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Teoretiska och praktiska perspektiv 
på generaliserad aritmetik

Kajsa Bråting, Kirsti Hemmi ocH Lars madej

Generaliserad aritmetik är en av de så kallade stora idéerna inom algebraiskt tän-
kande. Ändå verkar generaliserad aritmetik vara svagt framskrivet både i det 
svenska nationella styrdokumentet i matematik och i läromedel för tidiga åren. I 
denna artikel fördjupas begreppet utifrån hur olika forskare har definierat det samt 
utifrån uppgiftsexempel. Artikeln bidrar således till forskningsfältet genom att skapa 
djupare förståelse av begreppet generaliserad aritmetik. Detta är av speciell vikt 
för den svenska skolvärlden eftersom generaliserad aritmetik är starkt kopplat till  
utvecklandet av datalogiskt tänkande, ett nytt inslag i det svenska styrdokumentet.

Goda kunskaper i algebra är viktiga för att klara studier i matematik efter 
grundskolan och gymnasiet. Flera studier visar att studenter med bristande 
algebrakunskaper får stora svårigheter att klara av universitetsmatematiken 
(Brandell, Hemmi  Thunström, 2008  Hiebert m fl, 2005). Traditionellt sett 
har algebra introducerats relativt sent i grundskolan eftersom man ansett att 
elever i yngre åldrar inte är tillräckligt mogna för att ta till sig algebra. Under 
senare tid har dock matematikdidaktisk forskning visat att man med fördel kan 
börja undervisa algebra redan i de tidigare skolåren (Cai m fl, 2005  Carraher 

 Schliemann, 2007  Kieran, Pang, Schifter  Ng, 2016). Detta har lett till att 
många länder, däribland Sverige, har ändrat sina kursplaner och börjat integrera 
algebran i skolmatematiken redan på ett tidigt stadium (NCTM, 2006). Vikten 
av algebran har också lyfts inom lärarutbildningen i Sverige sedan 1990-talet 
(se Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997, en bok som har använts som läro-
medel i flera svenska lärarutbildningar). Forskningen visar dock att det är svårt 
att implementera nya sätt att undervisa om man inte beaktar den rådande under-
visningskulturen (Hiebert m fl, 2005). Därför har vi riktat in oss på att studera 
den undervisningskultur som är typisk för svensk skolalgebra.

I Sverige har algebra under en längre tid varit en del av matematiken som 
skolelever haft stora svårigheter med. I den internationella mätningen TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) har svenska elevers 
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resultat i algebra legat under det internationella genomsnittet ända sedan början 
av 1960-talet 1. Även i TIMSS test från 1995, då svenska elever presterade 
som allra bäst, låg resultatet i algebra under det internationella genomsnittet. 
I TIMSS tester från 2007 och 2011 då svenska elevers resultat i matematik 
försämrades kraftigt var algebra och geometri de områden som drog ned resul-
tatet allra mest (Skolverket, 2011). I den senaste TIMSS-mätningen från 2015 
förbättrades de svenska elevernas resultat jämfört med 2007 och 2011 men 
ligger alltjämt under det internationella genomsnittet. Fortfarande är det algebra 
och geometri som de svenska eleverna presterar sämst i (Skolverket, 2016). 

Den här artikeln är en del av ett större forskningsprojekt vars övergripande 
syfte är att hitta möjliga orsaker till misslyckandet med att implementera algebra 
i den svenska skolmatematiken på ett produktivt sätt (Hemmi m fl, 2017). Mera 
specifikt handlar det om att undersöka hur algebra traditionellt har behandlats i 
svenska läroplaner och läroböcker för årskurs 1 till 9 (ett diakront perspektiv). 
I projektet undersöks också dagens situation (ett synkront perspektiv) genom 
att analysera hur algebran behandlas i aktuella styrdokument och läroböcker 
samt genom att intervjua aktiva lärare. I föreliggande artikel kommer vi att utgå 
från ett av de första resultaten i projektet där aktuella kursplaner och läroböcker 
undersökts för att ta reda på vilken sorts algebra som karakteriserar den svenska 
skolalgebran i årskurs 1 6 (Bråting, Hemmi, Madej  Röj-Lindberg, 2016).

