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1. Inledning 

I all undervisning är språket ett betydelsefullt verktyg som öppnar upp till kommunikation och 

samverkan. Speciellt för matematiken är att det har ett eget symbolspråk som visar sig både i 

klassrummet och i andra sammanhang (Bergius & Emanuelsson, 2008). I fråga om 

matematikundervisningen är förmågan att uttrycka matematik avgörande för elever när de ska 

lösa uppgifter. Undervisningen ska således bidra till att eleverna blir väl förtrogna med olika 

uttrycksformer (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011). 

Eftersom språket är avgörande för matematisk begreppsbildning är det viktigt att läraren 

lägger stor vikt vid att eleverna får möta situationer där de får möjlighet att formulera sina 

tankar och utveckla matematiska resonemang. En undervisning som fokuserar på samtal och 

diskussioner där eleverna får utveckla sitt ordförråd och använda olika uttrycksformer bör ses 

som självklara inslag i den tidiga undervisningen (Bergius & Emanuelsson, 2008). Även 

kursplanen i Lgr11 talar för att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper i 

tillämpandet av olika matematiska uttrycksformer i vardagliga matematiska situationer. 

Eleverna ska genom undervisningen utveckla en förtrogenhet med matematikens 

uttrycksformer samt förmågan att kunna tillämpa dessa i kommunikation och matematiska 

sammanhang (Skolverket, 2011). Vidare framhåller skolverket att kunskaper inom matematik 

leder till att individer får förmågan till att ta välgrundade beslut i vardagsituationer som 

öppnar upp för ett deltagande i samhällets beslutsprocesser (Skolverket, 2011).  

Vi är två lärarstudenter som under vår verksamhetsförlagda utbildning fått fördelen att följa 

två verksamma lärare som i sin matematikundervisning engagerar, motiverar och sätter det 

kommunikativa språket i centrum. De låter sina elever möta en variation av olika 

representativa uttrycksformer. Efter att vi har fått närvara vid deras matematikundervisning 

väcktes nyfikenheten och intresset hos oss själva för en vidare fördjupning kring ämnet 

matematik. Detta är även ett språkämne som inkluderar både siffror, symboler och andra mer 

eller mindre abstrakta uttrycksformer. Därför vill vi titta närmare på forskning om elevers 

användande av olika uttrycksformer i matematik. Bland annat är vi intresserade av att 

fördjupa oss i detta beträffande hur användningen kan stödja elevers utveckling inom algebra. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att genom en analyserande granskning av forskning undersöka elevers användning 

av olika uttrycksformer i matematik och därmed fördjupa kunskap om detta, och om 

betydelsen av att använda abstrakta uttrycksformer för elevens utveckling av algebraiskt 

tänkande. Förutom elevers användning uppmärksammas också elevers möte med olika 

uttrycksformer i matematikundervisningen. Forskning som uppmärksammas i vår studie utgår 

ifrån elever och lärare i de tidiga skolåren, F-3. 

 

Vi har utgått ifrån följande frågeställningar: 

• Vad säger forskning om vilka olika uttrycksformer elever använder för att 

kommunicera matematik? 

 

• Vad säger forskning om elevers möte med olika uttrycksformer i 

matematikundervisningen? 

 

• Finns det några uttrycksformer som har visat sig särskilt gynnsam för elevers abstrakta 

tänkande? 
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3.  Teoretisk bakgrund 

Det här avsnittet behandlar språkets betydelse för elevers kunskapsutveckling inom 

matematik. Vidare framhålls matematikens abstrakta område samt matematikens olika 

uttrycksformer. Algebra är ett område som behandlar olika abstrakta uttrycksformer som 

exempelvis symboler. Avslutningsvis följer en begreppsdefinition.  

	

3.1 Språkets betydelse för matematik 

Bergius & Emanuelsson (2008) framhåller att elever använder olika språk, ett vardagsspråk 

och ett matematiskt språk när de utvecklar sitt tänkande och sina matematiska kunskaper. 

Vardagsspråket fungerar som en bas och allteftersom utvecklas det med matematikord vid 

benämning av objekt och räkneoperationer. Bergius & Emanuelsson (2008) poängterar att det 

inte är mer speciellt för eleverna att lära sig nya ord inom matematiken jämfört med ord 

lånade från engelskan eller ord som har förkortats som exempelvis mp3-

spelare. Symbolspråket är centralt i matematikundervisningen och dessa symboler gestaltas 

exempelvis som: 27, 8, +, = och  >. Vidare menar Bergius & Emanuelsson (2008) att det 

symboliska språket utvecklas i ett senare skede och markerar det generella i begrepp och 

räkneoperationer. En viktig tankeprocess är att kunna förstå siffror i olika kontexter, siffran 9 

kan betyda ett antal men siffran kan också representera ett tal på en tallinje, samt förstå vad 

nian betyder i 290. En likartad uppfattning förs fram av Löwing & Kilborn (2002) som menar 

att när eleverna studerar matematik, lär sig mer och fördjupar sina kunskaper, utvecklas det 

matematiska innehållet till ett mer abstrakt ämne. 

3.2 Matematikens abstrakta karaktär 

Löwing & Kilborn (2002) anser att vardagsspråket inte räcker till när matematiken övergår till 

ett mer abstrakt område. När eleverna börjar studera algebra och ekvationslösningar är det 

viktigt att läraren är observant på vilket språk som används, om det är vardagsspråket eller 

ämnesspråket, beroende på innehåll och sammanhang, eftersom man ofta gör språket mer 

komplicerat än nödvändigt. Genom att läraren konkretiserar undervisningen, menar Löwing & 

Kilborn (2002) att den språkliga förståelsen underlättas. På det sättet fungerar läraren som en 

förmedlande länk mellan det konkreta och det abstrakta i undervisningen. Vidare menar 

Löwing & Kilborn (2002) att vid inlärningen av det abstrakta området algebra, krävs det att 

eleverna lär sig och förstår symboler. Det är viktigt att eleverna bildar sig en förståelse kring 
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de algebraiska symbolerna för att de ska verka som ett hjälpande verktyg vid matematiska 

problem. 

3.3 Olika uttrycksformer inom matematik 

Matematik kan upplevas i olika sammanhang, både i klassrummet och i vardagssituationer 

och mötet med matematik kan ske på olika sätt, till exempel i form av ritade bilder, verbala 

presentationer eller symboler (Bergius & Emanuelsson, 2008). Det är viktigt att eleverna får 

olika uppgifter och därmed kan använda olika uttrycksformer. I schemat nedan (Figur 1) visas 

olika tillvägagångssätt för att uttrycka något i matematik. Pilarna förtydligar hur man kan gå 

mellan representationerna. Med hjälp av det här schemat kan exempelvis talet nio uttryckas på 

olika sätt som 9 bilar eller 9 klossar men det kan också sägas som ett tal i räkneramsan och 

skrivas med symbolen 9.   

   
Figur 1. Transformationer mellan olika representationer och uttrycksformer i matematik (Bergius & 

Emanuelsson, 2008, s.9)  

Ett liknande sätt att resonera kring detta hittar vi hos Heiberg Solem et al. (2011) som menar 

att om elever ska lyckas handskas med tal måste någon form av uttryckssätt användas, ibland 

genom att säga talet muntligt eller genom en tyst tankeprocess i huvudet. Vid vissa tillfällen 

behöver eleverna skriva ner talet med siffror på ett papper för att representera det. Förmågan 

att uttrycka matematik är väsentligt för hur väl vi förmår att lösa uppgifter inom matematiken. 

