att beskriva samma begrepp (Bergsten m.fl. 1997, s. 33, 34).  Bergsten m.fl. (1997) 

lyfter fram fem representationsformer: 

 

1.  Fysisk representation: det innebär att använda fysiska föremål såsom kulor, ett exempel på detta 

kan vara att försöka dela upp en hög med 14 kulor i 3 lika stora högar, eller kontrollera vilken 

kula som ligger närmast gropen genom att stega och jämföra. 

2.  Bildlig representation: denna representation innebär att använda bilder istället för fysiska 

föremål. 

3.  Verbal representation: en verbal representation innebär att man formulerar sina tankar och 

observationer inom matematik i ord för att förklara ett visst innehåll skriftligt eller muntligt.  

4.  Numerisk representation: den vanligaste representationsform i matematik är den numeriska. 

Detta sker exempelvis genom att skriva tal när man ställer upp tabeller för att förklara talföljder 

eller för att dela upp 14 kulor i 3 högar.  

5.  Symbolisk representation: den formen av representation innebär att använda olika slag av 

symboler såsom siffror, algebraiska symboler till exempel: x, y och z. I matematik används ofta 

alfanumeriska uttryck d.v.s. en blandning av siffersymboler, bokstavsymboler och 

operationssymboler (räknesätts symboler). Ett exempel på alfanumeriska uttryck kan vara en 

ekvation som x + 3 = 4 + 4 (Bergsten m.fl. 1997, s. 35). 

 

Jag har valt att utgå från dessa representationsformer i denna undersökning för att besvara en av 

frågeställningarna. Att använda olika lämpliga representationsformer i matematikundervisningen 

innebär att man har konceptuell förståelse för olika matematiska begrepp. Det betyder att lärare kan 

förklara och tillämpa ett visst matematiskt begrepp i olika matematiska områden genom att använda sig 

av olika former av representationer. På så sätt får eleverna en djupare förståelse för begreppet och dess 

samband med andra matematiska begrepp. 

 

Utifrån de ovannämnda representationsformer kommer jag att utforma ett observationsschema för att 

kunna se vilka representationer de deltagande matematiklärare använder sig av i undervisningen om 

variabelbegreppet. Jag kommer också att utgå från denna teori i analysen av de genomförda 

observationerna. 
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4.2 Sammanfattning av representationsformer 

Som tidigare nämnt innebär representationsformer tabeller, diagram, symboler mm. Representationer 

används för att förklara ett matematiskbegrepp och matematiska uppgifter. Bergsten m.fl. (1997) menar 

att den som har djupare förståelse kan använda flera olika representationer för att förklara samma 

begrepp. 

4.3 Konceptuell förståelse  

Nedan redogörs för teorier om konceptuell förståelse, strategisk kompetens och procedurer som 

Kilpatrick m.fl. (2001) skriver om i boken Adding it up. Där han tar upp fem viktiga begrepp eller 

grenar i undervisning i matematikämnet. I den studien har jag valt att använda mig utav tre av dessa 

begrepp, då de är relevanta och centrala i studien. Detta för att procedural fluency och strategic 

competence går hand i hand med conceptual understanding, d.v.s. att konceptuell förståelse leder till att 

kunna använda och välja olika färdigheter och strategier i matematikämnet.  

 Den första teorin är conceptual understanding som i den här studien översätts till konceptuell förståelse.  

Att förstå ett begrepp och sätta det i olika sammanhang betyder att man har en konceptuell förståelse för 

begreppet i matematikämnet. I det här fallet undersöks om hur de deltagande lärarna sammankopplar 

variabelbegreppet med andra matematiska områden såsom algebraiska uttryck. 

 

För att underlätta för läsaren har jag i den här figuren (figur 1) presenterats hur representationsformer, 

konceptuell förståelse, strategisk kompetens och procedurförmåga förhåller sig till varandra: 

 

Konceptuell	  
förståelse	  

Representationsformer 

Procedurförmåga	  Strategisk	  
kompetens	  
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    Figur.1 förhållningsätten mellan representationsformer, konceptuell förståelse, procedurförmåga och 

strategisk kompetens. 

 

Kilpatrick m.fl. (2001) betonar vikten av lärares konceptuella förståelse för olika matematiska begrepp, 

vilket innebär en djup förståelse för olika matematiska begrepp i olika sammanhang för att kunna lära ut 

dessa begrepp (Kilpatrick m.fl. 2001, s.10). Författarna förklarar att konceptuell förståelse avser en 

integrerad och funktionell uppfattning om matematiska begrepp och innehåll, mer än isolerade fakta och 

metoder. Konceptuell förståelse innebär alltså en djupare förståelse för olika matematiska begrepp och 

dess innebörd samt hur dessa begrepp är användbara i olika matematiska områden. När ett begrepp 

undervisas konceptuellt leder det till förståelse för begreppets användning i olika matematiska områden 

istället för enbart några fakta och metoder för att lösa vissa uppgifter. Författaren menar att förklaringen 

för olika matematiska begrepp och dess innebörd ger elever en utökad förståelse som leder till 

organiserade kunskaper i en sammanhängande helhet. Detta ger eleverna möjligheten att koppla tidigare 

kunskaper till nya kunskaper i matematikämnet. Vidare påstår Kilpatrick m.fl. (2001) att även om 

eleverna glömmer bort dessa kunskaper, kan de rekonstruera och använda dessa kunskaper igen, då de 

förstår konceptet. Författarna påpekar att lärarna ofta kopplar konceptuell förståelse hos elever till deras 

förmåga att verbalisera sambandet mellan olika begrepp och representationer.  Fast konceptuell 

förståelse behöver inte vara explicit d.v.s. verbaliserad. Eleverna förstår ofta innan de kan verbalisera 

deras förståelse (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 118).  

 

Kilpatrick m.fl. (2001) menar att kännetecken på konceptuell förståelse är att vara kapabel att 

representera matematiska begrepp på olika sätt och veta hur olika representationer kan vara användbara 

för olika syften. Detta gäller både för läraren och eleven. Ett exempel på representationer kan vara 

division av 45 med 9, divisionen kan representeras genom att rita den, eller genom att använda konkreta 

material d.v.s. fysiska föremål, eller genom att representera den verbalt som en vardaglig situation 

(Kilpatrick m.fl. 2001, s. 119). Att ha konceptuell förståelse är viktigt för att få en djupare förståelse för 

hur ett matematiskt begrepp fungerar i olika matematiska områden. Konceptuellförståelse leder till ökad 

medvetenhet för vilka representationer som är lämpliga för olika matematiska begrepp. I den här studien 

undersöks hur variabelbegreppet sammankopplas med olika matematiska områden såsom algebraiska 

uttryck. Därför är den här teorin är relevant till min studie. 
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4.4 Sammanfattning av konceptuell förståelse 

Som tidigare nämnts innebär konceptuell förståelse en djupare förståelse för olika matematiska begrepp 

och dess innebörd. Dessutom innebär konceptuell förståelse att ha kunskap om hur dessa matematiska 

begrepp används och representeras i olika matematiska område såsom algebra, problemlösning o.s.v. 

4.5 Strategisk kompetens 

Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) betyder strategisk kompetens (strategic competence) förmågan att 

formulera om matematiska problem, representera och lösa dem. Strategisk kompetens är alltså viktig för 

att kunna lösa olika uppgifter såsom den följande uppgiften;  

I en cykelbutik finns det 36 cyklar och trehjulingar på lagar. Totalt finns det 80 hjul. Hur många cyklar 

och hur många trehjulingar finns i butiken?  

Här är det viktigt att eleven har lärt sig om både konceptuell förståelse och strategisk kompetens för att 

kunna använda symbolisk representation, d.v.s. formulera om problemet matematiskt genom att uttrycka 

det algebraiskt i lösningen. Att uttrycka problemet algebraiskt kan vara genom att döpa en cykel till C 

och en trehjuling till T, då är c+ t = 36 och 2c+ 3t=80. En annan lösning kan vara att de 36 cyklar är 

tvåhjulingar, därför blir antal hjulen 2*36= 72, men antal hjulen är 80 det blir alltså 80- 72 = 8. Vi har 

alltså 36- 8= 28 cyklar. Utan strategisk kompetens och begreppsförståelse kan eleven enbart gissa 

lösningen (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 126).  

 

Kilpatrick (2001) poängterar att det finns två aspekter av algebra som ligger till grund för alla andra 

aspekter; den första är algebra som ett systematiskt sätt att uttrycka generalitet och abstraktion. Den 

andra aspekten är algebra som syntetiskt styrda transformation av symboler. Dessa aspekter ledde till 

varierade aktiviteter (uppgifter) i algebra, bland annat representativa uppgifter. Sådana uppgifter kan 

vara situationer där man översätter information i symboliska uttryck och ekvationer, d.v.s. att generera 

algebraiska uttryck och ekvationer utifrån angivna information som kan vara en vardaglig situation. 

Kunskapen om de representativa uppgifterna kräver konceptuell förståelse för matematiska begrepp, 

relationer och räknesätt. Det kräver också strategisk kompetens för att formulera om uppgiften genom 

att generera ekvationer eller algebraiska uttryck för uppgiften (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 257). Att ha en 

strategisk kompetens är nödvändigt i matematikundervisning för att kunna representera och formulera 

om olika matematiska problem, därför är den teorin relevant till min undersökning.  
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4.6 Procedurförmåga 

Procedurförmåga innebär att ha kunskaper om rutiner, färdigheter av effektiv uträkning och hur samt när 

man använder sig av dessa färdigheter. En procedurinriktad undervisning innebär alltså en undervisning 

om symboler och isolerade färdigheter utan något fokus på innebörden av olika matematiska begrepp 

och dess relation till andra begrepp. Därför betonar Kilpatrick (2001) vikten av att procedurer måste 

läras ut i samband med konceptuell förståelse för att utveckla kunskaper om färdigheter och få en ökad 

förståelse i matematik (Kilpatrick m.fl. 2001, s.121). Författarna förklarar att använda färdigheter istället 

för förståelse skapar en falsk dikotomi, d.v.s. att det skapar missuppfattning för hur ett visst begrepp 

förhåller sig till andra begrepp. Författarna menar att genom att använda både konceptuell förståelse och 

procedurer kan man analysera likheter och differenser mellan metoder som används i uträkningen. 

Dessa metoder inkluderar både skrivna procedurer och mentala metoder som miniräknare eller 

manipulerade material såsom pärlor, block, o. s. v. som används för att exempelvis hitta vissa kvoter, 

produkter. Kilpatrick m. fl. (2001) varnar om att börja med procedurer innan konceptuell förståelse i 

matematikundervisning. För att det leder till svårighet att engagera elever i aktiviteter som hjälper dem 

att förstå bakomliggande orsakar till användandet av procedurer. När eleverna använder procedurer som 

de inte förstår, blir risken att de använder felaktiga procedurer och därmed blir det svårt att lära sig 

korrekta procedurer (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 121–122). Att kunna olika procedurer är viktigt i 

matematikundervisningen för att lösa olika uppgifter, men läraren måste vara medveten om att 

procedurer är enbart metoder som används för att lösa matematiska uppgifter. Procedurer kräver alltså 

en konceptuell förståelse för att kunna välja vilka metoder som passar för olika uppgifter. 

 

4.7 Teorisammanfattning 

Representationsformer lyfter fram olika typer av representationer som kan användas för att förklara ett 

matematiskt begrepp. Representationsformer kommer som tidigare nämnts att användas för att utforma 

ett observationsschema som underlättar genomförandet av observationerna i undervisningen om 

variabelbegreppet. Jag kommer att utgå från denna teori i analys av observationerna.  Konceptuell 

förståelse innebär en djupare förståelse för matematiska begrepp och dess innebörd. Vidare betyder 

strategisk kompetens att kunna formulera om matematiska problem, representera och lösa dem. Slutligen 

innebär procedurförmåga kunskap om färdigheter, effektiv uträckning samt hur man använda dessa 

färdigheter. I denna undersökning kommer jag att använda mig av dessa teorier för att analysera hur 

mellanstadielärare sammankopplar variabelbegreppet med andra matematiska områden såsom 

algebraiska uttryck.  
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5. Tidigare forskning 

 

I det här kapitlet kommer jag att presentera studier inom konceptuell undervisning i algebra och 

variabelbegreppet av fyra olika forskare eller forskningsgrupper. En av dem är inte studie med resultat, 

utan praktiska metoder som kan användas i undervisningen om variabelbegreppet för att öka elevernas 

förståelse för det begreppet.   