Bakgrund och syfte
Ett ämne som intresserat forskare inom algebradidaktik är att försöka identi-
fiera och kategorisera algebrans olika delområden (Blanton m fl, 2015  Kaput, 
2008). När vi i vårt projekt analyserat grundskolans kursplaner och matema-
tikläroböcker för årskurs 1–6 har vi i vårt analytiska verktyg utgått från Blan-
tons m fl (2015) så kallade stora idéer  (big ideas): ekvivalenser, uttryck, ekva-
tioner och olikheter; funktionslära; variabler; proportionalitet; generaliserad 
aritmetik (se Bråting m fl, 2016). Dessa något överlappande delområden bygger 
på resultat från det internationella forskningsfältet inom algebra. Därför valde 
vi att utgå från dem i våra första analyser. Det första delområdet inkluderar 
bland annat likhetstecknets betydelse, att förstå matematiska relationer och att 
kunna resonera kring uttryck och ekvationer. Det andra och tredje delområdet 
handlar om funktioner och variabler och inkluderar bland annat att kunna kon-
struera och läsa av tabeller, identifiera såväl mönster som funktionsregler och 
kunna beskriva dessa med ord samt förstå vilken roll variabler kan ha i olika 
matematiska kontexter. Det fjärde delområdet handlar om att kunna se när två 
kvantiteter är proportionella mot varandra och kunna ge exempel på och reso-
nera kring proportionella samband. Slutligen i det femte delområdet, generali-
serad aritmetik, fokuseras det på strukturer som uppkommer inom aritmetiken 
(Blanton m fl, 2015). Det femte delområdet är alltså i fokus i denna artikel och 
vi återkommer i mera detalj till det nedan.
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Resultatet från våra tidigare analyser visar att de fyra första delområdena mer 
eller mindre alltid är och har varit välrepresenterade i såväl svenska kurs-
planer som läroböcker. Betoningen på funktioner och variabler har stärkts med 
tiden vilket man kan utläsa i den senaste kursplanen i matematik från 2011 
där Samband och förändring , som tidigare varit utspritt över olika områden 
av matematiken, lyfts fram som en egen kategori (Skolverket, 2011). Detta är 
inte någon tillfällighet utan följer en internationell trend där study of change  
har identifierats som ett nyckelområde i PISAs ramverk över skolmatematik 
(OECD, 2010). 

När det gäller det femte delområdet ovan, generaliserad aritmetik, verkar det 
vara underrepresenterat inom den svenska skolalgebran, åtminstone under de 
tidigare skolåren (Bråting m fl, 2016). Vad detta beror på är svårt att säga men 
förmodligen kan det vara så att det helt enkelt inte tillhör den utbildningstradi-
tion inom skolalgebra som vi är vana vid att hålla oss till i Sverige. Exempelvis 
förekommer inte termerna generalisera eller generalisering i den nuvarande 
kursplanen i matematik för grundskolan (Lgr11). Generaliserad aritmetik 
har en stark koppling till strukturer vilket är speciellt viktigt att fokusera på 
inom svensk skolmatematik med tanke på att programmering och datalogiska  
tänkande (Wing, 2008) nyligen implementerats som en del av den svenska 
skolmatematiken.

Generaliserad aritmetik är ett relativt nytt delområde av skolalgebran jämfört 
med de övriga delområdena och forskare har ännu inte enats om en unik defini-
tion. Syftet med denna artikel är att fördjupa förståelsen av begreppet utifrån 
den internationella forskningslitteraturen samt ta reda på variationen i littera-
turen. Vi kommer att använda flera exempel på uppgifter inom generaliserad 
aritmetik för att konkretisera innebörden av begreppet. Uppgifterna exemp-
lifierar även det som vi anser saknas inom den svenska skolalgebran enligt 
våra tidigare analyser. Vår avsikt i denna artikel är dock inte att genomföra en 
uttömmande analys av allt som har skrivits om generaliserad aritmetik utan 
denna studie kan ses som ett första steg i att fördjupa förståelsen av begreppet. 