Heiberg Solem et al. (2011) menar även att inom det matematiska arbetet finns det olika 

uttrycksformer som i sammanhanget kan komma att fungera bra respektive mindre bra 

Heiberg Solem et al. (2011) framhåller således att undervisningen ska bidra till att eleverna 

blir väl förtrogna med olika uttrycksformer samt ges kunskapen om vilken uttrycksform som 

är mest lämplig att använda. 
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I detta sammanhang tar Heiberg Solem et al. (2011) upp fem aspekter av uttrycksformer som 

är aktuella inom matematiken. En dela av dessa känner vi igen från schemat ovan (Figur 1). 

Vi vill visa ytterligare ett sätt att se på det matematiska språket. 

Den mest grundläggande uttrycksformen är den konkreta, direkta formen som innebär att vi 

utför en beräkning på de konkreta föremål som det faktiskt gäller. En annan uttrycksform är 

de konkreta modellerna, där eleverna använder andra konkreta föremål som nödvändigtvis 

beskrivs i uppgiften. Fingerräkning är också en konkret modell som eleverna gärna använder 

som verktyg vid beräkningar. Heiberg Solem et al. (2011) menar att konkreta modeller gynnar 

en situation när de ursprungliga föremålen är otillgängliga. Ytterligare en uttrycksform berör 

användandet av teckningar eller bilder. Detta kan gestaltas vid en uppräkning, genom att en 

bild ritas som symboliserar de föremål som ska räknas. En annan uttrycksform behandlar 

ikoner, vilken är en uttrycksform som innebär mycket förenklade illustrationer av de aktuella 

föremålen. En ikon är abstrakt och kan exempelvis gestaltas som ett räknestreck, fyrkanter 

eller cirklar. Ikonernas egenskap är att de inte har någon visuell likhet med vad de egentligen 

symboliserar. Och slutligen, den femte av uttrycksformerna som presenterats hos Heiberg 

Solem et al. (2011), är en av de mest abstrakta av uttrycksformer, då den inte har en egen 

betydelse vilket också gör den till den svåraste. Denna uttrycksform är symboler, om eleverna 

exempelvis ser en främmande talsymbol kan det direkt uppstå svårigheter att tyda betydelsen 

av den. En symbols betydelse måste läras in, det räcker inte med att man enbart studerar den. 

Inlärning sker genom tidigare erfarenheter där eleverna måste kunna tillämpa sina 

erfarenheter och knyta samman dem med nya kunskaper, på detta sätt vävs komponenterna 

samman och bidrar till att utveckla förståelsen för symboler samt hur dessa kan fungera i ett 

samspel tillsammans med andra symboler. Det som Heiberg Solem et al. (2011) vill betona 

med dessa uttrycksformer är att det är mycket viktigt att elever redan i tidig ålder lär sig att 

hantera och använda sig utav olika uttrycksformer.   

 

3.4 Algebra 

Ett område inom matematiken som behandlar denna abstrakta uttrycksform med symboler är 

algebra. Algebra står även som ett av kursmålen i läroplanen där eleverna i årskurs 1-3 ska 

förstå meningen av exempelvis likhetstecknets innebörd. Senare i årskurs 4-6 så ska eleverna 

kunna hantera obekanta tal och dess betydelse. Eleverna ska, när det krävs, teckna dessa 

obekanta tal med en symbol (Skolverket, 2011). Grevholm (2014) framhåller att algebra bör 
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ges en central plats i undervisningen då svenska elevers prestationer inom algebra, är svaga i 

förhållande till internationella jämförelsestudier.  

 
3.5 Definition av uttrycksform 

Begreppet uttrycksform är vanligt förekommande i vår litteraturstudie, en definition kring 

detta begrepp är därför relevant. I litteraturen och artiklarna kommer uttrycksformer till 

uttryck genom att benämnas som representation eller uttryckssätt. För att hålla en konsekvent 

benämning av begreppet väljer vi framöver att använda oss av uttrycksform. 

Heiberg Solem et al. (2011) framhåller, när eleverna opererar med tal sker detta genom en 

överföring som grundar sig i antal av ett föremål. Antalet överförs sedan till ett verbalt språk 

och kan även överföras till andra uttrycksformer som exempelvis räknestreck eller symboler. 

Heiberg Solem et al. (2011) förklarar uttrycksformer genom att de visar olika sätt att uttrycka 

samma matematiska innehåll det vill säga, när elever använder olika uttrycksformer kan den 

grundläggande matematiska principen vara densamma men framträda på olika sätt. 

3.6 Definition av abstraktionsförmåga 

Inom matematiken är alla begrepp abstrakta, vilket betyder att man varken kan beröra dem 

eller uppleva dem med sina sinnen. Den abstrakta matematiken kan upplevas svår att förstå 

när man använder sig utav symboler och bokstäver (Grevholm, 2014). 

Enligt Nationalencyklopedin (2017) är abstraktion en tankeprocess där man exkluderar vissa 

egenskaper hos en företeelse eller ett föremål och istället observerar några egenskaper som 

man väljer att lägga ett djupare fokus vid. Begreppet förmåga förklarar Nationalencyklopedin 

(2017) genom att det innebär att man har möjlighet att utföra en handling. Grunden i detta 

ligger hos de inre karaktärsdragen hos levande organismer. Inom psykologin definieras 

abstraktionsförmåga med att man direkt kan förstå och framställa allmänna mönster. 
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4. Teoretiskt perspektiv 

En utgångspunkt för denna litteraturstudie ligger i Vygotskijs tankar kring det sociokulturella 

perspektivet. En av hans huvudsakliga idéer innebär att det är i samspel med andra som vi 

människor skapar kognitiva strukturer och tankeprocesser. Ur detta samspel formas vårt 

lärande och tänkande. Språket har en stor och avgörande betydelse för den kognitiva 

utvecklingen. Med hjälp av språket kan vi uttrycka idéer, ställa frågor och sortera det 

kognitiva stoffet i begrepp och kategorier. Vygotskij framhöll att språkförmågan är ett verktyg 

för barn när de exempelvis stöter på problem vid svåra uppgifter eller ska planera hur de ska 

gå tillväga för att lösa en uppgift (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

Beträffande den kognitiva utvecklingen ansåg Vygotskij att kulturella redskap som 

exempelvis algebraiska symboler, räknesystem och språk spelar en central roll. I kulturer där 

siffersystem med nollor, bråktal, oändliga tal samt positiva och negativa värden är centrala 

ökar möjligheterna att tänka matematematiskt. Siffersystemet förändrar tankeprocessen 

genom sitt psykologiska redskap som förstärker lärandet. Enligt Vygotskijs teorier förmedlas 

symbolsystemet från vuxna till barn samt mellan barnen via undervisning och formell samt 

informell interaktion (Woolfolk & Karlberg, 2015).  
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5. Metod 

Det här avsnittet behandlar vårt tillvägagångssätt vid litteratursökning samt sökning och urval 

av artiklar. Artiklarna presenteras i textform samt sammanställt i en tabell. Avslutningsvis 

följer en metoddiskussion.  

