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Encountering	  algebraic	  le5ers,	  expressions	  and	  equa9ons:	  	  
A	  study	  of	  small	  group	  discussions	  in	  a	  Grade	  6	  classroom	  	  

1.  What’s	  there	  in	  an	  n?	  Inves9ga9ng	  contextual	  
resources	  in	  	  small	  group	  discussions	  concerning	  an	  
algebraic	  expression	  

	  	  (Accepted,	  NOMAD)	  	  

	  
2.	  Moving	  in	  and	  out	  of	  contexts	  in	  collabora9ve	  reasoning	  	  
	  about	  equa9ons	  
(Under	  review.	  Journal	  of	  Mathema9cal	  Behaviour)	  

	  
Medförfa5are	  

	  
	  



Sy`e	  
Få	  kunskap	  om	  hur	  elever	  approprierar	  inledande	  algebra	  och	  
vilka	  utmaningar	  de	  möter	  	  
	  
Inledande	  algebra:	  introduk9on	  9ll	  formell	  algebra	  i	  	  grundskolan	  och	  berör	  i	  min	  
avhandling	  specifikt	  algebraiska	  bokstäver,	  algebraiska	  u5ryck	  samt	  ekva9oner	  	  

	  
Mo9v	  
Tidigare	  studier	  visar	  a5	  inledande	  algebra	  har	  en	  central	  roll	  
för	  elevers	  fortsa5a	  lärande	  i	  algebra	  (Bednarz,	  Kieran	  &	  Lee,	  
1996)	  sam9digt	  som	  interna9onella	  undersökningar	  redovisar	  
elevers	  svårigheter	  i	  algebra	  (Mullis,	  Mar9n,	  Foy	  &	  Arora,	  
2012;	  OECD,	  2013).	  	  



•  Finland    492 p 
•  EU/OECD     492 p 
•  Sweden    459 p 
•  Norway    432 p 
 
(Swedish National Agency for Education, 2012, p. 49). 

The results for Nordic countries  in Algebra  
and the average in the EU/OECD, Grade 8, TIMSS 2011  



•  Teore9skt	  ramverk	  
Socio-‐kulturellt	  perspek9v	  på	  lärande	  
-‐  Appropria9on	  
-‐  ZPD	  
-‐  Intellectual	  tools	  
	  
•  Analy9skt	  ramverk	  
Dialogical	  approach	  vid	  analys	  av	  kommunika9on	  	  
(Linell,	  1998)	  
Inte	  bara	  vad	  de	  säger,	  utan	  också	  hur	  de	  försöker	  förstå	  och	  
varför	  de	  kommer	  fram	  9ll	  mer	  eller	  mindre	  korrekta	  
matema9ska	  lösningar.	  	  
Den	  dialogiska	  ansatsen	  har	  kombinerats	  med	  analyser	  u9från	  
matema9kdidak9sk	  forskning.	  	  

	  
	  
	  



VIDEOMAT-‐projektet	  

•  Videostudier	  av	  hur	  elever	  9llägnar	  sig	  inledande	  algebra.	  	  
•  Inom	  VIDEOMAT-‐projektet	  har	  fem	  konseku9va	  lek9oner	  spelats	  

in	  i	  fem	  olika	  klasser	  (åk	  6–7)	  i	  fyra	  skolor	  i	  Sverige.	  
•  De	  fyra	  första	  lek9onerna	  om	  inledande	  algebra	  har	  läraren	  

genomfört	  u9från	  ordinarie	  kursplan	  och	  egen	  planering.	  	  
•  Den	  femte	  lek9onen	  i	  serien	  har	  varit	  styrd	  av	  projektet	  och	  

utgörs	  av	  elevers	  smågruppsdiskussioner	  kring	  tre	  uppgi`er	  som	  
ursprungligen	  kommer	  från	  TIMSS	  2007,	  avsedda	  för	  elever	  i	  åk	  8.	  	  	  

•  TIMSS-‐uppgi`erna	  har	  de	  omarbetats	  9ll	  frågor	  utan	  
svarsalterna9v.	  