Olika perspektiv på generaliserad aritmetik
Under de senaste decennierna har ett omdebatterat ämne inom algebradidak-
tiken varit när algebra ska introduceras i skolan och vilken svårighetsgrad alge-
bran bör ha. Vissa forskare menar att begreppsutvecklingen inom algebra hos 
enskilda individer avspeglas i den historiska utvecklingen (Katz & Barton, 
2007) vilket bland annat skulle medföra att i enskilda individers begreppsut-
veckling föregår alltid aritmetik och retorisk algebra den riktiga  algebran. 
Enligt den teorin bör man inte syssla med algebra i tidiga grundskolan utan 
lära sig aritmetiken ordentligt först. Denna rekapitulationsteori har kritiserats 
starkt av flera forskare (se t ex Bråting  Pejlare, 2015). Grundtanken bakom 
begreppet generaliserad aritmetik är istället att aritmetik och algebra inte ska 
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ses som två separata områden där aritmetiken föregår algebran utan att dessa 
två områden hänger samman och kan läras in parallellt (Kieran m fl, 2016). 
Även om det finns en gemensam grundtanke bakom begreppet generaliserad 
aritmetik finns i nuläget inte någon entydig definition. 

Vi kommer härnäst att jämföra och laborera med tre olika beskrivningar av 
generaliserad aritmetik  1) Blantons m fl (2015) beskrivning av generaliserad 
aritmetik som en av fem stora idéer (big ideas), 2) Fujii  Stephens (2001  2008) 
beskrivning av generaliserad aritmetik utgående från kvasi-variabler, 3) Car-
raher, Schliemann, Brizuela  Earnests (2006) beskrivning av generaliserad 
aritmetik baserat på funktionsbegreppet. Vi stöder oss på konkreta uppgifter 
i beskrivningarna och avslutar med ett exempel på hur en uppgift inom gene-
raliserad aritmetik kan konstrueras. Vår utgångspunkt är Blantons m fl (2015) 
beskrivning vilken vi använde i vår egen undersökning av svenska kursplaner 
och läroböcker i matematik för årskurs 1 6 (se ovan).

Generaliserad aritmetik som en av de stora idéerna  
Ur Blantons m fl (2015) perspektiv består generaliserad aritmetik huvudsakli-
gen av två delar, 1) Resonemang kring strukturer hos aritmetiska uttryck, samt 
2) Generaliseringar av aritmetiska samband. Vi kommer här att titta närmare 
på innebörden av dessa två delar.

Resonemang kring strukturer hos aritmetiska uttryck  handlar om att flytta 
fokus i algebraundervisningen från enskilda beräkningar till att resonera kring 
olika egenskaper hos tal och operationer. Istället för att fokusera på till exempel 
resultatet av enskilda additioner kan elever redan i de tidiga skolåren börja tänka 
på olika egenskaper hos operationen addition och de hela talen. Exempelvis 
skulle en uppgift kunna handla om vilka utfall som kan uppkomma när man 
adderar olika kombinationer av udda och jämna tal. Det strukturella tänkandet 
innebär då att eleverna uppmuntras att upptäcka mönstret udda + udda = jämn, 
udda + jämn = udda och så vidare.

Enligt Blanton m fl (2015) kan en orsak till elevers svårigheter i algebra vara 
att man inte tar fasta på strukturella egenskaper hos tal och operationer. Vad 
som menas med strukturella egenskaper  illustrerar Blanton m fl med hjälp 
av att skilja mellan de två lösningsstrategierna Beräkning respektive Struk-
tur till uppgiften Är utsagan 46 23 47 22 sann eller falsk  (se tabell 1). I 
tabell 1 kan vi utläsa att beräkningsstrategin innebär att vänster- respektive 
högerled räknas ut var för sig och därefter konstateras att resultaten är lika. 
Den strukturella strategin innebär istället att man, utan att utföra någon beräk-
ning, resonerar sig fram till rätt svar med hjälp av den aritmetiska strukturen 
bakom talen och additionerna. Om man i en given addition ökar den ena termen 
med 1 och minskar den andra termen med 1 kommer svaret fortfarande vara  
detsamma. 
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Detta går enkelt att generalisera  vad händer om man istället ökar den ena 
termen med 2 (3, 4 osv) och minskar den andra termen med 2 (3, 4 osv)  Vi 
övergår då till den andra delen av Blantons m fl (2015) beskrivning av genera-
liserad aritmetik, Generaliseringar av aritmetiska samband  som innefattar 
grundläggande egenskaper hos tal och operationer. Ett konkret exempel på 
detta är att man först konstaterar att 2 + 3 = 3 + 2 gäller genom ett resonemang 
om att ordningen inte spelar någon roll, ett resonemang om struktur. Därefter 
kan man generalisera detta till alla tal, vilket såklart är regeln om att addition 
är kommutativ. 