 
5.1 Systematisk litteraturstudie 

En systematisk litteraturstudie kännetecknas genom användandet av befintliga studier samt att 

de är tillgängliga för granskning inom det aktuella området (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). För att den här typen av litteraturstudie ska kunna utföras krävs det att det 

finns tillräckligt med befintliga studier inom ämnet av god kvalité som kan användas som 

underlag för bedömningar och slutsatser. I en systematisk litteraturstudie kan man pröva 

hypoteser och hitta svaret på ett flertal frågeställningar, samt läsa en redogörelse av de 

granskade artiklarna som författarna till litteraturstudien valt att hänvisa till i sitt arbete 

(Eriksson Barajas et al. 2013).  

 

5.2 Litteratursökning 

Under arbetets gång har vi letat artiklar genom databassökning. Databaserna som vi har sökt 

artiklar i är SwePub, Ulrichsweb, ERIC och NOMAD. SwePub är en av LIBRIS egna 

söktjänster där svenska avhandlingar publiceras. Ulrichsweb är en söktjänst som erbjuder ett 

flertal publikationer och artiklar som är vetenskapligt granskade. Educational Resources 

Information Center förkortas som ERIC. ERIC är en omfattande databas som innehåller 

vetenskapliga artiklar inom pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). NOMAD är en förkortning av Nordisk Matematikkdidaktikk eller med en 

engelsk översättning Nordic Studies in Mathematics Education, vilken är en tidskrift på 

webbplatsen Nationellt centrum för matematikutbildning. I NOMAD finns det vetenskapligt 

granskade artiklar inom området forskning och utvecklingsarbete inom matematikdidaktik.  
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5.3 Avgränsning och urval 

I vår litteraturstudie valde vi att förhålla oss till vissa avgränsningar under sökprocessen efter 

artiklar. Avgränsningarna behandlar (1) Artiklarnas ålder, där forskningen inte fick vara äldre 

än 15 år. Detta med anledning i att vi ville hålla oss till forskning som är någorlunda aktuell 

än idag. (2) Elevernas ålder, vi valde att fokusera på elever som går i förskoleklass upp till 

årskurs 3, vilket berör åldrarna 5-10 år. (3) Elevperspektiv och lärarperspektiv, vi utgick från 

att hitta artiklar utifrån båda perspektiven för att få en djupare inblick på ämnet utifrån två 

synsätt. (4) Ämnesinnehåll, vårt fokus låg på att hitta artiklar som berörde olika 

uttrycksformer samt symbolspråket inom matematik. Under sökprocessen var vi observanta 

med att välja artiklar som var ”Peer Reviewed” vilket innebär att artiklarna är publikationer 

med högt vetenskapligt värde.  Vi använde oss utav en asterisk för att bredda vår sökning. 

Genom att exempelvis söka på primary* fick vi med artiklar som behandlade exempelvis 

primary students, primary school, primary education. Vi valde att utgå efter en titelgranskning 

och om den verkade intressant så läste vi även abstract. Var båda av dessa ovan nämnda 

kriterier uppnådda fortsatte vi med en fulltextgranskning. Var artikeln fortfarande relevant 

inkluderades den annars valde vi att exkludera den. Vi valde att ställa oss källkritiska till 

artiklarna. En viktig faktor var att artiklarna skulle presentera ett forskningsarbete, skrivna för 

andra forskare eller ämneskunniga samt skriven på ett vetenskapligt sätt. Det möjliga urvalet 

var ett trettiotal artiklar men det faktiska urvalet blev nio artiklar som visas i (Tabell 1) nedan. 

Artiklarna är strukturerade utifrån sju olika kolumner där författare, artikelns titel, 

publicerings år, land där studien utförts, databas, sökord samt metoden i artiklarna 

presenteras. 

 

Tabell 1. De nio artiklar som redovisas i studien presenteras utifrån publicerings år. 

Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

Kato, Kamii, 

Ozaki & 

Nagahiro 

Young Children`s 

Representations of groups 

Of Objects: The 

Relationship between 

Abstraction and 

representation 

2002 Japan Eric mathematic*  

representation* 

primary* 

Intervjuer 

Harries & 

Suggate 

Exploring Links across 

Representation of 

Numbers with Young 

Children 

2006 England Eric mathematic*  

representation* 

primary* 

Tester 
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Elia, Gagatsis 

& Demetriou 

 

The effects of different 

modes of representation 

on the solution of one- 

step additive problems 

2007 Cypern Eric mathematic* 

representation* 

primary* 

Tester 

Fong Ng & 

Lee 

The Model Method: 

Singapore Children`s 

Tool for Representing and 

solving Algebraic Word 

Problems 

2009 Singapore Eric mathematic* 

representation* 

primary* 

Tester 

Warren & 

Cooper 

 
 
 

Developing Mathematical 

understanding and 

Abstraction: The case of 

Equivalence in the 

Elementary Years 

2009 Australien Eric trajectory 

mathematic* 

representation* 

 

Intervjuer 

Tester 

videoinspelningar 

 

Lee, Hui 

Khng, Fong 

Ng & Ng Lan 

Kong 

Longer bars for bigger 

numbers? Children`s 

usage and understanding 

of graphical 

representations of 

algebraic problems 

2013 Singapore Eric mathematic* 

abstract* 

algebra* 

primary* 

Tester 

Brizuela Variables in Elemantary 

Mathematic Education 

2016  Eric mathematic* 

epression* 

Observationer 

Bergvall  Bokstavligt, bildligt och 

symboliskt i skolans 

matematik- en studie om 

ämnesspråk i TIMSS 

2016 Sverige Swepub 

 
 
 

mathematic* 

expression* 

 

Tester 

 
 

Van Bommel 

& Palmér 

Young children exploring 

probability- with focus on 

their documentations 

2016 Sverige NOMAD trajectory* 

mathematic* 

representation* 

Intervju 

Uppgifter 

 

5.4 Metoddiskussion 

Det här konsumtionsarbetet behandlar två viktiga delar inom matematikundervisningen i de 

tidiga skolåren, olika uttryckssätt som elever använder i undervisningen samt de 

uttrycksformer som visat sig särskilt gynnsamt för elevers kunskaps utveckling där språk och 

kommunikation är kopplat till förståelsen kring algebra.  

Under litteratursökningen stötte vi på vissa hinder. Efter mycket letande av artiklar vars 

studier var inriktade på matematiska uttrycksformer insåg vi att ämnet blev för stort. Detta 

resulterade i att vi fick tänka om och fokusera mer på de abstrakta uttryckssätten inom algebra 

samt det matematiska språket som även innehåller de uttryckssätt som vi tidigare var inriktade 

på. Genom det algebraiska spåret och det matematiska språket fick vi en klarare koppling till 
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våra frågeställningar. Vid mötet i Bergvalls (2016) artikel gjorde vi ett undantag när vi insåg 

att artikeln berörde äldre elever som hade deltagit i den svenska TIMSS-studien. Innehållet i 

Bergvalls (2016) artikel förtydligar att algebran är ett ämne som innehåller ett mycket 

ämnesspecifikt språk vilket är lika väsentligt oavsett ålder på eleverna.  
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6. Resultat 

I följande avsnitt redovisas de artiklar som ligger till grund för resultatet i vår litteraturstudie. 

Vi har valt att tematisera artiklarna utifrån följande rubriker, (1) elevers användning av 

uttrycksformer, (2) elevers möte med olika uttrycksformer, och (3) undervisning som gynnar 

elevers abstrakta tänkande. 