 

5.1 En studie från USA om konceptuell förståelse och procedurer  

 I en studie Conceptual and procedural knowledge of mathematics: Dose one lead to the other? 

Undersöker Rittle-Johnson & Alibali (1999) relationen mellan elevers konceptuella förståelse i 

matematisk ekvivalens och procedurer som används för att lösa ekvationer såsom: (3 + 4 + 5 = 3 +…). 

Deltagande är 60 elever i årskurs 4 och 29 elever i årskurs 5 och deras lärare. Syftet med studien är att 

bevisa relationen mellan elevers konceptuella förståelse samt kunskap om procedurer och hur dessa 

påverkar elevernas förståelse för matematisk ekvivalens. Matematisk ekvivalens innebär bland annat 

ekvationer och algebraiska uttryck (Rittle-Johnson & Alibali 1999, s. 175). 

 I undersökningen studeras effekten av uppgifter där fokus ligger på konceptet matematisk ekvivalens 

eller procedurer som ska användas. Detta undersöks genom att deltagande elever i årskurs 4 och 5 

genomför vissa uppgifter två gånger, d. v. s. innan och efter en kort lektion. Lektionen handlade om 

konceptet matematisk ekvivalens och procedurer som kan användas i detta matematiska område. 

Därefter bad klasslärarna eleverna att skriftligt lösa två uppgifter utan att läraren berättat om denna 

studie. Syftet med detta test var att se hur många elever som löste eller inte löste uppgifterna korrekt. 

Därefter deltog alla dessa elever vid två tillfällen. Vid det första tillfället genomförde eleverna två 

uppgifter som är konceptbaserade såsom: skriv två typiska situationer inom addition, såsom; 4 + 3 + 6 + 

4, eller, skriv två ekvationer, till exempel: (5 + 4 + 7 =  5+…), därefter identifiera både ekvationsleden. 

Eleverna som inte hade löst uppgifterna korrekt fick vara med på en kort lektion för att göra om testet. 

Dagen efter fick alla deltagande elever göra ett ytterligare test som är konceptbaserad och därefter fick 

de göra ett test som är baserad på procedurer. Testet innehöll ekvivalenta frågor och frågor som kräver 

omformulering, exempelvis: skriv om följande ekvation a+ b+ c= a+… genom att först ändra på 

räknesättet (addition eller multiplikation), sedan ändra positionen av luckan, d.v.s. placera luckan efter 

eller före likhetstecknet. Därefter välj om det ska finnas addition på både sidorna av ekvationen eller 
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inte. I slutet av det andra tillfället, genomförd en kort lektion om konceptet ekvivalens och om korrekta 

procedurer som kan användas för att lösa problem när det gäller matematisk ekvivalens. Syftet med 

lektionen var att säkerställa att deltagandet var till nytta för alla elever (Rittle-Johnson & Alibali 1999, 

ss. 178, 180). 

Rittle & Alibali (1999) kom fram till att konceptuella instruktioner ledde till ökad konceptuell förståelse, 

generering och användning av korrekt procedurer. Procedurinstruktioner ledde däremot till en ökad 

konceptuell förståelse men till endast begränsad användning av de anvisade procedurerna, d.v.s. 

metoderna. Dessa resultat lyfter fram relationen mellan konceptuell förståelse och procedurer och att 

konceptkunskap kan få större inverkan på processkunskap (Rittle-Johnson & Alibali 1999, ss. 175, 177). 

Anledning till valet av denna studie är att den tar upp konceptuell förståelse i undervisning och uppgifter 

samt dess inverkan på elevernas förståelse. Denna studie skiljer sig från min undersökning, då jag endast 

undersöker lärares användning av konceptuell förståelse i undervisningen om variabelbegreppet. 

 

5.2 En studie från Australien om konceptuell undervisning i algebra 

I en studie ”Teaching Algebra Conceptually: Student achivment” undersöker Linsell m.fl. (2012) hur 

pedagogiska tillvägagångssätt utvecklas för att hjälpa studenter att uppnå konceptuell förståelse i 

algebra. Vidare vill författarna dokumentera effekterna av konceptuell förståelse på elevernas resultat. 

Denna studie skedde under två, och dessa resultat är från det andra året.  Forskarna använde sig av en 

kvalitativ beskrivning av undervisningsmetoder som är baserade på filmade observationer, lärares 

dagböcker och en kvantitativ analys av elevernas resultat. Vidare undersöktes algebraiskt tänkande i 

undervisningen vilket innebär en medvetenhet om den matematiska strukturen, snarare än massa formler 

och procedurer som läras ut. Deltagande var elever från årskurs 9 och 10 och fem matematiklärare från 

två olika skolor i Nya Zealand.   

 

I studien presenterades 107 elevers resultat i årskurs 9 och 46 elevers resultat i årskurs 10 (Linsell et al. 

2012, s. 465). Diagnosen innehöll frågor om elevernas strategier bland annat för att lösa ekvationer, och 

för att hitta relationer mellan variabler. När det gäller lärarens sätt att undervisa, spenderades mycket av 

projektets tid på att forma, pröva och utveckla pedagogiska tillvägagångssätt i undervisningen för att 

utveckla elevers kunskaper. Detta genomfördes genom att deltagande lärare fick ta del av sina filmade 

lektioner och delade utvalda utdrag med de andra deltagande lärarna. Lärarna hade regelbundna möten i 
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forskningsgruppen, där deras erfarenheter användes för att fördjupa de undervisningsinriktningarna så 

att andra lärare kan försöka använda dem (Linsell m. fl. 2012, s. 466).  

 

Resultaten visade att undervisningen var olika på de två skolorna, då använde den första skolan bärbara 

datorer som hjälpmedel för individualisering. I den andra skolan planerades undervisningen utifrån 

elevernas olika förmågor och erfarenheter av lärande för att kartlägga elevernas kunskapsnivåer.  Dock 

fanns det gemensamma och effektiva sätt för att hjälpa eleverna att lära sig algebra på dessa två skolor. 

Dessa sätt är; att fastställa vad varje elev förstod genom bedömning, synliggöra användandet av algebra 

i verkligheten för elever, främja algebraiska tänkande med meningsfulla sammanhang och bygga en 

verktygslåda av kunskaper och färdigheter som eleverna kan använda på ett lämpligt och effektivt sätt 

(Linsell m. fl. 2012, s. 467). Resultaten av diagnosen visade att deltagande eleverna inte hade god 

förståelse för aritmetisk struktur, räknesätten eller ekvivalens. Eleverna använde strategier såsom ”gissa 

och kolla” för att lösa uppgifterna. När det gäller algebraiska tänkande integrerade lärarna algebra i 

planeringen av de anlagda tillvägagångsätten i olika matematiska områden, till exempel undervisning 

om bråktal. För att generalisera multiplikation eller division av nämnare och täljare måste den betecknas 

algebraiskt d.v.s. med bokstäver. Lärarna tillämpade algebraiska färdigheter i olika matematiska 

områden under hela skolåret (Linsell m. fl. 2012, s. 468). 

 

Forskarna kom fram till att elevernas prestation i algebra kan förbättras om lärarna integrerar algebra i 

olika matematiska sammanhang. Vidare kom de fram till att diagnosen ger lärarna insikter i elevernas 

algebraiska kunskaper, då lärarna tog upp luckor som fanns i räknesätt och aritmetik struktur för att 

hjälpa elever att lösa ekvationer och hitta relationer mellan variabler. De nya utformade 

undervisningarna i forskningen ledde till att elever i årskurs-9 utvecklat sina kunskaper i aritmetik, men 

ändå var det svårt för de flesta eleverna att behärska strategier för att lösa uppgifter om algebra. För 

elever i årskurs 10 var utvecklingen i deras kunskaper inte så stort, då eleverna kan använda olika 

strategier i aritmetik men utan att kunna hantera variabler (bokstäver). Därför förklarar Linsell m. fl. 

(2012) att lärarna inte bör underskatta det konceptuella språket som krävs för att kunna använda olika 

räknesätt med variabler, obekanta tal och tal (Linsell m. fl. 2012, s. 471). 

 

 

Anledningen till valet av denna studie är för att den betonar vikten av att integrera algebra i olika 

matematiska områden i planering av matematikundervisningen, för att främja algebraiska tänkande hos 

eleverna. Denna studie skiljer sig från min undersökning då forskarna utför en diagnos för att mäta 
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elevers förståelse för algebra. Dessutom följer forskarna de deltagande lärarna och hjälper de att 

utveckla undervisningen om algebra.    

 

 

5.3 En artikel i Nämnaren (NCM) om innebörden av variabelbegreppet 

 I en artikel ”Att förstå algebra” förklarar Häggström (1996) att matematikförening i Australien har tagit 

fram stöd- och studiemanualsmaterial som behandlar algebra. Detta material vänder sig till 

matematiklärare på alla stadier från förskola till gymnasiet. Häggström (1996) förklarar att elevers 

svårigheter är ganska likartade världen över därför det är viktigt att lärare i tidiga skolåren planerar vilka 

aspekter som ska tas upp och behandlas i matematikundervisningen. Ett exempel på detta kan vara: hur 

man ska arbeta med algebra i undervisningen för att bland annat lyfta fram innebörden av 

variabelbegreppet i matematikundervisningen också för att hjälpa elever att förstå, formulera och lösa 

ekvationer (Häggström 1996, s. 38). 

  

Materialet består av ett häfte som är indelat i åtta moduler, i denna artikel presenteras fem av dessa 

moduler. Modulerna är: utveckling av förståelse för variabelbegreppet (developing an understanding of 

the meaning of a variable), relationer mellan representationer (representing relationships), förståelse för 

ekvationer (understanding equations), en bredare inställning till ekvationslösning (a broader approach to 

equation solving) och grafisk och numerisk ekvationslösning (solving equations graphically and 

numerically). Nedan presenteras dessa moduler. 

 

Den första modulen tar upp utvecklingen av variabelbegreppets innebörd (developing of the meaning of 

a variable). Denna modul handlar om förståelse av logiken för hur man uttrycker idéer och matematiska 

modeller algebraiskt. Enligt Häggström (1996)  kan man lyfta fram innebörden av variabelbegreppet 

genom att använda uppgifter som stimulerar elevers tänkande, exempelvis; vilket är störst 2n eller 2+n? 

Förklara varför. Ett annat sätt är att använda talmönster för att utveckla elevernas förmåga att upptäcka 

mönster och uttrycka dem med ord, eller översätta uppgifter från vanligt språk till algebra. Ett exempel 

på detta kan vara att skriva med symboler fyra mer än ett tal (Häggström 1996, s. 38–39). 

 

 Den andra modulen handlar om relationen mellan olika representationer såsom algebraiska 

beteckningar (symboler) och grafiska representationer. Det finns olika övningar där olika 

representationer används. I en övning i talmönster där man vikar ett papper flera antal gånger och vill ta 

reda på hur många vek som finns, behöver man algebraiska beteckningar för att skriva ett uttryck för 
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mönstret. För att upptäcka mönstret kan man också göra en tabell, relatera mönstret till ett algebraiskt 

uttryck och visa grafiskt, genom att exempelvis rita mönstret. En annan övning kan vara: välj ett heltal 

sedan multiplicera med 3 och därefter addera med 6. Sedan ta bort det valde talet, och dividera med 2. 

Ta bort det första talet igen. Svaret blir 3, kan du förklara varför? Skriv ett uttryck för uppgiften. Man 

kan generalisera vad som händer steg för steg genom att använda bokstaven x istället för det valda talet 

(Häggström 1996, s. 39).  

 

Den tredje modulen tar upp förståelse av ekvationer (understanding equations). Modulen handlar om att 

använda olika aktiviteter i undervisningen för att hjälpa elever att förstå och formulera ekvationer. Ett 

exempel på aktiviteterna kan vara att eleverna arbetar själva med uppgifter såsom: ange en operation, 

som ger en sann utsaga/likhet. Ett annat exempel kan vara att eleverna arbetar i små grupper och 

formulerar ekvationer till exempel av detta 5* 9– 3 = 14* 3, sedan ska de skriva en egen uträkning med 

svaret. Därefter ska eleverna skriva en ekvation utifrån den uträckningen, genom att ersätt ett av talet i 

uträckningen med en bokstav. Därpå ska eleverna byta och lösa varandras ekvation (Häggström 1996, s. 

40). 