Generaliserad aritmetik utgående från kvasi-variabler
Fujii  Stephens (2001  2008) perspektiv utgår från att beskriva generaliserad 
aritmetik som en bro mellan aritmetik och algebra. Deras idé är att introducera 
algebraiskt tänkande i de tidiga skolåren med hjälp av så kallade kvasi-variabler. 
Detta innebär att elever resonerar om likheter inom aritmetiken är sanna eller 
inte med hjälp av att betrakta de ingående talen som utbytbara eller med andra 
ord som kvasi-variabler. Ett exempel på detta är att låta elever resonera sig fram 
till om likheten 78  49  49  78 är sann eller inte.

Tanken med uppgiften är att eleverna ska upptäcka att likheten är sann 
oavsett vilket tal man drar bort och sedan adderar tillbaka, det vill säga 49 är 
en kvasi-variabel. Vidare är likheten sann oavsett vilket det första talet är under 
förutsättning att det är samma tal som dras bort och sedan adderas tillbaka. 
Därmed kan även talet 78 ses som en kvasi-variabel (Fujii  Stephens, 2001) 2.

Fujii  Stephens (2008) påpekar att syftet med kvasi-variabler är att eleverna  
ska introduceras till ett algebraiskt tänkande utan att behöva använda bokstavs-
symboler. Med andra ord är syftet inte att eleverna ska komma fram till det 
generella sambandet a – b + b = a utan istället diskutera om likheten är sann eller 
falsk genom att fokusera på sambandet mellan de olika talen och operationerna. 
Om en elev säger det är sant eftersom man tog bort 49 och sen tog man tillbaka 
det  menar Fujii  Stephens (2008) att eleven har påvisat ett kvasi-variabelt tän-
kande. Detta svar kan jämföras med att en elev räknar ut vänster- och högerled 
var för sig och därefter konstaterar att uttrycket är sant, vilket är ett korrekt sätt 
att lösa uppgiften men inte ett exempel på ett kvasi-variabelt tänkande. 

Är utsagan 46  23  47  22 sann eller falsk
Strategi Tillvägagångssätt Motivering

Beräkning Vänster- resp högerledet räknas 
ut var för sig

Likheten är sann eftersom 46  23  69 
och 47  22  69

Struktur Strukturen i likheten beaktas, 
inga beräkningar utförs

Likheten är sann eftersom man adderar 
1 till 46 och subtraherar 1 från 23

Tabell 1. Strategierna ”Beräkning” respektive ”Struktur”
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Notera likheten med det Blanton m fl (2015) benämner resonemang kring struk-
turer hos aritmetiska uttryck till skillnad från att fokusera på enskilda beräk-
ningar  (se ovan). I Blantons m fl (2015) uppgift Är utsagan 46  23  47  22 
sann eller falsk  (se tabell 1 ovan) gjordes en åtskillnad mellan att resonera sig 
fram till att likheten är sann med hjälp av strukturen bakom talen och additio-
nerna respektive att beräkna höger- och vänsterled var för sig. Det som Fujii  
Stephens (2001  2008) kallar ett kvasi-variabelt tänkande är således ett exempel 
på det som Blanton m fl (2015) benämner strukturell lösningsstrategi . Dessu-
tom är kvasi-variabler ett exempel på det som Blanton m fl (2015) kallar gene-
raliseringar av aritmetiska samband  då det visar hur man tar sig från aritme-
tiska uttryck till motsvarande generella algebraiska uttryck a – b + b = a, dock 
utan att introducera variabler. Notera att det är detta som Fujii & Stephens 
(2008) kallar en bro mellan aritmetik och algebra.

Till skillnad från de två perspektiv som vi hittills har behandlat kommer 
vi nu att beskriva ett perspektiv på generaliserad aritmetik som inkluderar 
användandet av bokstavssymboler i de tidigare skolåren. 