 

6.1 Elevers användning av uttrycksformer 

I fråga om elevers spontana uttrycksätt utförde Van Bommel & Palmér (2016) en 

dokumentationsstudie med tillhörande uppgifter. Syftet var att titta på hur elever i 

förskoleklasser går till väga samt vilka metoder eleverna använder sig utav, när de på egen 

hand löser uppgifter utan instruktioner eller stöttning från lärare. Genom studien ville 

forskarna se hur yngre elever använder symbolspråket i matematiken utifrån deras spontana 

dokumentationer. Resultatet i studien baserar sig på 50 elever, från 4 olika förskoleklasser i 

Sverige. Resultatet visar på att få elever valde att använda sig utav ord eller bokstäver i sina 

dokumentationer. Det forskarna kunde se var att elever valde att representera olika mängder 

genom att rita ikoner istället för siffror. Dessa ikoner kunde exempelvis illusteraras i form av 

ett hjärta och då antalet skulle visa fem, ritades fem hjärtan.  

 

En studie där syftet var att observera hur elever börjar införliva symboler som exempelvis 

bokstäver istället för siffror i sina matematiska uttryck har genomförts av Brizuela (2016). 

Hon ville med studien identifiera elevernas tillvägagångssätt i uppgifter som behandlar 

obekanta mängder. Eleverna fick möjlighet till att representera sina idéer genom flertalet 

uttryckssätt exempelvis genom att använda ritningar, skrivet eller talat språk och tabeller. 

Uppgifter som innehöll en utförlig beräkning valdes medvetet bort för att istället fokusera på 

uppgifter vars syfte var att öppna upp för undersökandet kring sambanden mellan obekanta 

mängder. Nedan presenteras ” the candy box task” som ger exempel på hur uppgifterna med 

obekanta mänger var konstruerade. 

 

”The candy box task” lästes upp för eleverna och följande information gavs till dem, Mary 

och John har båda varsin låda med godis. Båda lådorna innehåller samma mängd godis men 

Mary har tre extra godis ovanpå sin låda. Efter följde en diskussion som belyste problemet 

med hur många godis Mary och John kunde ha. Läraren visade även upp två konkreta 
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modeller av lådorna, bägge var stängda och ovanpå Marys låda satt det tre extra godis. Vidare 

så fick eleverna visa vad de visste om uppgiften genom att illustrera den på ett papper. Hälften 

av eleverna valde att rita en bild med text eller siffror för att representera problemet, andra 

valde att använda symboler som frågetecken eller bokstäver, dessa bokstäver stod då för 

namnen av karaktärerna i problemet. Helklass diskussioner som belyste problemet ur olika 

synsätt bidrog till att uppmärksamma eleverna på frågetecknets funktion i sammanhanget. 

Brizuela (2016) tolkar elevernas val av ett frågetecken som att det står för elevernas tidigare 

erfarenheter. Det vill säga att man kan uttrycka något obekant med symbolen för ett 

frågetecken. Vidare visar resultaten på att eleverna kunde konstruera hypotetiska tal för att 

representera den obekanta mängden. Detta understryker det faktum att åtminstone en del 

elever har intuitioner och resurser tillgängliga för dem att kunna koppla dessa symboler till 

matematiska sammanhang.  

 

En annan studie genomfördes av Harries & Suggate (2006) i syfte att se hur elever kan 

uttrycka tal när de får möjlighet att välja mellan olika uttrycksformer. Forskarna framhåller att 

tal kan uttryckas på olika sätt, exempelvis genom bilder diagram och symboler. Deras studie 

utfördes med elever från England som gick i årskurs 1-3. Harries & Suggate (2006) skapade 

ett dataprogram som innehöll uppgifter där eleverna ställdes inför att representera tal genom 

olika uttrycksformer. Uppgifterna var utformade för att synliggöra vilken uttrycksform som 

elever väljer när de ska representera tal inom addition, subtraktion, multiplikation och 

division. Som representativa modeller användes tiotalsstavar och entalskuber för att 

uppmärksamma tiobasstrukturen i vårt tiobassystem, pärlor som var indelade efter färg i 

grupper om fem, pengar, sifferruta, tals uppdelning i termer och tallinje. Testet inleddes med 

att eleverna presenterades för de olika uttrycksformerna. Eleverna fick sedan se ett tal på en 

dataskärm och forskarna gav sedan en förebild genom att konstruerade talet 37 med hjälp av 

tiotalsstavar och entalskuber. Därefter fick eleven göra samma procedur tills de har fått pröva 

på de olika uttrycksformerna.  

Övergripande visar resultatet att eleverna valde att uttrycka talet genom tals uppdelning i 

termer och andra konkreta symboler, dessa uppgifter gav även flest korrekta svar. Den 

uttrycksform som inte uppmärksammades av eleverna och som stod för flest felaktiga svar, 

var uppgifter som innehöll en representation med en tallinje eller med pärlor. Även bland de 

äldre eleverna visar resultaten på svårigheter med att hantera uppgifter där pärlorna används 

som uttrycksform. Harries & Suggate (2006) gör mot bakgrund av detta en intressant 

iakttagelse, nämligen att när tallinjen utvecklades till att innehålla två typer av bågar, en för 
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tiotal och en för ental visar resultatet på det motsatta. Denna utvecklade tallinje uppskattades 

av eleverna och användandet av den gav flertalet korrekta svar. Avslutningsvis framhåller 

Harries & Suggate (2006) att alla uttrycksformer inte är lika lätta att förstå, tallinjen verkar 

vara den svåraste. Det finns en klar hierarki mellan svårigheter associerande med 

uttrycksformen. Harries & Suggate (2006) framhåller en viktig aspekt i sammanhanget som 

innebär att när elever får möjlighet att arbeta och se tal genom olika uttrycksformer, bygger de 

upp sin förståelse kring talbegrepp. Förmågan att kunna se tals uppbyggnad genom olika 

uttrycksformer kan leda till att eleverna bygger upp en känsla för tal i allmänhet. Färdigheten 

att kunna använda olika uttrycksformer samt förmågan att kunna tolka dem är relaterade till 

varandra.  

 

I Singapore blir elever i de yngre årskurserna undervisade i användandet av rektangulära 

staplar, även kallat the bar method för att representera kända och obekanta mängder i 

algebraiska textuppgifter. Istället för en symbolisk algebra så lär sig eleverna att rita en 

grafisk sammanställning av obekanta mängder. Lee, Hui Khng, Fong Ng & Ng Lan Kong 

(2013) vill med sin studie observera om elever använder och ser på dessa rektangulära staplar 

utifrån ett konkret eller mer abstrakt form. The bar method erbjuder eleverna en möjlighet till 

att lösa algebraiska textuppgifter som annars skulle innebära ett användande av symbolisk 

algebra. Forskarna presenterar ett exempel på hur eleverna löser en uppgift utifrån the bar 

method. Uppgiften är: ”Mary och John har tillsammans 6 kulor. John har två fler kulor än 

Mary. Hur många kulor har Mary?” 

Utifrån ett grafiskt närmande till uppgiften ritar eleverna rektangulära staplar för att uttrycka 

antalet kulor som John och Mary har. För att illustrera förändringen mellan de olika 

mängderna ritas en stapel längre än den andra, i detta fall så ritas Johns stapel längre och 

förändringen i mängden uttrycks genom att eleverna markerar den med en tvåa. 