•  VIDEOMAT:s	  sy`e	  med	  den	  femte	  lek9onen	  är	  a5	  studera	  elevers	  
kommunika9on	  när	  de	  arbetar	  med	  algebrauppgi`er	  som	  de	  inte	  
specifikt	  är	  förberedda	  inför.	  	  



Studie	  1	  	  
	  
	  

Tre	  12-‐åriga	  elevers	  smågruppsdiskussion	  när	  de	  arbetar	  med	  följande	  
uppgi`:	  
	  
Hasse	  har	  3	  jackor	  fler	  än	  Anna.	  	  
Om	  n	  är	  antalet	  jackor	  som	  Hasse	  har,	  hur	  många	  jackor	  har	  Anna	  u5ryckt	  i	  n?	  	  
Skriv	  e5	  u5ryck	  som	  beskriver	  hur	  många	  jackor	  Anna	  har	  u5ryckt	  i	  n.	  	  
 
 
 



TIMSS-uppgiften i original 



Forskningsfråga	  
	  

Forskningsfråga	  
	  
What	  interpreta9ons	  of	  the	  algebraic	  le5er	  n	  emerge	  in	  
the	  group,	  and	  	  
how	  do	  these	  interpreta9ons	  relate	  to	  the	  contextual	  
resources	  made	  use	  of	  in	  the	  discussion?	  	  

	  



 
Küchemann´s  
categories 
 

 
Küchemann´s 
authentic items (examples)  

Küchemann´s explanations 

Letter evaluated 
 

If a + 5 = 8 
a =…  

The letter could be directly determined by 
trial and error 

Letter ignored/not used If a + b = 43 
a + b + 2 =… 

The task can be solved by “not using” the 
letters, but simply by adding 43+2 

Letter as object 
 

  

Letters are names or labels for the sides, 
not unknown lengths of the sides  
(a common wrong answer: uu556) 

Letter as  
specific unknown 

If e + f = 8 
e + f + g =… 

g stands for an unknown number, which 
cannot be evaluated 

Letter as generalized 
number 

What can you say about c if  
c + d = 10 and c is less than d? 

c represent a set of values simultaneously 

Letter as variable 
 

Which is larger, 2n or n+2? 
Explain. 

A relationship needs to be found between 
2n and n + 2 as n varies 

!

Küchemann (1978; 1981)  



Sue weighs 1 kg less than Chris. Chris weighs y kg.  
What can you write for Sue’s weight?  

•  Le5er	  ignored	  	  (no	  le5er	  at	  all	  in	  the	  answer)	  
•  Numerical	  value	  (a	  value	  related	  to	  the	  situa9on	  in	  the	  task)	  
•  Abbreviated	  word	  	  (w=weight)	  
•  Alphabe9cal	  value	  (y=25	  because	  y	  was	  the	  25th	  le5er	  in	  the	  alphabet),	  	  
•  Different	  le5ers	  for	  each	  unknown	  (the	  pupils	  chose	  another	  le5er	  for	  

Sue’s	  weight	  such	  as	  for	  instance:	  “o”)	  	  
•  Unknown	  quan9ty	  	  (y	  –	  1:	  subtract	  1	  from	  number	  or	  quan9ty	  denoted	  

by	  y).	  	  

MacGregor & Stacey (1997) 



”Le5er	  ignored”	  

Interes9ng	  to	  note	  is	  that	  MacGregor	  and	  Stacey	  (1997),	  along	  
with	  other	  subsequent	  researchers	  such	  as	  Izsák,	  Çağlayan	  and	  
Olive	  (2009),	  have	  used	  the	  category	  ”le5er	  ignored”	  in	  a	  quite	  
different	  way	  to	  what	  Küchemann	  (1978,	  1981)	  did.	  	  
	  