Generaliserad aritmetik utgående från funktion
I Carrahers m fl (2006) perspektiv på generaliserad aritmetik spelar funktions-
begreppet en central roll. Utgångspunkten är att generaliseringar utgör själva 
kärnan i den tidiga algebran och att aritmetiska operationer kan ses som funk-
tioner. Vidare betraktas hela den tidiga algebran som en generaliserad arit-
metik av tal och kvantiteter, vilket skiljer sig från Blantons m fl (2015) syn på 
generaliserad aritmetik som en specifik del av den tidiga algebran. Införandet 
av algebra i de tidigare skolåren ses som en förflyttning från specifika tal till 
samband mellan tal, där de samband som avses framförallt är funktioner. Ett 
exempel på hur Carraher m fl (2006) tänker sig detta är att betrakta addition 
med 3, det vill säga  3 , som funktionen f (x)  x + 3. 

Till skillnad från de ovan beskrivna perspektiven framhålls här att bokstavs-
symboler kan vara användbara även i de tidigare skolåren. I en klassrumsstudie 
i årskurs 3 introducerar Carraher m fl (2006) bland annat en N-tallinje  där 
origo kan variera (variable origin N). Positionerna på N-tallinjen, där N motsva-
rar origo, är från vänster till höger N – 2, N – 1, N, N + 1, N + 2 och så vidare. Med 
hjälp av N-tallinjen påvisades i studien att elever i årskurs 3 kan börja prata om 
operationer mellan obekanta tal som är skrivna med bokstavssymboler. Exem-
pelvis kunde eleverna behandla uttrycket N  4 som resultatet av förskjutningen 
fyra steg åt vänster från N , oavsett vilket tal N stod för. I praktiska kontexter 

kunde uttrycket N  4 uppfattas som 4 mindre än vad John hade från början , 
oavsett hur mycket John hade från början. Detta funktionstänkande kan enligt 
Carraher m fl (2006) introduceras hos elever redan i 8-årsåldern. 
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Uppgiftskonstruktion inom generaliserad aritmetik
Som vi sett ovan betonas det inom forskningslitteraturen att elever redan i de 
tidigare skolåren kan börja resonera kring aritmetiska strukturer och genera-
liseringar av aritmetiska uttryck. Men det betonas också att elever behöver 
hjälp med detta (Fujii  Stephens, 2008). Vi kommer därför att presentera en 
uppgift inom generaliserad aritmetik som är konstruerad så att lösaren leds 
in mot ett mera algebraiskt tänkande. Detta görs med hjälp av deluppgifterna 
a c (se figur 1). Vidare har vi valt ut uppgiften utifrån resultaten av våra egna 
empiriska studier där denna uppgiftstyp var mycket svagt representerad i 
svenska läroböcker i matematik. Uppgiften utgår från Mason, Stephens och 
Watsons (2009) studie där elever i åldersspannet 10 13 år löser problem som 
involverar algebraiskt tänkande. Vi kommenterar uppgiften inom ramen för de 
perspektiv på generaliserad aritmetik som vi behandlat ovan.

Syftet med uppgiften är att eleverna ska fokusera på sambandet mellan talen i 
likheten och inte bara på specifika beräkningar som gör likheten sann. Denna 
tanke är central i alla tre beskrivningar av generaliserad aritmetik som vi  
behandlat ovan (Blanton m fl, 2015  Carraher m fl, 2006  Fujii  Stephens, 2001). 

I deluppgift a) ska eleverna ge tre exempel på olika par av tal som gör att 
likheten är sann. I deluppgift b) leds eleverna in mot att börja fundera över sam-
bandet mellan talen i rutorna utifrån exemplen de valt i deluppgift a). I Masons 
m fl (2009) studie varierade elevernas svar här från den blå rutan är större än 
den röda  till talet i den blå rutan är alltid 2 mer än talet i den röda rutan . Det 
senare illustrerar ett funktionellt tänkande liknande det i Carrahers m fl (2006) 
studie ovan där eleverna till exempel tolkade uttrycket N 4 som 4 mindre än 
John hade från början oavsett hur många han hade från början . De kursiverade 
orden alltid  respektive oavsett  är av central betydelse eftersom de indikerar 
att eleverna börjat generalisera. Notera dock att Carrahers m fl (2006) uttryck 
N 4 endast består av en obekant medan denna uppgift innehåller två obekanta 

Fundera över följande likhet: 18 +         = 20 +

Kan du sätta in tal i den blå och röda rutan * så att likheten blir sann? Kan du komma 
på ytterligare två exempel på tal som gör att likheten blir sann? 