Lee et al. (2013) kommer fram till följande resultat. När eleverna ställdes inför uppgifter där 

problemet låg i en storleksförändring i mängderna så valde eleverna att rita längre staplar som 

uppgiften ovan beskriver. Forskarna menar att resultatet tyder på att eleverna ser på 

modellerna som ett konkret verktyg och att deras förståelse och användande beror på hur 

uppgiften är konstruerad. Eleverna är mindre benägna att använda denna konkreta 

uttrycksform när längden på staplarna inte går att koppla lika lätt till mängden i uppgiften. 

Vidare visade resultaten att elevernas förståelse av de rektangulära staplarna låg på en abstrakt 

nivå genom att de kunde berätta om dess användning men när de sedan skulle använda dem i 

uppgifter räckte inte deras kunskap till. Det vill säga att eleverna förstår mer än vad de själva 



	 15	

kan uttrycka i uppgiften. 

 

Kato, Kamii, Ozaki & Nagahiro (2002) utförde en studie i Japan där eleverna var mellan 3-7 

år gamla. Eleverna blev intervjuade enskilt, i syfte att undersöka relationen mellan deras 

abstraktionsförmåga och deras uttrycksförmåga. Ett viktigt resultat som framgick i studien, 

var att många elever som kunde skriva siffor valde istället att använda sig utav andra 

beteckningar. När elevernas tänkande avancerades till högre en nivå kunde eleverna förstå att 

siffror och symboler är kopplade till varandra. Elevernas grad av abstraktions förmåga 

avgjordes om eleverna direkt kunde berätta att det exempelvis låg åtta stycken föremål 

framför sig. De elever som visade låg nivå på abstraktions förmåga kunde inte direkt säga ett 

exakt antal på föremål som de hade framför sig. Forskarna kommer utifrån resultatet fram till 

att lärare i sin undervisning bör fokusera mer på elevernas mentala uttrycksformer. De 

framhåller att de vanligaste symbolerna inom matematiken, som eleverna också använder sig 

utav, hänger ihop med deras abstrakta tänkande 
 

6.2 Elevers möte med olika uttrycksformer 

En studie som inriktar sig på elevers möte med olika uttrycksformer gjordes av Elia, Gagatsis 

& Demetriou (2007). Syfte var att undersöka vilken betydelse olika uttrycksformer har för 

eleverna när de ska lösa enstegsproblem som öppna utsagor. I studien ingick nästan 1500 

slumpmässigt utvalda elever från årskurs 1-3. Uppgifterna var till antalet tjugo stycken och de 

var utformade utifrån olika sätt att representera additiva strukturer. Eleverna arbetade 

självständig och fick ingen hjälp av assisterande lärare. Till varje uppgift fanns en tillhörande 

uttrycksform och om eleverna kände att de blev hjälpta av denna så uppmanades de att 

använda den. Elia et al. (2007) presenterar följande resultat. Uppgifter som innehöll en 

informationsrik bild, där eleverna fick viktig information för lösningen utifrån bilden, visade 

sig vara svårast för eleverna. Däremot när eleverna i uppgifter fick en dekorativ bild till 

uppgiften eller en verbal beskrivning visades en positiv effekt på elevernas svar. Förstärktes 

dessa verbala uppgifter med exempelvis en tillhörande tallinje gav det en ännu större positiv 

inverkan på elevernas möjlighet att lösa uppgiften korrekt. Det vill säga den mest effektiva 

uttrycksformen var uppgifter som innehöll en verbal beskrivning med en tillhörande dekorativ 

bild och som förstärktes av en tallinje. Elia et al. (2007) framhåller att elevers förmåga att lösa 

enstegsproblem med öppna utsagor är kopplad till deras förmåga att kunna lösa uppgifter 

konstruerade i verbal form med dekorativa bilder och en tillhörande tallinje. Forskarna anser 
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att detta resultat visar på att eleverna lägger stort fokus på den verbala texten. Avslutningsvis 

kommer Elia et al. (2007) fram till, när eleverna möts av informationsrika bilder i uppgifter 

krävs det en mer abstrakt tankeprocess. En mer komplex tankeprocess som innebär att 

eleverna måste hämta information utifrån från olika uttrycksformer. Exempelvis var eleverna 

först tvungna att räkna objekten som angavs i bilden, omvandla dessa objektet till grundtal för 

att sedan överföra dem till en verbal text för att kunna få en övergripande förståelse av 

problemet. 

En studie som handlar om matematikens abstrakta karaktär har utförts av Bergvall (2016) som 

med sin forskning vill bidra till att belysa att matematiken inte enbart är ett skrivet språk. 

Syftet med hennes studie är att synliggöra det matematiska språkets innehåll kring bilder, 

grafer och symboler och utifrån detta peka på att dessa språkliga aspekter inom matematiken 

bör betraktas som ett eget teckensystem med en egen logik. Det empiriska materialet för 

studien består av matematik uppgifteter och resultat från elevlösningar ur Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS 2011). Det är en internationell 

jämförande studie som vart fjärde år utförs av internationella organisationer för utvärdering av 

elevers skolprestationer i årskurs 4 och 8. Grunden för TIMSS är att kunna mäta de 

deltagande ländernas utveckling i utbildning inom matematik. Det svenska elevurvalet består 

av 5573 elevers resultat och utifrån de fyra olika områdena fokuserade ett på algebra. Genom 

att studera elevers svar och konstruktion av uppgifter fann Bergvall (2016) att uppgifterna 

inom algebran skiljde sig från övriga på sådant sätt att de innehöll mer symboler i jämförelse 

med ord vilket tyder på att det bör ses som ett område där symbolspråket är mer 

ämnesspecifikt.  

Bergvall (2016) framhåller att resultaten visar på att språket är betydelsefullt för elevernas 

möjlighet att utföra uppgifter. Speciellt visar resultaten på att det inom algebran där 

förekomsten av ett mer ämnesspråk dominerar leder till att eleverna missuppfattar uppgiften 

och därmed inte klarar av att lösa den. Även när uppgifterna innehåller en högre andel 

personifiering, alltså fokuserar mer på ett vardagligt och konkret språk möttes eleverna av 

svårigheter att utföra uppgifterna. Här menar Bergvall (2016) att resultaten borde visa på en 

positiv utgång för eleverna då ett mer vardagligt språk brukar innebära att elever har lättare att 

utföra uppgifter. Istället framvisar hennes studie på ett motsägelsefullt resultat som pekar på 

en ogynnsam koppling mellan personifieringar som uttrycks i det skrivna språket. Bergvall 

(2016) drar utifrån ovanstående resultat slutsatsen att en elevs förmåga att förstå olika 

uttrycksformer i beskrivning till en matematisk situation visar en välutvecklad matematisk 
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förmåga. En uppgift vars innehåll har en mer personifierad struktur betyder inte att det blir 

lättare för eleverna. Det är istället föreningen och övergången mellan ett vardagligt och ett 

ämnesspecifikt språk som blir svårigheten för eleverna. Algebra innehåller en hög andel 

abstrakta symboluttryck. Dessa informationsrika symboluttryck framhåller Bergvall som en 

faktor som ställer till svårigheter för eleverna. 

 
6.3 Undervisning som gynnar elevers abstrakta tänkande 

Warren & Cooper (2009) presenterar i sin studie en möjlig undervisningsform för att utveckla 

den matematiska förståelsen och abstrakta tänkandet. De menar att förmågan att kunna 

generalisera aritmetiska strukturer ses som nyckeln till att utveckla en algebraisk förståelse. 