 

Den fjärde modulen innebär att ha bredare inställning till ekvationslösning genom att använda olika 

metoder, såsom rita grafer, använda algebraprogram datorer, miniräknare och gissa och pröva. Då det är 

viktigt att förstå vilken metod som fungerar och hur många lösningar olika ekvationer kan ha. Den femte 

modulen tar upp grafisk och numerisk ekvationslösning genom att använda uppgifter som lyfter 

förståelse av likhetstecken och god taluppfattning (Häggström 1996, s. 42). 

 

Jag valde denna artikel för att den presenterar olika praktiska metoder och aktiviteter samt 

representationer som kan användas för att öka konceptuell förståelse för variabelbegreppet och andra 

områden i algebra. I min studie undersöker jag hur mellanstadielärare sammankopplar variabelbegreppet 

med andra matematiska områden såsom algebraiska uttryck i undervisningen, genom att intervjua lärare 

och observera vilka representationer de använder sig av i undervisningen. 

 

5.4 En artikel om konceptuell undervisning  

I undersökningen ”Teaching towards the big ideas of algebra” konstruerar Woodbury (2000) de stora 

kategorierna (big ideas) i algebra: kunskaper om tal, talsystem, uträkning av tal, taluppfattning, 

symboliska representationer, ekvationer, ekvationslösning och kunskaper om användning av variabler. 

Författaren förklarar att specifika aktiviteter i undervisningen kan hjälpa mellanstadieelever att koppla 
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olika kunskaper i algebra och i procedurer med varandra för att få en relativ förståelse för algebra. 

Studien var kvalitativ, då Woodbury (2000) intervjuade elever i årskurs sju. (Woodbury 2000, s. 1).  

 

Syftet med studien var att ta reda på vilka lärandesituationer som hjälper eleverna att se hur dessa 

ovannämnda kategorier används i algebra. Vid intervjun fick eleven uppgifter som de skulle diskutera 

med forskaren eller sin lärare. I diskussionen berättade de intervjuade eleverna hur de tänkte. Därefter 

fick de andra uppgifter om primtal i olika matematiska områden såsom bråktal, multiplikation och area, 

som de också skulle diskutera. Resultatet visar att flera av de deltagande eleverna letade efter kapitlet 

som uppgiften handlat om i deras läroböcker för att kunna lösa uppgifterna. Dessutom var eleverna 

bundna av informationen som fanns i uppgiften när de diskuterade sin lösning. Vidare visar resultaten 

också att eleverna började förstå relationen mellan dessa ovannämnda områden när de diskuterade med 

forskaren och deltagande läraren (Woodbury 2000, s. 1).  

 

Woodbury (2000) kommit fram till att lärarna måste skilja mellan att undervisa om de stora kategorierna 

i algebra såsom tal, taluppfattning och att undervisa med syftet till att förstå dessa stora kategorierna. 

Lika viktig är att undervisa för att öka förståelse för hur dessa kunskaper används i olika matematiska 

områden. Detta innebär att en undervisning i områden som variabler, ekvationer, som isolerade 

kunskaper kommer inte att leda till förståelse för algebra. Woodbury (2000) menar att genom att läraren 

undervisar om olika områden i algebra såsom ekvationer, variabler och talsystem och dess relation till 

varandra kan hen förmedla ett samband mellan olika område i algebra. Författaren betonat vikten av 

lärarens roll för att hjälpa eleverna att sammankoppla olika matematiska områden och förfarande till en 

större konceptuell kunskap genom exempelvis diskussioner. En sådan undervisning leder till en 

konceptuell förståelse för algebra som ett stort matematiska område. Att ha en konceptuell förståelse för 

algebra och andra begrepp i matematik underlättar även för elever att memorera olika regler och 

förfarande i området (Woodbury 2000, s. 4). 

 

Anledningen till valet av denna studie är att den betonar vikten av lärarens medvetenhet om konceptuell 

undervisning i algebra, d. v.s. en undervisning där algebra förklaras och användas i olika matematiska 

områden istället för en undervisning där olika aspekter av algebra undervisas som isolerade område. I 

min studie undersöker jag hur mellanstadielärarna använder sig av konceptuell förståelse i 

undervisningen om variabelbegreppet. 
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6. Material och metod 

 
I detta kapitel redogörs för metodval och beskrivs hur urvalet och genomförandet har gått till samt hur 

allt material kommer att analyseras. Avslutningsvis beskrivs hur ett etiskt förhållningssätt genomsyrar 

utförandet av undersökningen.  

 

6.1 Metodval 

Studien byggs på kvalitativa metoder, då jag har använt mig av intervjuer och observationer för att 

besvara undersökningens syfte och frågeställningen. I boken Handbok i Kvalitativa metoder förklarar 

Ahrne& Svensson att kvalitativa metoder är ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som 

bygger på observationer, intervjuer eller analys av texter (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). 

 

För att besvara den första frågeställningen Hur kopplar fem mellanstadielärare samman 

variabelbegreppet med olika matematiska områden såsom algebraiska uttryck i sin undervisning? har 

jag använt mig av intervjuer. Intervjun är en lämplig metod för att undersöka hur mellanstadielärarna 

arbetar konceptuellt med variabelbegreppet i sin matematikundervisning. För att besvara den andra 

forskningsfråga Hur undervisar dessa lärare om variabelbegreppet i olika matematiska områden såsom 

algebraiska uttryck? har jag använt mig av observationer, så att jag kan se en undervisning om 

variabelbegreppet. 

 

6.2 Urval av skolor och lärare  

Deltagande i denna studie är fem matematiklärare på mellanstadiet från två skolor. Till en början har jag 

skickat ut förfrågningar (bilaga 1) till två lärare som jag har tidigare kontakt med. Både lärarna arbetar 

på samma skola. Lärarna tackade ja till intervju och observation. Jag kom i kontakt med två lärare till 

via de ovannämnda två lärarna. En av de lärarna som jag kom i kontakt med ändrade sig och tackade nej 

till intervjun med anledningen att det är nationellt prov snart och att hen inte hinner. Därför har jag 

skickat ut en förfrågan till lärare som jobbar på samma skola men hen tackade nej av samma anledning. 

Vidare har jag valt att göra ett andra utskick till ytterligare två skolor. Jag har inte fått något svar från 

den första skolan. Från den andra skolan däremot har en lärare svarat och skickat namn och e-postadress 

till två verksamma matematiklärare på mellanstadiet som kanske kunde delta. Därför skickade jag en 

förfrågning till dessa lärare. Lärarna tackade ja till intervjuer men inte till observationer. Anledningen 
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var att både lärarna arbetade då med helt annat område i matematik och därför kunde de inte avbryta och 

planera en lektion om variabelbegreppet. Att komma i kontakt med personer som kan delta via 

intervjuade personer d.v.s. deltagare kallas enligt Ahrne & Eriksson (2015) för snöbollsurvalet. 

Författarna menar att man inleder med att intervjua en person som man fått kännedom om och som har 

erfarenheter som är intressanta. Därefter frågar man om andra personer som kan ge ytterligare 

information och synpunkter. Då rullar snöbollen vidare och på så sätt kan man få ett tillräckligt antal 

personer att intervjua (Ahrne & Svensson 2015, s. 41).  

 

Nedan i tabellen kommer information om de intervjuade lärarna: 

Lärare Erfarenhet Stadiet Skolan 

A 7      år Mellanstadielärare Skolan1  

B 17   år Mellanstadielärare Sklolan1 

C 8     år Mellanstadielärare Skola 1 

D 19   år Mellanstadielärare Skolan 2 

E Ett halvt år Mellanstadielärare Skolan 2 

 

Tabell 1. Information om de intervjuade lärarna. 

 

6.3 Genomförande av observationer 

Observationerna genomförandes efter jag lämnade samtyckeblanketter till deltagande klasslärare 

(bilaga3) som i sin tur delade ut blanketterna till sina elever. Samtycke från elevernas vårdnadshavare 

behövs för att en ljudinspelning kommer att göras vid observationstillfällena, då eleverna är under 15 år. 

Vid observationstillfällena presenterade jag mig för eleverna och informerade dem även muntligt om 

min undersökning också om att de, läraren och skolan kommer att vara anonyma. Vidare informerade 

jag eleverna och läraren om att jag kommer att göra en ljudinspelning för att minnas och att det enbart är 

jag som kommer att ha tillgång till den.  De observerade lärare krävde inte att få veta exakt om vad jag 

skulle observera.  

 

Enligt Lanader (2015) kan forskaren vara öppen vid observationstillfällen, vilket betyder att forskaren 

presenterar sig själv och syftet med sin forskning till deltagarna. Forskaren kan också vara en partiellt 

deltagande vid observationstillfälle, vilket innebär att forskaren är delaktig i vissa aspekter av den 

observerade aktiviteten. En observation på deltid innebär att vara närvarande på fältstudien i en viss tid 

(Lanader 2015, s. 98–101). Vid dessa genomförda observationer har jag valt att vara en öppen 
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observatör genom att informera de deltagande lärarna och eleverna om syftet med undersökningen. För 

att kunna skapa en bekväm stämning mellan mig och informanterna har jag pratat allmänt med de 

deltagande lärarna innan och efter observationerna. Vidare har jag genomfört observationerna på deltid, 

d.v.s. att jag har varit med på observationen enbart under de tre observerade lektioner, då jag behöver tid 

för att transkribera och analysera dessa observationer. En nackdel med observationen kan vara att de 

deltagande lärarna blir påverkade av min närvaro som observatör när de undervisar. 

 

För att kunna fokusera på saker som jag har tänkt observera d.v.s. representationer har ett 

observationsschema (se nedan) utformats. Observationsschemat är inspirerat av teorin om 

representationsformer som presenterats under Teorianknytningen.  

 

För att kunna analysera de genomförande observationerna har jag lyssnat på ljudinspelningen och 

transkriberat det som är relevant under observationstillfällena. Därefter har jag transkriberat också 

materialet som jag fyllt i observationsschemat vid observationstillfällena. Därefter har jag använt mig av 

teori om representationsformer i analys av observationerna. Enligt Rennstam& Wästerfors (2015) finns 

det tre grundläggande arbetssätt för att analysera det empiriska materialet. Dessa är att sortera materialet 

för att skapa en ordning i analysen, att reducera materialet så att materialet presenteras i dess helhet men 

utan irrelevanta detaljer, det tredje sättet är att argumentera egen tes med hjälp av hjälp av empirin 

(Rennstam& Wästerfors 2015, s. 220). 

 

 

Nedan kommer observationsschemat som tillämpats för observation och analys: 

 

Teori Observation 1 Observation 2 Observation 3  

Representationsformer     

Fysisk     

Bildlig     

Verbal     

Numerisk     

Symbolisk     

Procedur     
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6.4 Genomförande av intervjuer 

Efter urvalet av deltagande lärare skickade jag ut information om intervjun och forskningsetiska 

principer som gäller via e-post till dessa lärare (bilaga 2). Vi planerade också datum och tid för intervju 

och även observation. Antal deltagande lärare är fem, enligt Dalen (2015) är antalet informanter inte kan 

vara för stort, eftersom både genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dessa intervjuer är 

tidskrävande (Dalen 2015, s. 58). I denna studie använts semistrukturerad intervju. En semistrukturerad 

intervju eller delvis strukturerad intervju innebär att samtalet är inriktat på bestämda ämnen som är 

utvalda av forskaren i förväg (Dalen 2015, s. 34). Intervjufrågorna (bilaga 4) är baserade på teorier om 

konceptuell förståelse, procedurförmåga och strategisk kompetens. Intervjuerna ägde rum i skolan i 

grupprummet, då de deltagande lärarna valde platsen så att vi inte bli störda under intervjun. Jag 

informerade också lärarna muntligt om de etiska principerna och om att jag kommer att använda mig av 

min mobiltelefon för ljudinspelning under intervjusamtalen. Ljudinspelningen använde jag för att 

minnas, då det är svårt att hinna anteckna allt som sägs. Genom att använda ljudinspelning undviker 

man att analysera materialet redan vid anteckningen. Det övriga material som jag använde mig av vid 

intervjuerna var också ett anteckningsblock, då jag antecknat några meningar och stöd ord, för att skapa 

en avslappnad stämning vid intervjuarna. Enligt Denscombe (2016) är nackdelen med intervju är att 

informanter kan påverkas av forskningssyfte (Denscombe 2016, s. 289). Därför har jag valt att 

informera generellt om syftet av min undersökning men ändå blir de intervjuade lärarna påverkade av 

syftet av min undersökning.  