När du satt in tal i rutorna så att likheten blir sann, vilket samband är det då mellan 
talen i den blå och röda rutan? 

Vad blir sambandet mellan talen i den blå och röda rutan om talet 18 byts ut mot 
226 och talet 20 byts ut mot 231?

Figur 1. Uppgift inom området generaliserad aritmetik
* I originalet är den vänstra rutan blå och den högra röd
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eftersom sambandet är implicit i likheten. En ytterligare skillnad mellan Car-
rahers m fl (2006) exempel och denna uppgift är att i den senare används inte 
bokstavssymboler. Slutligen, i deluppgift c) ska eleverna upptäcka att om de 
givna talen i likheten ändras så påverkas sambandet mellan talen i rutorna. 
Detta motsvarar ytterligare en nivå av generalisering där de fixa talen betraktas 
som det Fujii  Stephens (2001  2008) kallar kvasi-variabler.

Diskussion
Vi har i denna artikel belyst olika sätt att begreppsliggöra generaliserad aritme-
tik med hjälp av aktuell forskning och uppgifter som illustrerar olika aspekter 
av generaliserad aritmetik. Således bidrar denna artikel till en ökad förståelse 
av begreppet både från teoretisk och praktisk synvinkel. Mot bakgrund av våra 
tidigare studier är exempel på uppgifter i generaliserad aritmetik baserade på 
forskares definitioner något som vi anser vara värdefullt för utvecklingen av 
den svenska skolalgebran. Det är inte möjligt att inom ramen av detta konfe-
rensbidrag genomföra en uttömmande analys av begreppet. Vi har därför valt 
att fokusera på de perspektiv som vi bekantat oss med i samband med våra 
empiriska analyser. Bland annat har vi i vårt empiriska arbete avgränsat oss till 
forskningslitteratur som inte sträcker sig mer än ca 20 år bakåt i tiden. 

När det gäller begreppet generaliserad aritmetik kan vi utifrån denna artikel 
dra slutsatsen att Blantons m fl (2015) beskrivning i form av resonemang kring 
strukturer hos aritmetiska uttryck (till skillnad från att fokusera på enskilda 
värden eller resultat av specifika beräkningar) samt generaliseringar av arit-
metiska samband utgör kärnan i alla tre perspektiv som vi behandlat här. Vidare 
har vi sett hur kvasi-variabelt tänkande (Fujii  Stephens, 2001  2008) respek-
tive funktionellt tänkande (Carraher m fl, 2006) är två olika angreppssätt som 
kan användas som stöd vid konstruktion av uppgifter inom generaliserad arit-
metik för de tidiga skolåren. Dock är det viktigt att ta hänsyn till den rådande 
undervisningskulturen innan man introducerar nya undervisningsmetoder 
(Hiebert m fl, 2005). Utifrån våra tidigare studier framstår framförallt Carra-
hers m fl (2006) introduktion av addition med hjälp av funktioner långt ifrån 
den svenska undervisningskulturen i skolalgebra.

Ett nästa steg i vårt projekt är att djupare undersöka relationen mellan den 
stora idén generaliserad aritmetik i förhållande till de andra stora idéerna hos 
Blanton m fl (2015). Vi kommer även att undersöka aktiva lärares syn på gene-
raliserad aritmetik som en del av algebrainlärning. Förutom för forsknings-
fältet är vårt arbete att reda ut och konkretisera stora idéer inom utvecklande 
av elevers algebraiska tänkande betydelsefullt för författare av kursplaner 
och läromedel samt för lärarutbildare och lärare på fältet. Slutligen är vårt 
arbete med att fördjupa förståelsen av generaliserad aritmetik betydelsefullt för 
hur strukturellt tänkande kan användas i de tidigare skolåren i samband med 
införandet av programmering i den svenska skolmatematiken.
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