Med utgång ifrån ovanstående ligger fokus i denna studie på att visa exempel på modeller och 

uttrycksformer som bygger förståelsen kring likhetstecknets betydelse. Studien genomfördes i 

Queensland, Australien. Totalt 220 elever i åldrarna 6-11 år och 40 lärare från fem olika 

skolor deltog. Warren & Cooper (2009) framhåller att resultatet av studien visar att 

strukturerade undervisningstillfällen som fokuserar på användandet av modeller och olika 

uttrycksformer effektivt bidrar till att elever bygger upp sin matematiska förståelse och 

abstrakta tänkande. Vidare drar Warren & Cooper (2009) bland annat följande slutsatser 

utifrån sina resultat. Elever i de tidiga skolåren kan lära sig att förstå strukturen i matematik 

om de i undervisningen får möta rätt instruktion i förhållande till problemet. Genom att 

uppmärksamma kopplingen mellan olika uttrycksformer samt samtal om hur och när man 

använder en viss uttrycksform så bidrar det till att stärka lärandet. Vidare visades fem 

avgörande aspekter kring elevers förståelse av likhetstecknet och ekvationer. Dessa fem var, 

1. Ekvationer som likvärdiga, 2. Balans principen, det vill säga att det ska väga lika på bägge 

sidor, 3. Användadet av variabler för okända symboler, 4. Medvetandet av att ekvationer kan 

lösas ut omvänt, 5. Hitta lösningar i problem som innehåller flera okända variabler. I studien 

används en balansvåg och en tallinje som konkretiserande modeller. Resultatet visar att 

balansvågen och tallinjen var effektiva modeller i undervisningen som bidrog till att främja 

begreppskunskapen inom området. Eleverna använde sig av olika material som exempelvis 

bönpåsar för att på ett konkret sätt förstå balansprincipen. Inlärningen förstärktes genom att 

eleverna arbetade i par med arbetsblad. Dessa arbetsblad innehöll bilder och beskrivningar 

som förstärkte förståelsen och belyste regler. Warren & Cooper (2009) belyser en viktig 

aspekt i sammanhanget och det är att läraren var avgörande för elevernas utveckling. De 

menar att utan lärarens arbete med att lösgöra det abstrakta från modellen till att göra det 
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matematiska innehållet synligt, skulle inte undervisningen bidragit till att utveckla elevernas 

abstrakta förståelse.   

 

Ytterligare en studie kring användandet av bar models men som fokuserar kring 

undervisningen i användandet av bar models utifrån aritmetiska och algebraiska textuppgifter 

i matematiken, har utförts i Singapore. Forskarna har undersökt hur eleverna väljer att 

använda sig utav bar models när de ska lösa olika textuppgifter med en ökad svårighetsgrad. I 

den här delen som vi presenterar av Fong Ng & Lees (2009) studie, har 151 elever från 5 olika 

lågstadieskolor deltagit. Eleverna som deltog i studien var omkring 10 år gamla. Eleverna fick 

en timme på sig att utföra testet med tio olika uppgifter. Resultatet i studiens andra del visar 

bland annat att bar models kan användas till att lösa vissa typer av textuppgifter som kräver en 

algebraisk ekvation för att kunna lösas, det vill säga algebraiska textuppgifter.  Metoden med 

bar models är mer användbar i undervisningen när eleverna ska hitta ett okänt tal i en 

algebraisk textuppgift, och därmed ställa upp och lösa ut en linjär ekvation jämfört med om 

eleverna ska ställa upp en ekvation med två okända tal. I en uppgift som eleverna fick göra på 

provet, ska de ta reda på ett antal böcker och sedan beräkna kostnaden på böckerna med hjälp 

av att tolka ett antal rektanglar. Utifrån resultatet av uppgiften visar det på att eleverna 

använder sig utav symboliska uttrycksformer i sin beräkning för att därefter kunna uttrycka 

uppgiften med bar models metoden. Fong Ng & Lee (2009) kan även avläsa i sitt resultat att 

eleverna har löst ”bok-uppgiften” via bar models metoden som innehåller två okända tal.  

Algebraiska textuppgifter som innehåller heltal kan lösas genom att eleven gör en 

konstruktion samt en lösning av linjära ekvationer med ett okänt tal. Vid en sådan uppgift är 

bar models metoden mer användbar tillskillnad från att använda den metoden i en 

ekvationsuppgift med två okända tal. Fong Ng & Lee (2009) vill även belysa att resultatet i 

studien visar på att eleverna ser bar models metoden som en algoritm, vilken i sin tur får 

eleverna att reflektera över textuppgifterna så att de sedan kan formulera uppgiften i en 

aritmetisk ekvation.  

 
6.4 Sammanfattning av resultat 

Utifrån resultatet av artiklarna framträder det att elevers spontana uttrycksformer kommer till 

uttryck genom att elever har intuitioner och resurser tillgängliga för dem att kunna koppla 

symboler till matematiska sammanhang. Genom att låta eleverna, i den tidiga undervisningen 
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möta olika uttrycksformer samt få möjlighet att arbeta och se tal genom olika uttrycksformer 

så bygger eleverna upp sin förståelse kring talbegrepp samt tal i allmänhet. De vanligaste 

symbolerna inom matematiken, som eleverna också använder sig utav, hänger ihop med deras 

abstrakta tänkande. Elevernas abstrakta utveckling bör ses som en mer komplex tankeprocess 

som innebär att eleverna måste hämta information utifrån olika uttrycksformer. Resultaten 

visar också på att eleverna förstår mer än vad de själva kan uttrycka i uppgiften. Det vill säga 

eleverna kan berätta om en konkret modell och dess användning men när de sedan ska 

använda den i uppgifter räcker inte deras kunskap till. En undervisning som gynnar elevers 

abstrakta tänkande grundar sig i lärarens arbete. Läraren bör låta sina elever få strukturerade 

undervisningstillfällen och använda sig utav konkreta modeller i undervisningen. Dessa 

konkreta modeller lösgör det abstrakta från modellen till att göra det matematiska innehållet 

synligt för eleverna. 
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7. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras artiklarnas resultat i förhållande till varandra. Resultatet av 

artiklarna kopplas till arbetets tre frågeställningar samt bakgrunden. 

 
7.1 Vad säger forskning om vilka uttrycksformer elever använder för att 
kommunicera matematik? 

Flera av våra studier handlar om symbolspråket som elever i matematikundervisningen måste 

lära sig att använda, en av dom är Brizuela (2016) som ville observera hur elever börjar 

införliva symboler som exempelvis bokstäver istället för siffror i sina matematiska uttryck. 

Resultatet visar att hälften av eleverna valde att rita en bild med text eller siffror för att 

representera problemet, andra valde att använda symboler som frågetecken eller bokstäver. 

Att eleverna hade förmågan att uttrycka sig med ett frågetecken menar Brizuela (2016) står 

för att eleverna har en intuitiv förmåga samt hämtar kunskaper från tidigare erfarenheter kring 

betydelsen av att ett frågetecken symboliserar något man inte vet. Även Van Bommel & 

Palmér (2016) studie visar att denna intuitiva förmåga att uttrycka siffror via symboler finns 

hos barn redan i förskoleklassen. Här kan tilläggas att Kato et al. (2002) studie visar att många 

elever som hade förmågan att skriva siffror istället valde att använda sig av andra symboler i 

sina uttryck. Resultat av dessa ovan nämnda studier för fram emot det som Heiberg Solem et. 

al (2011) framhåller genom att peka på att inlärningen av symboler sker genom tidigare 

erfarenheter där eleverna måste kunna tillämpa sina erfarenheter och knyta samman dem med 

nya kunskaper, på detta sätt vävs komponenterna samman och bidrar till att utveckla 

förståelsen för symboler samt hur dessa kan fungera i ett samspel tillsammans med andra 

symboler.  