 

För att kunna analysera intervjuerna har jag först lyssnat på ljudinspelningen och därefter transkriberat 

intervjuerna på datorn. Böll (2015) förklarar att organiseringen och bearbetning av det insamlade 

materialet innebär att transkribera de inspelade intervjuerna. Författaren betonar vikten av att forskaren 

själv gör transkribering eftersom denna ger henne eller honom en chans att lära känna sina data (Böll 

2015, 69). Därefter har jag sorterat relevanta svar, så att de gemensamma svaren ska presenteras 

tillsammans för att sedan presentera de andra svaren. Därefter har jag använt mig av teorier om 

Konceptuell förståelse, strategisk kompetens och procedurförmåga i analys av intervjuarna. 
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6.5 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att kunna generalisera resultatet till en större grupp (Stukát 2011, s. 136). I det 

har fallet är generaliserbarheten obefintligt, för att det inte är ett stort antal intervjuade lärare. Däremot 

kan man använda samma syfte och intervjufrågor för att intervjua flera lärare också observera sina 

undervisningar genom att använda samma observationsschema. 

 

6.6 Etiska övervägande 

För att genomföra ett vetenskapligt arbete är det viktigt att hänsyn tas till de fyra forskningsetiska krav 

för att undersökningen ska ses som etiskt korrekt. De fyra kraven kallas för: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). För att 

uppfylla informationskravet vilket innebär att informera de berörda om studiens syfte, informerade jag 

de intervjuade lärarna både skriftligt (bilaga 2) och muntligt vid intervjutillfället om syftet med 

undersökningen och hur resultatet kommer att användas. Vidare informerade jag de deltagande lärarna 

om att de kunde ta del av resultatet om de ville. Att fylla samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt 

att bestämma över sin medverkande i studien (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9–10). Innan genomförande av 

observationer skickade jag samtyckesblanketter till klassläraren (bilaga 3) som i sin tur delade ut 

blanketterna till sina elever. Samtyckeblanketter inhämtades från elevernas vårdnadshavare inför 

observationerna, då eleverna är under 15 år gammal. Vid observationstillfälle informerade jag eleverna 

muntligt om syftet av min undersökning och om att jag kommer att göra en ljudinspelning lektionen för 

att kunna minnas vid transkribering, men att ingen kommer att få tillgång till den ljudinspelningen. För 

att uppfylla konfidentialitetskravet vilket innebär hänsynstagande till medverkandes anonymitet, 

informerade jag deltagande lärarna och eleverna att de och skolan kommer att vara anonyma i 

undersökningen. Det sista kravet är nyttjandekravet innebär att den information som samlats in kommer 

endast att användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12–14). För att uppfylla 

nyttjandekravet informerade jag både lärarna och eleverna vid observationstillfällena att materialen 

kommer enbart att användas för undersökningsändamål. 
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7. Resultat 

 
I detta kapitel presenteras resultatet av utförda intervjuer och observationer. Resultaten kommer att 

ställas i relation till studiens syfte och frågeställningar. För att underlätta för läsaren är kapitlet uppdelat 

i fyra underkapitel: Variabelbegreppets innebörd, Variabelbegreppet i olika matematiska områden, 

Undervisning om variabelbegreppet och Observationsschema.  

 

De första två underkapitlen: Variabelbegreppets innebörd och Variabelbegreppet i olika matematiska 

områden besvarar den första frågeställningen Hur kopplar fem mellanstadielärare samman 

variabelbegreppet med andra matematiska områden såsom algebraiska uttryck i sin undervisning? De 

andra två underkapitlen Undervisning om variabelbegreppet och Observationsschema besvarar den 

andra frågeställningen Hur undervisar dessa lärare om variabelbegreppet i olika matematiska områden 

såsom algebraiska uttryck?  

 

 

7.1 Variabelbegreppets innebörd 

Här presenteras svaren på intervjufrågorna 1, 5 (bilaga 4). Dessa frågor behandlar variabelbegreppet 

innebörd.  

 

Vid intervjun framgick det att de fem lärarna presenterar variabelbegreppet på olika sätt, då två av 

lärarna (A och B) använder sig av geometriska former, två lärare (C och E) använder sig av 

problemlösnings uppgifter och en lärare (E) använder sig av enkla ekvationer. De fem lärarna motiverar 

att de använder dessa matematiska områden för att underlättar för elever att förstå variabelbegreppet, då 

eleverna har tidigare kunskaper om dessa områden.  

 

Som ovan nämnt använder sig lärare A och B av geometriska former genom att berätta att variabeln är 

en symbol som har att värde som kan varieras. Lärare A förklarar att värdet av variabeln ändras 

beroende på kvadratens storlek, d.v.s. längden av kvadratens sidor.  

 
Jag brukar rita en kvadrat och sedan sätter jag x på en sida och ställer frågan vad blir omkretsen? Då 

eleverna svarar att omkretsen = x *4 eller x+x+x+x. Både svaren är rätt. Sedan bygger jag på och frågar 
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vad kan x vara? Ibland frågar jag eleverna hur långt x är tror ni? Jag förklarar att den kvadraten som jag 

inte ritade lika stor som kvadraten som ni kommer att rita, då värdet på x är olika beroende på vilken 

kvadrat vi syftar på. Här betonar jag att variabel har olika värde (Lärare A). 

 

 

 

Lärare A berättar också att användning av tabeller underlättar för eleverna att skriva ett utryck genom att 

använda variabeln. Läraren menar att när ett värde ändras i en situation måste man kunna skriva ett 

utryck. Vidare förklarar läraren att med hjälp av tabeller kan eleverna se ett mönster och därefter kan 

skriva ett uttryck för situationen. 

 
Vardagliga situationer i kombination med tabeller tycker jag underlättar för elever att förstå 

variabelbegreppet till exempel: om jag köper en tröja som kostar 100 kr och denna tröja vill jag skicka till 

en kompis, frakten kostar 20 kr. Men om jag köper 2 tröjor är kostanden av frakten samma och kostnaden 

för en tröja är fortfarande 100 kr, men antal tröjor ändras, d.v.s. att priset och porton är fast. Det som 

varieras är antal tröjor, man kan skriva en tabell och därefter ett utryck för kostnaden av 5 tröjor, 100 eller 

n antal tröjor. (Lärare A) Nedan presenteras tabellen som läraren använt sig av i uppgiften. 

                                       

 
 

 
Lärare B förklarar att variabel är ett okänt tal och att han brukar introducera det genom att använda sig 

av geometriska figurer såsom en rektangel. Läraren menar att omkretsen av en rektangel kan uttrycks 

även om längden av sidorna ersätts med bokstäver. Vidare fokuserar han på uträkningen av omkretsen 

med variabler. Läraren betonar vikten av att olika variabler inte kan räknas ihop och att man ska ställa 

variablerna i bokstavsordningen så att uttrycket blir tydligt för eleven, 
 

Jag brukar introducera de som enheter som vi inte vet om vad det är för enheter, för att det är lättaste att 

förstå. Mm, cm, m, vi vet inte vad det är för enhet därför använder vi en variabel en bokstav istället. När 

vi räknar ut omkretsen på en rektangel som har längden 2a på en sida och 4b på andra sidan får eleverna 

räkna ut omkretsen med hjälp av variablerna. Men när vi är väl färdiga med uttrycket så kan vi inte slå 

ihop dessa variabler och skapa en ny variabel utan vi måste använda variablerna i bokstavsordning, men 

det är inte som en matematisk lag som vi måste sätta de i viss ordning för eleverna talet och sedan 

variabeln så att det blir så enkelt och möjligt för oss att läsa. (Lärare B) 
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Lärare C använder sig av enkla problemlösningsuppgifter som är elevnära i inlärningen av 

variabelbegreppet. Läraren menar att sådana exempelsuppgifter hjälper elever att förstå att variabel är ett 

okänt tal. 

 
Jag tar upp en problemlösningsuppgift, någon vardagligasituation, för att eleverna behöver få hjälp med 

att se att man kan göra på olika sätt. Vi har inte kommit att de ska skriva själva uttrycket än, utan 

problemlösningsuppgifter som är enkla för att de ska kunna visa hur de tänker. Ett exempel kan vara: Du 

vill köpa en glass som kostar 8 kr, och du har bara 5 kr. hur mycket som fattas? Då får man räkna med 

plus och med minus (Lärare C).  

 
  

Lärare D förklarar att introduktionen av variabelbegreppet är en ständig utveckling och att den börjar 

redan på lågstadiet där det står ett streck istället för talet som saknas. Läraren menar att hon bygger på 

elevernas tidigare kunskaper om variabelbegreppet genom att ersätta det strecket med bokstaven x 

istället. 

 
Jag tänker att det är liksom en ständig utveckling på någonting, och man börjar med att prata om 

likhetstecknet, och att det ska väga jämt på både sidor och från låg stadiet är eleverna vana på att fattas ett 

tal så står det ett streck bara och jag utgå från det. Sedan visar om det blir lite knep om det är större tal 

som att man inte kan räkna det i huvudet så kan man ersätta det med en bokstav, det är väl så jag kommit 

in på det. Det här med fattas någonting, vad som står där sedan ersätter vi den tomheten med en bokstav. 

För att se vad x ska vara. Däremot har jag inte jobbat med både x och y utan det är oftast att det fattas ett 

tal, däremot så är det skillnad också när det står 3 + x=5, har de lättare med än om det står 13=x+8. Alltså 

positionen spelar stor roll för vad eleverna tycker att det är svårt. Om det stå x+3=5 så brukar jag hålla 

över x och fråga vad skulle stå här? För att få eleverna att förstå x värdet. Jag brukar jobba på det här 

sättet både på tavlan och enskilt. Jag försöker göra det så enkelt som möjligt för att det annars blir 

krånglig än vad det behöver vara (lärare D). 

 

 

Lärare E förklarar att hon introducerar variabelbegreppet för sina elever genom att använda sig av 

ekvationer, d.v.s. frågor där det finns ett likhetstecken och ett okänt tal som ersätts med ett frågetecken. 

Läraren menar att sådana frågor kan vara vardagliga situationer som formulerade till 

problemlösningsuppgifter. Läraren betonar vikten av att förklara att en bokstav eller frågetecknet 

symboliseras ett tal som är fattas. 

 
Att det man kan lägga ett värde i det. Att det är något värde som varieras. Ja använder mig av sådana 

frågor där det finns ett frågetecken på platsen där talet saknas eller tom ruta, eller något som inte finns. 
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Enkla ekvationer frågetecken, och tumma rutor. Det kan vara problemlösning där kan de få tänka själva 

och uttrycka det. Till exempel: jag har två äpplen hur många ska ge till Lisa för att jag ska ha så många 

kvar? Typ så, och då måste de tänka själv. Finns det ett okänt tal (Lärare E). 

 

De fem deltagande lärarna lyfter fram olika exempelsuppgifter som kan användas i undervisningen om 

variabelbegreppet. Uppgifterna kan handla om problemlösning, geometriska former, ekvationer. Lärarna 

betonar vikten av att använda olika strategier för att lösa en uppgift och inte komma direkt till svaret.  

 

Lärare A menar att hon tar upp olika typer av uppgifter såsom geometriska figurer exempelvis genom att 

eleverna ritar egna kvadrater och ange variabler för sidornas längd för att sedan uttrycka arean eller 

omkretsen. Ett annat exempel kan vara att ta upp en problemlösningsuppgift. 

 
Jag tar upp uppgifter som är kopplade till vardagliga situationer, till exempel: hur många glasser har du köpt 

om en glass kostar 5 kr och totalt har du betalat 30 kr? Sedan får eleverna uttrycka frågan genom att använda x 

istället för det okända talet. (Lärare A) 

 

Lärare B beskriver att han tar upp exempelsuppgifter som kräver att de själv väljer metoder i lösningen 

och förklarar hur de har gått tillväga för att lösa uppgiften. 

 
Vi hade uppgifter och utklippta frågor, där eleverna skickade runt frågorna till varandra och det blev lite som 

en tävling, så att varje bord hade de här papperslapparna. Det är väldigt enkelt, papperslapparna klippte vi från 

en stenstil, där står några ekvationer så fick varje grupp några sådant här. Sedan satt de och diskuterade sina 

svar och skriv lösningen också uträkningarna gemensamt på ett papper. Det fick man också den matematiska 

diskussionen till exempel: varför det blev så och de hjälptes åt och förklarade för varandra, hur tänkte du där? 

och så vidare. Det tog hela lektionen, men det var värt det för att de diskuterat och har lösningen steg för steg, 

för det kan man inte bara ge ett svar, det är viktigt att visa hur man har tänkt. Sedan går vi igenom gruppernas 

svar tillsammans på tavlan och det kan vara att grupperna har olika svar och då vi diskuterar det till vi får ett 

gemensamt svar. (Lärare B) 
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Lärare C berättar att hon använder sig av exempeluppgifter i problemlösning och uppgifter där det 

saknas ett tal, d.v.s. enkla ekvationer (se bilden). Användning av sådana uppgifter gör att eleverna ska 

kunna ta reda på okända talet oavsett vilken sida den befinner sig i en ekvation. Det är också en träning 

på uträkningen och relationen mellan räknesätten addition och subtraktion. Läraren förklarar att i 

problemlösningsuppgifter som hon tar upp ligger fokus på strategier som eleverna använder sig av också 

hur de tänker. 
 

En sådan uppgift … -77=3 hur tänkte du uppåt med plus eller neråt med mins. Uppgifterna, eleverna har 

svårt med positionen av okänt, när vi börjar med okänt blir det svårt. De är inkörda minus då tar man bort, 

plus då lägger man till, ökar då lägger man till, minskat då tar man bort. De uppgifter jag gjort själv 

likhetstecknet, och förståelse för räknesätten. (Lärare C) 

 
                   

 

Lärarna D och E förklarar att exempeluppgifterna i problemlösning är elevnära och underlättar för 

elever att förstå varför man ska använda en bokstav d.v.s. variabel för att lösa en uppgift.  

Lärare D berättar att svaret i sig inte är viktigt, utan hur eleven tänkte sig. En uppskattning d.v.s. ett 

ungefärligt svar kan visa att eleverna har förstått, säger läraren. 

 
Det är inte svaret är viktigt utan hur det är hur vi kommit till svaret, för att det är ständigt predikan. Titta 

på olika sätt att lösa att komma fram till svar eller att jag själv presenterar den lösningen gjorde ene elev 

på en uppgift kan ni förklara hur eleverna hade tänkt. Man kan ha ett ungefärligt svar. Och i verkliga livet 

så behöver man att uppskattning. I verkliga livet är det ofta ungefärliga räkning man behöver det är inte så 

ofta man behöver en exakt räkning. (Lärare D) 

 

 

Lärare E förklarar att hon använder sig av problemlösningsuppgifter i undervisningen såsom bild 

mönster för att visa elever att det finns olika sätt när de löser en uppgift. 
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  Uppgifter om problemlösning,(för att hjälpa de att tänka för att det finns olika sätt när de löser, för att se 

hur de har gått den vägen) konkreta material med stickor att man göra egen ökning. (Lärare E) 

         

 

7.2 Variabelbegreppet i olika matematiska områden 

Här presenteras svaren på intervjufrågorna 3, 8 (bilaga 4). Frågorna behandlar undervisning om 

algebraiska uttryck också undervisning om variabelbegreppet i olika matematiska områden.  

 

De fem intervjuade lärare förklarar att de använder sig av algebraiska uttryck (geometriska mönster, 

mönster), problemlösning (ålder) och likhetstecken i undervisningen om variabelbegreppet.  

 

Lärare A använder sig av bland annat geometriska mönster exempelvis en kvadrat som ökar med två 

eller tre sidor för att förklara geometriska mönster (algebraiska uttryck), läraren förklarar att en tabell 

underlättar för eleverna att se hur ökningen sker i relationen till antal kvadrater. 

 
           Till exempel en kvadrat som ökas, det blir figur nr 1 och figur nr 2 osv. Jag ställer frågan eleverna, kan ni 

rita bild nr. 100? Det kommer att ta lång tid brukar eleverna svara, jag förklarar för dem att vi kan hitta ett 

utryck istället. Figur nr. n istället för hundra x antal kvadrater vi behöver 4x+n exempelvis. N är antal 

figurer, 4 är ökningen, x är antal kvadrater är variabeln. (Lärare A) 

 

Lärare B berättar att han använder sig av kaplastavar eller kulor genom att lägga kaplastavar i en 

genomskinlig burk och därefter räkna ut hur många stavar eller kulor som finns i varje sida, för att 

skriva ett uttryck för dem. Vidare förklarar läraren att man också kan arbeta med geometriska mönster 

såsom en triangel genom att använda tändstickor. Sedan kan man skapa flera trianglar som ökas med 

lika många tändstickor. Slutligen kan man använda en variabel för att skriva ett uttryck för exempelvis 

figur 10 av dessa trianglar. 

 
Jag brukar använda mig av kaplastavar eller kulor, där kan jag lägga de i genomskinlig burk då man har x 

antal och man tittar hur många vi har och så jobbar vi vidare därifrån. Vi försöker alltså hitta ett utryck för 

hur många antal stav som finns i burken. Genom att använda tändstickor och forma en figur som ökar 

konstant får eleverna skriva ett uttryck för exempelvis figur 10. (lärare B) 

 

Lärare C betonar vikten om att en variabel kan vara vilken bokstav som helst. Läraren förklarar 

vidare att hon tar upp likhetstecknet i ekvationer där ett tal saknas. 
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Vad ska stå på raden, vi pratar mycket om likhetstecknet. Eleverna blandar x med multiplikationstecknet, 

men jag förklarat att det väl kunde vara vilken bokstav som helst (Lärare C).  

 

Läraren D förklarar att hon ofta använder sig av åldern och längden eftersom man kan koppla det till 

verkligheten. 

 
Det jag tänker i det här är t.ex. ålder Pelle är 3 år äldre än Karin och att oavsett hur gammal Karin är kan 

man skriva Pelles ålder. Det kan också vara längden till skolvägen till exempel någon har 2 km längre till 

skolan och att man då skriver ett utryck för det och ofta en form av jämförelse sträckor, det känner jag 

igen det praktiska uppgifter som brukar dyka upp i olika sammanhang. (Lärare D) 

 

Lärare E uttalar sig likt lärare A, B och lärare C, hon menar att mönster och även exempel om 

problemlösning underlättar för elever att förstå algebraiska uttryck. Vidare berättar hon att tabeller är ett 

bra verktyg som hjälper elever att se mönstret genom att skriva ökningen och antal figurer. 
 

Problemlösning för en vecka sedan att det blev som en ökning och då började vi göra en tabell och det 

började de se ett mönster, men sedan för att kunna ta reda på hur det blir i mönster nr. 100 då måste man 

ha en uträkning, först ska man märka mönstret och sedan uttrycket. Tabellen är viktigt för att märka 

mönstret. (Lärare E) 

 

 

De fem intervjuade lärarna förklarar att de kopplar samman variabel begreppet med olika matematiska 

sammanhang genom att presentera variabelbegreppet i olika matematiska område. 

 

Lärare A berättar att hon brukar integrera olika matematiska områden i undervisningen om 

variabelbegreppet såsom geometri och problemlösning i undervisning om variabelbegreppet, för att öka 

elevernas förståelse.  

 
I min undervisning försöker jag att ha olika område i matematik i en och samma undervisning till 

exempel: geometri, problemlösning och ekvationer kan också användas i undervisnings om variabel. Ett 

exempel kan vara: Adam och Ellen tillsammans är de 27 år gammal men Ellen är 3 år äldre, hur gammal 

är Adam? (Lärare A) 

 

Lärare B förklarar att programmering i undervisningen handlar om matematik. Vidare förklarar läraren 

att programmering av robotar i ämnet teknik kräver kunskaper i olika matematiska område såsom 
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geometri, algebra och problemlösning. Läraren tycker att programmering är ett bra tillfälle för elever för 

att kunna förstå algebra och variabelbegreppet. 

 
I Programmering pratar vi mycket algebra och variabler, då eleverna skulle undersöka varv antal på hjul 

och de går x så många, för att kunna lyfta robotens axel för att kunna lyfta en lyftkran säger vi, som de 

har byggt. Den tiden vi jobbade då med programmering var ett typiskt tillfälle för att diskutera algebra. 

För de fick hela tiden pröva sig fram för att få ett svar (så här många gånger). För att det finns massa 

obekanta. Vi samkör algebra och matematik, geometri till exempel gradar, hur många grader kräver det 

för att svänga och då kommer vi igen till algebra. Det är mycket blandat matematik man kör i 

programmeringen. Och det är så enkelt att lyfta matematik i programmering. Det är upp till läraren hur 

man använder matematik. Förståelse, begrepp och lösning får man genom att använda programmering. 

Kodsspråket, uttrycket används då för att något som ska fungera som ansökan. (Lärare B) 

 

Lärare B anser att det är lämpligare att koppla variabelbegreppet till problemlösningen. Läraren 

förklarar att man kan få en uppfattning om elevernas förståelse genom att se vilka metoder de använder 

och hur de tänker när de löser en problemlösningsuppgift. 

 
Färdigheter är lättare för elever men viktigare är att visa hur de tänker, vissa här förståelse för varför. 

Problemlösning använder jag mest för att det är elevs nära för att mer lätt, och begripligt för elever. 

Ibland så vänder jag på hela steket och ger ett svar istället och be elever att formulera frågan. T.ex. jag har 

37 kr. kvar, vad var frågan? (Lärare C) 

 

Lärare D menar att det finns användning av variabelbegreppet och algebra i olika matematiska 

sammanhang till exempel geometri och problemlösning.  

 
Genom att använda algebra i geometri när de ska räkna ut en sida eller area. Det har jag sett själv när jag 

gått ut på gymnasiet att man verkligen har en användning av algebra, man skapar ett samband, och du 

sätter upp ett samband för att räkna. Algebra är användbart i olika sammanhang tillexempel geometri, 

problemlösning. För algebra är metod egentligen. (Lärare D) 

 

Lärare E berättar att hon använder sig av algebraiska uttryck och problemlösning i undervisning om 

variabelbegreppet för att visa elever att variabler används i olika sammanhang. 
 

Ett exempel på detta är att det ritar ett hjärta och på mönster två hjärtan och sedan 3 hjärtan så har de ritat 

ett mönster själv och ser att ökning är samma. (Lärare E) 
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7.3 Undervisning om variabelbegreppet 

 

Här presenteras en sammanfattning av de tre observationerna som genomfördes i ett klassrum i årskurs 4 

och två klassrum i årskurs 6.  Den första observationen genomfördes i 45 minuter med lärare B som 

undervisar i årskurs 6. Den andra observationen genomfördes i 45 minuter med lärare C som undervisar 

i årskurs 4. Slutligen genomfördes den tredje observationen i 45 minuter med lärare A som undervisar i 

årskurs 6.  

 

I den första observationen inledde lärare B lektionen med att presentera variabelbegreppet. Läraren 

berättade att variabel är ett okänt tal som betecknas med en bokstav. Därefter ritade han en rektangel på 

tavlan där längden (basen) är 2a och bredden (höjden) är 4b. Läraren bad eleverna att skriva ett uttryck 

för rektangelns omkrets. Eleverna fick några minuter för att tänka. Några elever räckte upp händerna 

och en fick svara. En elev blev ombedd att komma fram till tavlan för att skriva svaret. Eleven skrev att 

omkretsen = 2a + 2a+ 4b+ 4b. Läraren ställde frågan till eleverna om de kunde förenkla det uttrycket, 

samtidigt hjälpte läraren till med att ringa in de variablerna som består av samma bokstav, för att sedan 

addera de till varandra. Ett gemensamt svar blev: omkrets= 4a+ 8b. Vidare blev eleverna ombedda att 

skriva ett uttryck för rektangelns area. Ett gemensamt svar blev: area= 2a * 4b. Därefter gav läraren ett 

liknande exempel genom att rita en rektangel på tavlan där rektangelns bas är 4x och rektangels höjd är 

1,5 y. Eleverna blev ombedda att skriva ett uttryck för rektangels omkrets och area. Ett gemensamt svar 

blev: omkrets= 4x+ 4x+ 1,5b+ 1,5b och efter förenklingen blev uttrycket omkrets= 8x +3b. Uttrycket 

för rektangels area blev 4x* 1,5x. Slutligen blev eleverna ombedda att lösa några uppgifter i läroboken. 

 

Vid den andra observationen inledde lärare C lektionen men en exempeluppgift i problemlösning (se 

bilden nedan). Eleverna blev ombedda att förklara hur de tänker lösa uppgiften. Några elever svarade att 

8- 5= 3. Läraren berättade för eleverna att de vill ta reda på hur mycket pengar som saknas och att 

därför ska det talet som saknas döpas till x. Ett gemensamt uttryck blev 8+ x= 5 som läraren skrev på 

tavlan. Därefter frågade läraren om eleverna kunde skriva uttrycket på ett annat sätt, en elev svarade att 

uttrycket kan skrivas som 5+ x= 8. Därefter tog läraren upp en annan exempeluppgift i problemlösning. 