 

När det handlar om elevers val av olika uttrycksformer inom matematiken så kom Harries & 

Suggate (2006) utifrån sin studie fram till, efter att ha fått pröva på en rad olika 

uttrycksformer så föredrog eleverna att använda sig utav tals uppdelning i termer. Den 

uttrycksform som ställde till svårigheter för eleverna var användandet av en tallinje med 

undantag för de äldre eleverna som valde denna uttrycksform om tallinjen innehöll två typer 

av bågar, en för tiotal och en för ental. Vidare visar resultaten på att förmågan att se tal genom 

olika uttrycksformer bygger upp förståelsen kring talbegrepp vilket leder fram till Heiberg 

Solem et al. (2011) resonemang som innebär att elever bör få möta en variation av 
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uttrycksformer samt att det är mycket viktigt att elever redan i tidig ålder lär sig att hantera 

och använda sig utav olika uttrycksformer.   

 

7.2 Vad säger forskning om elevers möte med olika uttrycksformer i 
matematikundervisningen? 

En studie som inriktar sig på elevers möte med olika uttrycksformer gjordes av Elia et al. 

(2007). Syftet var att undersöka vilken betydelse olika uttrycksformer har för eleverna när de 

ska lösa enstegsproblem som öppna utsagor. Resultat pekar på att uppgifter som innehöll en 

informationsrik bild där eleverna fick viktig information för lösningen från bilden, visade sig 

vara svårast för eleverna. Däremot när eleverna i uppgifter fick en dekorativ bild till uppgiften 

eller en verbal beskrivning, visades en positiv effekt på elevernas svar. Förstärktes dessa 

verbala uppgifter med exempelvis en tillhörande tallinje gav det en ännu större positiv 

inverkan på elevernas möjlighet att lösa uppgiften korrekt. Det vill säga den mest effektiva 

uttrycksformen var uppgifter som innehöll en verbal beskrivning med en tillhörande dekorativ 

bild och som förstärktes av en tallinje. En förklaring till detta resultat kan vara att eleverna 

lägger stort fokus på den verbala texten samt att när eleverna möts av informationsrika bilder i 

uppgiften så krävs det en mer abstrakt tankeprocess. En mer komplex tankeprocess som 

innebär att eleverna måste hämta information utifrån olika uttrycksformer. Mot bakgrund av 

ovanstående framhåller Heiberg Solem et al. (2011) att förmågan att uttrycka matematik är 

avgörande för hur väl vi förmår att lösa uppgifter inom matematiken. Inom det matematiska 

arbetet finns det uttrycksformer som i sammanhanget kan fungera bra respektive mindre bra.  

I samband med detta vill vi även ta upp	Harries & Suggate (2006) studie som visar att 

användandet av en tallinje, där tallinjen stod som ensam uttrycksform utan komplettering av 

text så kunde inte eleverna se användningen av denna. Å ena sidan visar Elia et al. (2007) med 

sin studie på att tallinjen, när den förstärktes av en verbal text samt en dekorativ bild så blev 

den en gynnsam uttrycksform för elevernas förståelse. Man kan spekulera i att en möjlig 

förklaring till detta ligger i att genom att förstärka och komplettera uttrycksformer med 

varandra ökar elevers förståelse. Resonemanget för alltså fram mot schemat (Figur 1) som 

visas olika tillvägagångssätt för att uttrycka något i matematik och som belyser det viktiga i 

att röra sig mellan olika representationer inom det matematiska arbetet. 

I fråga om den abstrakta utvecklingen kan man peka på det som Elia et al. (2007) framhåller. 

Forskarna menar att den abstrakta utvecklingen innebär en mer komplex tankeprocess som 
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innebär att eleverna måste hämta information utifrån från olika uttrycksformer. Det förefaller 

också viktigt att lärare i sin undervisning fokuserar mer på elevernas mentala uttrycksformer 

då de vanligaste symbolerna inom matematiken, som eleverna också använder sig utav, 

hänger ihop med deras abstrakta tänkande (Kato et al. 2002). Löwing & Kilborn (2002) menar 

att när eleverna studerar matematik, lär sig mer och fördjupar sina kunskaper, utvecklas det 

matematiska innehållet till ett mer abstrakt ämne. Forskarna anser på att vardagsspråket inte 

räcker till när matematiken övergår till ett mer abstrakt område. När eleverna börjar studera 

algebra och ekvationslösningar är det viktigt att läraren är observant på vilket språk som 

används, om det är vardagsspråket eller ämnesspråket, beroende på innehåll och 

sammanhang, eftersom man ofta gör språket mer komplicerat än nödvändigt. Vidare menar 

Löwing & Kilborn (2012) att när eleverna studerar matematik, lär sig mer och fördjupar sina 

kunskaper, utvecklas det matematiska innehållet till ett mer abstrakt ämne och då räcker inte 

elevernas egna vardagsspråk till. I detta sammanhang tar Bergvall (2016) även upp 

matematikens abstrakta karaktär och pekar på att språket är betydelsefullt för elevernas 

möjlighet att utföra uppgifter, speciellt visar resultaten från hennes studie på att det inom 

algebran där förekomsten av ett mer ämnesspråk dominerar leder till att eleverna 

missuppfattar uppgiften och därmed inte klarar av att lösa den. Brizuela (2016) framför i sin 

tur att elevernas språk utvecklas när de får uttrycka sig och sedan reflektera över innehåll 

tillsammans. Resultatet från hennes studie visar att när läraren lät eleverna diskutera och 

belysa obekanta mängder från olika synsätt bidrog det till att uppmärksamma eleverna på 

frågetecknets betydelse i sammanhanget. Denna uppfattning går stick i stäv med Bergius & 

Emanuelsson (2008) som menar att eleverna lär sig mycket genom att diskutera problemet 

med varandra och även lyssna till hur kamraterna har tänkt. Problemlösningsförmågan och 

språket utvecklas när eleverna får uttrycka sig på sitt sätt och sedan reflektera över innehållet 

tillsammans med andra. Ovanstående resonemang kopplar vi till Vygotskij som ansåg att 

människor i samspel med varandra skapar kognitiva strukturer och tankeproesser, där vårt 

lärande och tänkande formas. Vidare ansåg Vygotskij att språkförmågan är ett verktyg för 

barn när de exempelvis stöter på problem vid svåra uppgifter eller ska planera hur de ska gå 

tillväga för att lösa en uppgift (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