Läraren betonade vikten av att använda rutor eller bokstäver för det okända talet i uppgiften. Läraren 

fortsatte med att förklara uppgiften genom att läsa upp den och berätta vad som behöver redas ut. 

Eleverna fick tid att tänka, men en elev bara kunde komma fram till ett utryck. Läraren skriver detta 

uttryck på tavlan: x= 15647 + 43, läraren försökte hjälpa eleven genom att förklara att det är något som 
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minskas. Slutligen svarade eleven att uttrycket var x- 43= 15647. Därefter blev det diskussion mellan 

läraren och eleven kring svaret. Läraren frågade om något har annan idé, men eleverna sagt att de inte 

hade. 

                   
 

Vidare presenterade läraren en ekvation som eleverna hade arbetade med tidigare och inte hade kommit 

till rätt svar då. Ekvationen var …..- 77= 3. Eleverna blev ombedda att ta reda på det talet som saknas. 

Många elever svarade att talet är 74. Läraren förklarade att man kanske tänker att 4+ 3= 7. Eleverna 

blev ombedda att ta reda på det okända talet i ……- 7= 3. Eleverna svarade direkt att talet är 10. Läraren 

frågade igen vilket tal som saknas i …..- 77. Eleverna svarade att talet är 80. Slutligen gav läraren 

eleverna några stenstilar för att öva mer på algebraiska uttryck och ekvationer. 

 

I den tredje observationen inledde lärare A lektionen med att förklara vad ordet variabel betyder. 

Läraren berättade att variabel betyder något som varieras och att i matematikämnet används variabel för 

att uttrycka ett okänt tal och att en variabel kan vara vilken bokstav som helst. Vidare presenterades 

läraren en exempeluppgift på tavlan (se bilden nedan). I uppgiften står det att i en familj som består av 

två föräldrar och två barn, är pappan äldre än mamman, skriv ett uttryck för pappans ålder om mamman 

är x år gammal. Eleverna svarade att uttrycket för pappans ålder är x+4. Läraren fortsatte med 

uppgiften: Sune (sonen) är 24 år yngre än mamman och mamma är 4 gånger äldre än Signe (dottern). 

Skriv ett uttryck för Sunes och Signes ålder. Eleverna blev ombedda att skriva ett uttryck. Flera elever 

skrev första uttrycket d.v.s. Sunes ålder x-24 medan de svarade att uttrycket för Signes ålder är 4*x, 

läraren berättade att det uttrycket att Signe är 4 gånger äldre än sin mamma. Läraren fortsatte om 

mamman är 40 år gammal betyder det att dottern Signe är 4*40 d.v.s. 160 år gammal. Eleverna blev 

ombedda att tänka en gång till, efter några minuter svarade flera elever att uttrycket är x/4 (divisionen av 

x med 4). Läraren förklarade uppgiften på ett annat sätt genom att använda en tabell för att skriva ålder 

för de fyra personerna. Eleverna blev ombedda att ta reda på åldern av de fyra familjemedlemmarna om 
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mamman var 40 år gammal. Eleverna använda sig av uttrycken och tabellen för att komma fram till 

svaret. 

 

                     
 

 

7.4 Observationsschema 

Nedan presenteras observationsschemat som är utformat utifrån Bergstens m.fl. (1997) 

representationsformer. Detta observationsschema har använts både i de genomförda observationer och i 

analysen, då det här observationsschemat underlättat att analysera de tre genomförda observationer. 

Observationsschemat innehåller fem olika representationer som är viktiga för att olika matematiska 

problem. Enligt Bergsten m.fl. (1997) kan den som har djupare begreppsförståelse använda olika 

representationer för att förklara ett matematiskt begrepp. 

 

     

Teori: 

Representationsformer 

 

Observation 1 

lärare B  

 

Observation 2 

lärare C 

 

Observation 3 

lärare A 

Fysisk    

Bildig   Visade bilder som 

förtydligar 

exempeluppgiften. 

Verbal Förklarade 

exempeluppgiften 

muntligt. 

Förklarade uppgifterna 

och även lösningen 

med muntligt. 

Förklarade muntligt 

hur man löser 

Förklarade 

uppgifterna muntligt.  
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ekvation. 

Numerisk .  Skapat en tabell för 

att förklara hur 

familjemedlemmarna 

skiljer sig i åldern.  

 

Symbolisk  Använde sig av 

bokstaven x för att 

ersätta de okända talen 

i uppgifterna. 

Använde sig av 

bokstaven x för att 

ersätta okända talen i 

uppgiften. 

 

 

 

 

  

8. Analys av resultatet 

I det följande kapitlet analyseras resultatet av den insamlade empirin, det vill säga intervjuerna och 

observationerna. Utgångspunkten till analysen av intervjuerna är den första frågeställningen Hur 

kopplar fem mellanstadielärare samman variabelbegreppet med algebra och andra matematiska 

område i sin undervisning? För att underlätta för läsaren kommer denna första analys presenteras i 

underkapitlet Analys av lärarnas intervjuer som består av två avsnitt: Variabelbegreppets innebörd och 

Variabelbegreppet i olika matematiska områden. Därefter följer en sammanfattning. I det andra 

underkapitlet, Undervisning om variabelbegreppet, presenteras analysen av observationerna. 

Utgångspunkten för analysen av observationerna är den andra forskningsfrågan Hur undervisar dessa 

lärare om variabelbegreppet i olika matematiska sammanhang?  

 

8.1 Analys av lärarnas intervjuer  

8.1.1 Variabelbegreppets innebörd 

Här presenteras analysen av lärarnas intervjuer när det gäller hur de introducerar variabelbegreppet och 

vilka uppgifter som de använder sig av i undervisningen om variabelbegreppet. 
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Vid intervjun med lärare A framgick det att hon introducerar variabelbegreppet genom att använda sig 

av geometriska former. Lärare A berättar att variabelbegreppet kan användas i geometriska former 

genom att ersätta kvadratens sidlängd med en variabel, d.v.s. en bokstav. Läraren förklarar att värdet av 

variabeln kan varieras beroende på längden och bredden av kvadraten. Lärare A tar upp en 

exempeluppgift; rita egna kvadrater och ange variabler för sidornas längd för att sedan uttrycka 

kvadratens omkrets eller area. Vidare berättar läraren att hon använder sig av problemlösningsuppgifter i 

undervisningen om variabelbegreppet där hon tillämpar tabeller när det passar för att förklara uppgiften 

genom att ersätta talen som saknas med en variabel. Vid intervjun med lärare D framgick det att hon 

introducerar variabelbegreppet genom att använda sig av ekvationer. Läraren fokuserar på likhetstecknet 

för att förklara hur man ska lösa ekvationen. Hon nämner variabelbegreppet också i problemlösnings 

uppgifter som är elevnära. Lärare D betonar vikten av strategier som används för att lösa en uppgift. 

Hon menar att svaret i sig inte är intressant utan det som är viktigt är tillvägagångsättet för att lösa en 

uppgift. Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) avser konceptuell förståelse en integrerad och funktionell 

uppfattning om matematiska begrepp och innehåll, mer än isolerade fakta och metoder (Kilpatrick m.fl. 

2001, s. 118). Lärare A och D nämner variabelbegreppet genom att berätta att variabel är ett värde som 

är okänt eller varieras, men de förklarar inte begreppets innebörd. Lärare A nämner variabelbegreppet 

genom att ersätta längden av kvadraten med en bokstav, och i problemlösningsuppgift men hon förklarar 

inte hur det begreppet används. På samma sätt nämner Lärare D variabelbegreppet i ekvationer, där hon 

fokuserar på likhetstecken för att lösa ekvationen, men inte för att förklara variabelbegreppet. Läraren 

nämner variabelbegreppet i problemlösning där hon fokuserar på strategierna. Enligt Kilpatrick m.fl. 

(2001) är det viktigt att eleven lärt sig om både konceptuell förståelse och strategisk kompetens för att 

kunna formulera om olika matematiska uppgifter och lösa dem (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 126). 

 

Vid intervju med lärare B fram gick det att han också introducerar variabelbegreppet genom att använda 

sig av geometriska former likasom lärare A, men han lägger fokus på uträkningen av variabler. Enligt 

Kilpatrick m.fl. (2001) kallas uträkningen för procedurer. Författarna förklarar att procedurförmågan är 

kunskaper om rutiner, färdigheter av effektiv uträckning samt hur och när dessa färdigheter användas 

(Kilpatrick m.fl. 2001, s. 121). Det betyder att även om lärare B nämner variabelbegreppet och 

geometriska former, förklarar han inte innebörden av variabelbegreppet och hur det begreppet förhåller 

sig till geometriska former utan läraren fokuserar på färdigheterna. Lärare B berättar också att han lyfter 

fram ekvationslösning uppgifter där eleverna ska i grupper lösa ekvationer. Dessa uppgifter är alltså 

procedurinriktade, d.v.s. att färdigheterna ligger i fokus. Kilpatrick (2001) uppmärksammar till att 

läraren måste vara medveten om att procedurer enbart är metoder som används för att lösa matematiska 

uppgifter. Författaren menar att man måste ha konceptuell förståelse för att välja metoder som är 
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lämpliga för olika uppgifter (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 122). Som jag tidigare nämnde lägger lärare B 

fokus på metoderna som ska användas för att komma fram till lösningen i undervisningen om 

variabelbegreppet. 

 

Vid intervjun med lärare C och E framgick det att lärarna introducerar variabelbegreppet genom att 

använda sig av problemlösningsuppgifter. Lärare C lägger fokus på räknesättet som ska användas för att 

lösa en problemlösningsuppgift, d.v.s. fokus ligger på procedurer, men inte själva begreppet och dess 

betydelse. Vidare berättar läraren att eleverna inte har kommit till att de själva ska skriva ett uttryck för 

problemlösning, vilket innebär att de inte har lärt sig att formulera om uppgiften matematiskt. Lärare E 

berättar att hon förklarar för elever att det finns ett tal som saknas och berättar att det talet ska ersättas 

med en bokstav för att sedan lösa uppgiften. Detta kan kopplas till Kilpatricks m.fl. (2001) som menar 

att användandet av färdigheter istället för förståelse för begreppets innebörd och hur det begreppet 

används, skapar en falsk dikotomi. Med andra ord leder undervisning där fokus ligger på procedurer till 

en missuppfattning för hur ett visst begrepp förhåller sig till andra matematiska områden (Kilpatrick 

m.fl. 2001, s. 122). Både lärarna fokuserar alltså på färdigheter som används för att lösa en uppgift. 

Ingen av dessa två lärare förklarar variabelbegreppet och dess betydelse eller hur och varför det 

begreppet används i problemlösning. De lärarna nämnde inte heller strategier som används för att lösa 

de exempeluppgifterna utan de börjar direkt med vilket tal som saknas och vilket räknesätt (procedurer) 

som ska användas för att lösa uppgiften.  

 

8.1.2 Variabelbegreppet i olika matematiska områden 

Vid intervjuerna med de fem mellanstadielärarna framgick det att några av dessa lärare nämner 

variabelbegreppet i följande matematiska område; algebraiska uttryck (geometriska mönster, mönster), 

likhetstecken, problemlösning och ekvationer.  

 

Vid intervju med lärare A framgick det att hon nämner variabelbegreppet i geometriska mönster 

(algebraiska uttryck). Läraren exemplifierar med en kvadrat som ökar med två sidor, där läraren skapar 

en tabell som används för att skriva antal figurer och ökningen av kvadratens sidor. Hon förklarar att 

tabellen underlättar för elever att iaktta hur ökningen sker i relation till antal kvadrater också underlättar 

för elever att skriva ett uttryck som beskriver mönstret. Vid intervjun med lärare E framgick det att hon 

också använder sig av ökningen i ett bildmönster och tabeller för att synliggör ökningen i relation till 

antal figurer i ett mönster så att eleverna kan skriva ett utryck för ökningen. Kilpatrick m.f l. (2001) 

förklarar att ett kännetecken på konceptuell förståelse är att vara kapabel till att kunna representera 
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matematiska begrepp på olika sätt, men också att ha kunskap om hur olika representationer kan vara 

användbara för olika syften (Kilpatrick m. fl. 2001, s. 119). Lärare A och E representerar inte 

variabelbegreppet. De förklarar inte heller hur variabelbegreppet används i geometriska mönster utan de 

nämner det begreppet i geometriska mönster. Lärarna lägger fokus på lösningen där de använder sig av 

några representationer d.v.s. tabell och bild för att förklara de exempeluppgifterna. 

 

Lärare D förklarar att det finns användning av variabelbegreppet i ekvationer och olika matematiska 

områden, ett exempel på dessa områden kan vara geometri eller problemlösning såsom uppgifter där 

man ska ta reda exempelvis på åldern eller skolvägens längd. Kilpatrick m. fl. (2001) menar att 

konceptuell förståelse betyder en djupare förståelse för matematiska begrepp och dess innehåll också 

hur dessa begrepp användas i olika matematiska områden (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 118). Lärare A och 

D nämner variabelbegreppet i de ovannämnda matematiska områden genom att ersätta det okända talet 

med x, men de förklarar inte hur variabelbegreppet används i dessa områden. De förklarar inte heller 

betydelsen av detta begrepp.  

 

Vid intervju med lärare B framgick det att han använder sig av geometriska mönster genom att skapa en 

triangel med tändstickor som ökas lika mycket för att forma ett mönster. Läraren nämner variabler för 

att kunna skriva ett utryck för ökningen. Vidare berättar läraren att för att programmera robotar måste 

man skriva ekvationer och lösa dem. Detta för att få roboten att röra på sig. Enligt Kilpatrick m.fl. 

(2001) kräver representativa uppgifter konceptuell förståelse i olika matematiska begrepp, relationer, 

räknesätt, och strategisk kompetens för att kunna skriva ett algebraiskt uttryck eller ekvation för 

uppgiften (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 257). Läraren formulerar om ett programmeringsproblem i 

matematiskt språk genom att ersätta de talen som saknas med variabler, men han förklarar inte 

variabelbegreppet och dess innebörd samt hur det begreppet i olika matematiska områden i andra 

sammanhang än programmering. 

 

Lärare C nämner variabelbegreppet i problemlösningsuppgifter. Läraren förklarar att det är ett sätt för 

att se hur eleverna tänker sig när de löser en uppgift, d.v.s. vilka metoder som de använder sig av. Enligt 

Kilpatrick (2001) innebär strategisk kompetens att formulera om en matematisk uppgift och presentera 

det algebraiskt genom att översätta information i symboliska uttryck. Författarna förklarar att man måste 

ha konceptuell förståelse i olika matematiska begrepp för att kunna översätta informationen i ekvationer 

(Kilpatrick m.fl. 2001, s. 257). Som tidigare nämnts fokuserar lärare C på procedurer istället för hur 

variabelbegreppet används i detta matematiska område d.v.s. problemlösning. Kilpatrick m.fl. (2001) 

betonar vikten av att använda både konceptuell förståelse och procedurer för att kunna analysera likheter 
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och differenser mellan metoder som används i uträkningen (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 121). Det betyder 

att även användningen av procedurer måste ske i samband med konceptuell förståelse för att kunna välja 

lämpliga metoder. Läraren i det här fallet använder sig av olika problemlösningsuppgifter för att välja 

olika metoder i uträkningen. 

 

Sammanfattning  

Utifrån studiens resultat och det teoretiska ramverket och med utgångspunkt till den första 

forskningsfrågan Hur kopplar fem mellanstadielärare samman variabelbegreppet med andra 

matematiska områden såsom algebraiska uttryck i sin undervisning? har jag kommit fram till att två av 

de deltagande lärarna nämner variabelbegreppet i de matematiska områdena; geometriska former, 

problemlösning, ekvationer och algebraiska uttryck. Enligt Kilpatrick m. fl. (2001) innebär konceptuell 

förståelse att ha en djupare förståelse för olika matematiska begrepp, dess innebörd och hur dessa 

begrepp är användbara i olika matematiska områden (Kilpatrick m.fl. 2001, s.118).  Dessa två lärare har 

nämnt variabelbegreppet och berättat att det begreppet kan användas i vissa matematiska områden, men 

de har varken förklarat variabelbegreppets innebörd eller hur det begreppet är användbart i dessa 

matematiska områden.  

 

 Resultatet visar också att de andra tre deltagande lärarna fokuserar endast på procedurer, d.v.s. 

uträkningen i undervisningen om variabelbegreppet. Dessa lärare nämner variabelbegreppet i 

problemlösning eller geometriska former, men förklarar inte hur begreppet används och hur det förhåller 

sig till dessa matematiska områden. Detta kan kopplas till vad som Kilpatrick (2001) förklarar om att en 

undervisning om isolerade färdigheter, utan konceptuell förståelse leder till isolerade kunskaper om 

olika begrepp (Kilpatrick m. fl. 2001, s.121). Som nämnts ovan fokuserar tre av de fem deltagande 

lärarna på procedurer som ska användas för att lösa exempeluppgifter i problemlösning eller 

geometriska former som egentligen behandlar variabelbegreppet. Dessa lärare nämner alltså 

variabelbegreppet i ett eller två matematiska områden (problemlösning, geometriska former) utan 

förklaring för hur det begreppet används i dessa områden. Vidare visar resultatet att en av dessa tre 

lärare använder sig ibland av programmering i undervisning om variabelbegreppet i relation till andra 

matematiska områden, men det sker ingen koppling mellan variabelbegrepp till andra matematiska 

områden. Programmering som lärare B har nämnt kräver kunskaper om algebra och problemlösning för 

att få en robot att röra på sig, men detta förklarar inte hur variabelbegreppet används i algebra och 

problemlösning. 
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8.2 Analys av observationer 

8.2.1 Undervisning om variabelbegreppet 

Vid den första observationen introducerade lärare B variabelbegreppet genom att nämna det begreppet i 

geometriska former. Lärare B använde sig av en verbal representationsform i en exempeluppgift där 

eleverna skulle uttrycka omkrets av en rektangel, d. v. s. genom att förklara uppgiften muntligt. Läraren 

förklarade alltså vad uppgiften handlar om och att längden och bredden av rektangeln är givna i form av 

bokstäver eftersom de är okända tal.  En representation enligt Persson (2010) är något som står för något 

annat. Författaren menar att representationer inte står för sig själva utan de används för att förklara olika 

matematiska begrepp eller uppgifter (Persson 2010, 89). Lärare B representerar inte variabelbegreppet 

utan han använder sig av en verbal representation för att förklara uppgiften.  

 

Vid den andra observationen inledde lärare C lektionen med en exempeluppgift i problemlösningen som 

handlar om en vardaglig situation. Läraren använde sig av en verbal representationsform genom att 

förklara uppgiften för eleverna. Därefter använde läraren sig av en symbolisk representationsform för att 

uttrycka det talet som saknas och för att uttrycka räknesättet som ska användas. Vidare presenterade 

lärare C en ekvation som eleverna arbetat med tidigare men inte kommit fram till rätt svar. Läraren 

använde sig av en verbal representationsform genom att förklara muntligt hur man ska lösa den 

ekvationen ....- 77= 3 och symbolisk representationsform genom att skriva 4+ 3= 7 . Detta stämmer 

delvis med vad Bergsten m.fl. (1997) förklarar om att en symbolisk representation betyder att använda 

olika slags av symboler exempelvis bokstäver, algebraiska symboler såsom x, y och z. En verbal 

representation innebär att man formulerar sina tankar inom matematik i ord för att förklara ett visst 

innehåll skriftligt eller muntligt (Bergsten m.fl. 1997, s. 35). Läraren nämner alltså variabelbegreppet i 

en problemlösningsuppgift. Hon använder sig av symbolisk representation för att uttrycka det okända 

talet, utan förklaring för varför man använder just symbolisk representation och hur det används för att 

koppla variabelbegreppet med problemlösning som ett matematiskt område. Läraren kopplar inte heller 

variabelbegreppet med ekvationer och, hon använder alltså ingen representationsform för att förklara 

hur variabelbegreppet används i ekvationslösning.  

 

Vid den tredje observationen inledde lärare A lektionen med att berätta om variabelbegreppet genom att 

använda sig av en verbal representationsform. Därefter presenterade läraren en exempeluppgift i 

problemlösning där åldern av några familjemedlemmar skulle redas ut. Läraren använde sig av en 
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bildlig representationsform genom att visa en bild som var relaterade till uppgiften. Vidare använder hon 

sig av symbolisk och verbal representationsformer för att förklara uppgiften och uttrycka det talet 

(åldern) som saknas genom att skriva ett x och skriva räknesätten som ska användas.  Läraren använde 

sig också av numerisk representationsform, d.v.s. en tabell för att förklara mer hur familjemedlemmarna 

skiljer sig i åldern. Bergsten m.fl. (1997) förklarar om att den som har rikare begreppsförståelse kan 

använda olika representationsformer för att beskriva samma begrepp (Bergsten m.fl. 1997, s. 33). 

Läraren använder inte representationerna för att förklara variabelbegreppet och hur det begreppet 

kopplas till problemlösning. Hon använde representationerna för att förklara problemlösningsuppgiften 

för eleverna, och ersätta det okända talet för att lösa uppgiften. 

 

Sammanfattning 

Utifrån detta resultat har jag kommit fram till att två lärare (lärare B och C) nämner variabelbegreppet i 

ett matematiskt område. Den ena läraren nämner variabelbegreppet i geometriska former. Den andra 

läraren nämner begreppet i problemlösning. Både lärarna använder sig av få representationsformer för 

att förklara exempeluppgifterna i dessa områden, men ingen av dem använder sig av 

representationsformer för att förklara hur variabelbegreppet används i problemlösning och geometriska 

former. Dock använde sig lärare C av symbolisk representation x för att ersätta ett okänt tal, men utan att 

förklara användningen och innebörden av variabelbegreppet. Vidare har jag kommit fram till att en 

lärare (lärare A) nämner variabelbegreppet i problemlösning. På samma sätt som lärare C använder sig 

läraren av symbolisk representation för att uttrycka ett okänt tal med x, men inte för att förklara 

variabelbegreppet och hur det begreppet förhåller sig till problemlösning.  

 

 

9. Diskussion 

 

Resultatet av min undersökning har visat att ingen av de fem deltagande lärarna använder sig av 

konceptuell förståelse i undervisning om variabelbegreppet. Dock nämner två lärare (lärare A och D) 

variabelbegreppet i dessa följande matematiska områden: ekvationer, algebraiska uttryck, geometriska 

former och problemlösning, men utan att förklara om begreppets innebörd och hur det begreppet 

används i dessa matematiska områden. Vid intervjun med lärare D exemplifierade hon med uppgifter 

om ålder, där åldern är okänd och ska uttryckas med hjälp av variabler och därefter redas ut. Läraren 

använder sig också av ekvationer i undervisningen om variabelbegreppet, där hon fokuserar då på 
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likhetstecknet för att lösa ekvationen. Lärare A exemplifierade med uppgifter där omkretsen av en 

kvadrat ska uttryckas med hjälp av variabler, då sidorna av kvadraten är okända. Kilpatrick m.fl. (2001) 

betonar vikten av att undervisa om ett begrepp utifrån en konceptuell förståelse för att synliggöra 

sambandet mellan olika matematiska begrepp för elever. Författarna menar att en undervisning om ett 

matematiskt begrepp utifrån en konceptuell förståelse ger elever en utökad förståelse för begreppet som 

leder till organiserade kunskaper i en sammanhängande helhet (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 119). Som 

tidigare nämnts förklarar inte lärarna innebörden av variabelbegreppet och hur det begreppet används i 

de ovannämnda matematiska områdena. Linsell m.fl. (2012) betonar vikten av konceptuell förståelse i 

undervisning om algebra. Författarna kommit fram till att elevernas prestation i algebra kan förbättras 

om lärarna integrerar algebra i olika matematiska områden (Linsell m. fl. 2012, s. 471). Resultatet av 

min undersökning visar att dessa två lärare nämner variabelbegreppet i några matematiska områden. I 

den forskning står det att använda konceptuell förståelse i undervisning om algebra innebär att integrera 

detta matematiska begrepp i andra matematiska områden. Detta innebär att sammankoppla 

variabelbegreppet med andra matematiska områden utifrån en konceptuell förståelse kräver att förklara 

innebörden av variabelbegreppet samt integrera det begreppet i olika matematiska områden. 