7.3 Finns det några uttrycksformer som har visat sig särskilt gynnsam för elevers 
abstrakta tänkande? 

Som gynnsam uttrycksform inom det algebraiska tänkandet får the bar method stå som 

förebild. I Singapore blir elever i de yngre årskurserna undervisade i användandet av 
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rektangulära staplar, även kallat the bar method eller bar models för att representera kända 

och obekanta mängder i algebraiska textuppgifter. Istället för en symbolisk algebra så lär sig 

eleverna att rita en grafisk sammanställning av okända mängder (Lee et al. 2013). Metoden är 

effektiv när elever ska räkna ut en storleksförändring mellan två mängder och fungerar som 

en konkret modell som förtydligar problemet för eleverna. Tilläggas bör att forskarna kom 

fram till att denna metod inte var lika effektiv när längden på staplarna inte går att koppla lika 

lätt till mängden i uppgiften. Vidare visade resultaten att elevernas förståelse av de 

rektangulära staplarna låg på en abstrakt nivå genom att de kunde berätta om dess 

användning. Men när de sedan skulle använda dem i uppgifter räckte inte deras kunskaper till, 

det vill säga att eleverna förstår mer än vad de själva kan uttrycka i uppgiften. En likartad 

uppfattning förs fram av Fong Ng & Lee (2009) som också utfört sin studie i Singapore i 

elevers användande av bar models. Resultatet i studien visar att bar models kan användas till 

att lösa vissa typer av textuppgifter som kräver en algebraisk ekvation för att kunna lösas, det 

vill säga algebraiska textuppgifter. Metoden med bar models är mer användbar när eleverna 

ska hitta ett okänt tal i en algebraisk textuppgift, och därmed ställa upp och lösa ut en linjär 

ekvation jämfört med om eleverna ska ställa upp en ekvation med två okända tal. Fong Ng & 

Lee (2009) vill även belysa att resultatet i studien visar på att eleverna ser bar models 

metoden som en algoritm, vilken i sin tur får eleverna att reflektera över textuppgifterna så att 

de sedan kan formulera uppgiften i en aritmetisk ekvation. Grevholm (2014) belyser att 

svenska elevers prestationer inom algebra är svaga i förhållande till internationella 

jämförelsestudier. Mot den bakgrunden kan resultatet tänkas vara att Svenska elever inte ges 

samma konkreta arbetssätt kring tidig algebra som eleverna i dessa ovan nämnda studier. 

 

Warren & Cooper (2009) hävdar att elever i de tidiga skolåren kan lära sig att förstå 

användandet av olika modeller och uttrycksformer om de i undervisningen ges rätt instruktion 

i förhållande till problemet. Forskarna menar även, genom att uppmärksamma kopplingen 

mellan olika uttrycksformer samt samtal om hur och när man använder en viss uttrycksform 

bidrar till att stärka lärandet. Warren & Cooper (2009) gör mot bakgrund av detta en 

intressant iakttagelse och framhåller fem aspekter som avgörande för elevers förståelse av 

likhetstecknet och ekvationer, som båda ingår i algebra. Av dessa fem var bland annat 

användandet av variabler för okända symboler, ekvationer som likvärdiga samt 

balansprincipen representerade. Konkret material i form av en balansvåg och en tallinje var 

effektiva modeller för att främja begreppskunskapen inom området. Avslutningsvis betonar 

författarna lärarens arbete som avgörande för elevernas lärande process. De menar att lärarens 
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arbete med att lösgöra det abstrakta från modellerna till att göra det matematiska innehållet 

synligt var av den viktigaste aspekten för elevernas förståelse. Löwing & Kilborn (2002) 

belyser, genom att läraren konkretiserar undervisningen kan den språkliga förståelsen 

underlättas. På det sättet fungerar läraren som en förmedlande länk mellan det konkreta och 

det abstrakta i undervisningen. Vid inlärningen av det abstrakta området algebra, krävs det att 

eleverna lär sig och förstår symboler, termer samt regler som berör ämnet. När de algebraiska 

symbolerna, termerna och reglerna införs är det viktigt att eleverna bildar sig en förståelse om 

dessa för att de ska verka som ett hjälpande verktyg vid matematiska problem.  

 
7.4 Avslutning 

I den här litteraturstudien granskades forskning kring elevers användning av olika 

uttrycksformer i matematik. Vi undersökte vilken betydelse användandet av abstrakta 

uttrycksformer har för elevens utveckling av algebraiskt tänkande. Förutom elevers 

användning uppmärksammas också elevers möte med olika uttrycksformer i 

matematikundervisningen. Av resultatet framgick att när eleverna får välja så använder de sig 

utav att rita en bild med text och siffror för att representera olika matematiska problem. Även 

symboler och bokstäver är något som elever väljer att använda sig utav i sina matematiska 

uttryck. Tals uppdelning i termer samt förmågan att se tal genom olika uttrycksformer bygger 

upp en förståelse kring talbegrepp. Dessa ovanstående resultat knyter an till vår första 

frågeställning. 

Den andra frågeställningen vill få fram vad forskning säger om elevers möte med olika 

uttrycksformer i matematikundervisningen. Denna frågeställning har vi identifierat i följande 

resultat som visar att elever möter en variation av uttrycksformer i undervisningen och ska 

med hänsyn till detta, i den tidiga undervisningen lära sig att hantera och använda sig utav 

olika uttrycksformer för att bli förtrogna med varierande beräkningar. När eleverna i uppgifter 

fick en dekorativ bild till uppgiften eller en verbal beskrivning visades en positiv effekt på 

elevernas svar. Förstärktes dessa verbala uppgifter med exempelvis en tillhörande tallinje gav 

det en ännu större positiv inverkan på elevernas möjlighet att lösa uppgiften korrekt. Eleverna 

lägger stort fokus på det verbala i textuppgifter. Genom att förstärka och komplettera olika 

uttrycksformer med varandra ökar elevers förståelse. Språket är betydelsefullt för elevernas 

möjlighet att utföra uppgifter inom algebra där ett mer ämnesrelaterat språk dominerar. 
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Den tredje frågeställningen undersöker om det finns några uttrycksformer som har visat sig 

särskilt gynnsam för elevers abstrakta tänkande. Resultatet framhåller att the bar method är ett 

gynnsamt verktyg för elevers kunskapsutveckling inom algebraiskt tänkande. Användandet av 

konkret material främjar elevers begreppskunskap inom området. Lärarens arbete med att 

lösgöra det abstrakta från modellerna till att göra det matematiska innehållet synligt var av 

den viktigaste aspekten för elevernas förståelse, genom att läraren konkretiserar 

undervisningen kan den språkliga förståelsen underlättas. På det sättet fungerar läraren som en 

förmedlande länk mellan det konkreta och det abstrakta i undervisningen. 

Vi drar följande slutsatser utifrån vår litteraturstudies resultat. Det är positivt för elevernas 

lärande och kunskapsutveckling att använda varierande uttrycksformer i 

matematikundervisningen. Detta framgår även genom kursplanen i Lgr11 där eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla kunskaper och tillämpa olika matematiska uttrycksformer 

(Skolverket, 2011). Elevers förståelse av det matematiska språket är betydelsefullt för deras 

möjlighet att kunna utföra uppgifter. Det abstrakta inom matematiken går att förtydligas 

genom användandet av konkret material samt att läraren är länken till att förmedla det 

abstrakta till det konkreta i undervisningen.  

Ett intressant område som det kan forskas vidare om är användandet av the bar method, kan 

kan vara ett gynnsamt verktyg för att förbättra svenska elevers prestationer i algebra. 

Anledningen till detta ligger i det som Grevholm (2014) belyser med att svenska elevers 

prestationer inom algebra är svaga i förhållande till internationella jämförelsestudier och bör 

därför ges en central plats i undervisningen. Som vi tidigare nämnt ingår algebra som ett av 

kursmålen i läroplanen vilket för fram till ett rimligt antagande kring Grevholms argument. 
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