 

Vidare indikerar resultatet av min undersökning att tre av de fem deltagande lärarna fokuserar på 

procedurer, d.v.s. färdigheter i undervisningen om variabelbegreppet. Lärarna förklarar inte hur 

variabelbegreppet tillämpas i olika matematiska områden. De förklarar istället hur uträkning genomförs 

för att komma fram till lösningen. Johnson & Alibali (1999) har i sin studie kommit fram till att en 

undervisning som utgår från procedurer leder till en ökad konceptuell förståelse för det undervisade 

begreppet men endast begränsad användning av de undervisade procedurerna. Vidare har de kommit 

fram till att en undervisning där ett matematiskt begrepp förklaras konceptuellt leder till en ökad 

konceptuell förståelse, generering och användning av korrekta procedurer (metoder). Författarna menar 

att dessa resultat lyfter fram relationen mellan konceptuell förståelse och procedurer, vilket i sin tur visar 

att konceptkunskap kan få större inverkan på processkunskap än omvänd (Rittle-Johnson & Alibali 

1999, s. 177).  Detta innebär att de tre deltagande lärarna bör använda sig av konceptuell förståelse i 

undervisningen om variabelbegreppet, men även hur det begreppet används inom problemlösning, 

geometriska former och algebraiska uttryck istället för att fokusera på procedurer. För att kunna 

sammankoppla variabelbegreppet till de ovannämnda matematiska områdena, vilket bidrar till ökad 

förståelse av variabelbegreppet och procedurer som är lämpliga för olika uppgifter. Kilpatrick m.fl. 

(2001) påpekar att genom användningen av procedurer tillsammans med konceptuell förståelse kan man 

analysera likheter och differenser mellan metoder som används i uträkningen (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 
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122). Därför är det viktigt att använda konceptuell förståelse i samband med procedurer i 

undervisningen om variabelbegreppet. 

 

Resultatet av observationerna pekar på att de deltagande lärarna inte använder sig av representationer för 

att förklara hur variabelbegreppet används i olika matematiska områden. Dock använder sig två av dessa 

lärare (lärare C och A) av en symbolisk representation för att utrycka ett okänt tal med x i 

undervisningen om variabelbegreppet i problemlösning. Vidare visar resultatet att lärare C använder sig 

av olika representationsformer såsom tabell, bild och symbol för att förklara problemlösningsuppgift 

men inte för att förklara variabelbegreppet och hur det begreppet tillämpats i problemlösning. Kilpatrick 

m.fl. (2001) förklarar att kännetecken på konceptuell förståelse är att vara kapabel att representera 

matematiska begrepp på olika sätt och veta hur olika representationer kan vara användbara för olika 

syften (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 119). Lärarna bör använda sig av representationsformer för att förklara 

innebörden av variabelbegreppet och dess användning i problemlösning eller andra matematiska 

områden. Häggstöm (1996) har förklarat i sin artikel ”Att förstå algebra” att det finns fem moduler som 

kan användas i undervisningen om algebra. En av dessa moduler handlar om olika representationsformer 

som kan användas i olika matematiska uppgifter, exempel på representationsformer kan vara: 

symbolisk, numerisk (tabell) och fysisk representationsform (Häggström 1996, s. 44). Representationer 

bör användas som ett hjälpmedel i matematikundervisningen för att förklara hur variabelbegreppet 

används i olika matematiska områden.  

 

 

 

10. Slutsatser och sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadielärare använder sig av konceptuell förståelse i 

undervisningen om variabelbegreppet, d.v.s. hur dessa lärare kopplar samman variabelbegreppet med 

andra matematiska områden såsom algebraiska uttryck. 

 

Min undersökning visar att ingen av de fem deltagande lärarna använder sig av konceptuell förståelse i 

undervisningen om variabelbegreppet. Lärarna förklarar varken variabelbegreppet eller sammankopplar 

det begreppet med andra matematiska områden såsom algebraiska uttryck. Dock nämner två av de 

deltagande lärarna variabelbegreppet i dessa följande matematiska områden: ekvationer, 

problemlösning, algebraiska uttryck (geometriska mönster) och geometriska former men utan att 
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förklara hur begreppet används i dessa ovannämnda matematiska områden. De andra tre deltagande 

lärare nämner variabelbegreppet endast i ett eller två matematiska områden. Dessa områden är 

problemlösning och geometriska former. Lärarna förklarar inte heller hur variabelbegreppet används i 

dessa matematiska områden, utan fokuserar på hur uträkningen ska genomföras för att lösa 

exempeluppgifterna som de använder sig av. 

 

I undersökningen framgår det också att inga representationer såsom tabeller, symboler eller bilder 

används för att förklara variabelbegreppet och koppla det begreppet med problemlösning och 

geometriska former eller andra matematiska områden i undervisningen. Lärare C använder en symbolisk 

representation x för det okända talet utan att förklara hur den används i problemlösningen.  På samma 

sätt använder lärare A symbolisk representation för den okända åldern utan att förklara hur 

variabelbegreppet används i problemlösningen.   

 

Resultatet av min undersökning stämmer delvis med tidigare forskning. Anledning till detta kan vara att 

jag endast intervjuat lärarna medan i forskningen har man intervjuat både lärare och elever. En annan 

anledning kan vara att antalet observationer och intervjuer är lite jämfört med de genomförda i den 

diskuterade tidigare forskningen.  

 

11. Didaktiska implikationer 

 

Genom min undersökning får matematiklärare insikt om hur en undervisning om variabelbegreppet 

utifrån konceptuell förståelse kan utvecklas. Att undervisa variabelbegreppet utifrån konceptuell 

förståelse kräver att förklara variabelbegreppet och dess innebörd samt hur det begreppet används och 

representeras i de andra matematiska områdena.  

 

  12. Vidare forskning 

 

Möjliga förslag till vidare forskning kan vara att undersöka elevernas förståelse för variabelbegreppet 

och hur det begreppet används i olika matematiska områden. Ett annat förslag kan vara att forska om hur 

lärarstudenter uppfattar variabelbegreppet och hur de integrerar begreppet i olika matematiska områden.  



 

 47 

  

 

13. Käll- och litteraturförteckning 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2. [utök. och aktualiserade] uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Bergsten, Christer, Häggström, Johan & Lindberg, Lisbeth (1997). Algebra för alla. 1. uppl. Mölndal: 
Institutionen för ämnesdidaktik, Univ. 
 

Böll, H. (2015). Organisering, bearbetning och analys av data. I. (red.) Intervju som metod.2. uppl. 

Malmö: Gleerups utbildning, s. 69. 

  

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken  : för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Däcker, M., Hollsten, F., Kaminski, E. & Rådvall, L. (2012). Undervisningen har betydelse. Nationellt 

centrum för matematikutbildning (Nämnaren), (2) s. 5. 

 

Häggström 1996, J. Att förstå algebra. Nämnaren, (1), s. 39–44. 

 

Kilpatrick, Jeremy, Swafford, Jane & Findell, Bradford (red.) (2001). Adding it up: helping children 
learn mathematics. Washington, D.C.: National Academy Press. 
 
Kiselman, C. O. (2008). Matematiktermer för skolan. 1. uppl. Göteborg: Nationellt centrum för 
matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. 
 
Lalender, P. (2015). Observationer och etnografi. I: Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i 

kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber, s. 98–101. 

 

Linsell, C., Tozer, L., Anakin, M., Cox, A., Jones, R., McAuslan, E., Smith, D. & Turner, G. (2012). 

Teaching Algebra Conceptually: Student Achievement. Mathematics Education Research Group of 

Australasia.  



 

 48 

 

Löwing, Madeleine (2008). Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

 

Persson, P.-E. (2010). Räkna med bokstäver!  : en longitudinell studie av vägar till en förbättrad 

algebraundervisning på gymnasienivå. Diss., Institutionen för matematik.  

 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I: Ahrne, G. & Svensson, P. 

(2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber, s. 220. 

 

Rittle-Johnson, B. & Alibali, M. W. (1999). Conceptual and procedural knowledge of mathematics: 

Does one lead to the other? Journal of Educational Psychology, 91(1), ss. 175–189,  

 

 

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik 2011: reviderad 2017. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  : reviderad 2017. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skott, J. & Retzlaff, J. (2010). Matematik för lärare. Y. Grundbok. Bd 2. 1. uppl. Malmö: Gleerup. 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

TIMSS 2015. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt 

perspektiv. s. 92. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3707 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Woodbury, S. (2000). Teaching toward the big ideas of algebra. Mathematics Teaching in the Middle 

School; Reston, 6(4), ss. 226–231. 

 



 

 49 

 

 

Bilaga 1 

 

 

Hej! 

 

Det är Zahraa, en lärarstudent på Södertörns högskola. Jag går sista termin av min utbildning och skriver 

nu min C-uppsats i ämnet matematik.  

Jag söker matematiklärare som undervisar på mellanstadiet och som skulle vilja delta på min 

undersökning. Deltagandet innefattar en intervju med mellanstadielärare samt en observation vid 

undervisningen. Min undersökning handlar om hur mellanstadielärare undervisar i algebraiska uttryck 

med fokus på variabelbegreppet. Jag kommer även att skicka i förväg intervjufrågorna och information 

om intervjun till dig. Naturligtvis kommer deltagande lärarna och skolan vara anonyma. Jag skulle också 

behöva komma för en observation där läraren/lärarna undervisar om det området i matematik, om det är 

möjligt då. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Zahraa Abdulrasul 

Bilaga 2 

Information angående intervjun: 

Mitt namn är Zahraa. Jag studerar på Södertörns högskola till lärare för grundskolans åk4-6, termin 8, 

mitt huvudämne är matematik. Jag skriver ett examensarbete om variabelbegreppet och dess innebörd. 

Intervjun kommer att ta ca 40–50 minuter och spelas in via mobiltelefonen. Ditt deltagande är frivilligt 

och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. Ditt och skolans namn kommer inte att nämnas i 

rapporten och kommer inte att kunna spåras. Mitt examensarbete beräknas vara färdigt i maj 2018 och 

om du vill får du ta del av den empiriska delen genom att jag skickar ett exemplar till dig. Är det något 

du undrar över får du gärna höra av dig till mig: Zahraa.rasul@gmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar 
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Zahraa Abdulrasul 

 

Bilaga 3 

 

Information till vårdnadshavare  

Mitt namn är Zahraa Abdulrasul och jag studerar till 4-6 lärare på Södertörns högskola. Jag går termin 8 

och ska nu skriva mitt självständiga arbete (motsvarande examensarbete). Uppsatsen skrivs i ämnet 

matematik.  

Jag kommer att besöka klassen för att samla material till mitt arbete och kommer då att göra 

observationer under några lektioner i matematik för att se på̊ olika undervisningshandlingar. 

Observationer kommer att spelas in (ljudinspelning) via mobiltelefonen. Ljudinspelningen kommer jag 

att använda bara för att minnas, men kommer ALDRIG vara tillgänglig för någon annan än mig. 

Medverkan är frivilligt och kan avbrytas när eleven vill. 

Om mer information önskas eller vid eventuella frågor går det bra att höra av sig till mig via mail: 

zahraa.rasul@gmail.com 

Fyll i nedanstående blankett och lämna in den så snart som möjligt till ditt barns lärare.   

Hej!  

Tack på förhand!  

Vänligen Zahraa Abdulrasul  

__________________________________________________  

 

 [ ] JA, mitt barn _________________________ får delta i observationer 

[ ] NEJ, mitt barn _________________________ får delta i observationer 
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Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande: 

________________________________________________  

Datum _____________________ 

Vid gemensam vårdnad krävs även den andre vårdnadshavarens underskrift: 

________________________________________________  

Datum _____________________ 

 

 

Bilaga 4 

 

Intervjufrågor: 

 

 1. Hur introducerar du variabelbegreppet i undervisning om algebraiska uttryck? Varför? 

 2. Hur introducerar du obekanta? Varför? 

 3. Hur introducerar du algebraiska uttryck? 

 4. Vilka representationer använder du i algebraiska uttryck? Variabelbegreppet? 

 5. Vilka uppgifter använder du i undervisningen om variabelbegreppet? 

 6. Vad är dina utgångspunkter när du planerar en /flera lektion-er om variabelbegreppet? Varför? 

 7. Hur gör du för att öka elevers förståelse om variabelbegreppet? 

 8. Hur gör du för att sätta variabelbegreppet i sammanhanget algebraiska uttryck, algebra och helheten 

matematik? 

 9. Vad använder du dig av i planering av undervisningen om algebraiska uttryck? (t.ex. läroboken, 

erfarenhet, beprövade lektioner?) 
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