Küchemann	  (1978;	  1981):	  Kan	  innebära	  korrekt	  svar	  
	  
MacGregor	  and	  Stacey	  (1997):	  Ej	  korrekt	  svar	  
Izsák,	  Çağlayan	  and	  Olive	  (2009):	  Ej	  korrekt	  svar	  

	  



”Le5er	  ignored”	  

“For	  instance,	  researchers	  examined	  the	  limited	  ways	  in	  which	  
students	  interpret	  le5ers	  in	  equa9ons	  (e.g.,	  Harper,	  1987;	  
Küchemann,	  1981)	  and	  the	  equal	  sign	  (e.g.,	  Kieran,	  1981).	  
Küchemann	  reported	  that	  a	  sample	  of	  approximately	  1,000	  
students	  aged	  14	  either	  avoided	  working	  with	  le5ers	  altogether	  
or	  thought	  of	  le5ers	  as	  standing	  for	  specific	  unknown	  values.”	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Izsák,	  Çağlayan	  and	  Olive,	  2009,	  p.	  551)	  
	  
Ref	  
Izsák,	  A.,	  Çağlayan,	  G.,	  &	  Olive,	  J.	  (2009).	  Meta-‐representa9on	  in	  an	  
algebra	  I	  classroom,	  Journal	  of	  the	  Learning	  Sciences,	  18	  (4),	  549-‐587.	  
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Kontextuella	  resurser	  

1.	  Den	  omgivande	  fysiska	  situa9onen	  
Den	  aktuella	  ”här-‐och-‐nu	  situa9onen”	  med	  dess	  personer,	  	  
objekt	  och	  artefakter	  
	  
2.	  Co-‐text	  
vad	  som	  9digare	  sagts	  i	  diskussionen	  	  
	  
3.	  Bakgrundskunskap	  
Tidigare	  kunskap	  relaterad	  9ll	  matema9k	  	  
Tidigare	  kunskap	  i	  rela9on	  9ll	  situa9oner	  utanför	  matema9k	  	  
Kunskap	  och	  antaganden	  om	  “the	  real	  world”	  	  
Antaganden	  om	  det	  kommunika9va	  projektet	  (i	  de5a	  fall	  a5	  lösa	  uppgi`en)	  	  
Antaganden	  om	  det	  aktuella	  ämnet,	  i	  termer	  av	  socio-‐matema9ska	  	  normer	  
Kunskap	  och	  antaganden	  om	  varandra	  	  	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  	  



•  24	  min	  in	  på	  lek9onen	  
•  Läst	  igenom	  uppgi`	  B	  
•  Denna	  sekvens:	  55	  s	  
•  De	  arbetar	  med	  hela	  uppgi`	  B	  i	  ca	  15	  min	  







Kontextuella	  resurser	  

1.	  Den	  omgivande	  fysiska	  situa9onen	  
	  	  Den	  aktuella	  ”här-‐och-‐nu	  situa9onen”	  med	  dess	  personer,	  
	  objekt	  och	  artefakter	  

	  

-‐  Eleverna	  tog	  hjälp	  av	  kompetensen	  i	  den	  egna	  gruppen	  genom	  
a5	  fråga	  och	  förklara	  för	  varandra.	  

-‐  Läste	  frågan	  e5	  flertal	  gånger	  
-‐  De	  uppmärksammade	  	  resonemanget	  i	  en	  annan	  grupp	  samt	  	  
-‐  Lyssnade	  på	  läraren	  (som	  gav	  exempel	  på	  hur	  värdet	  av	  n	  kan	  

variera	  samt	  förslog	  eleverna	  a5	  skriva	  en	  formel).	  	  
	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  



Läraren: Ja: …  men det kan va … det kan va så 
här att n … n kan va vilket, vilket antal 
jackor som helst… det kan va att … Hasse har 7 
jackor… det kan va att Hasse har 15 jackor … 
beroende på hur många jackor Hasse har … så hur 
många jackor har Anna då? 
 
G2: Ja, tre mindre då.  



	  
2.	  Co-‐text	  
	  	  	  	  	  vad	  som	  9digare	  sagts	  i	  diskussionen	  	  
	  
En	  av	  eleverna	  gav	  inledningsvis	  bokstaven	  n	  e5	  värde	  som	  var	  
iden9skt	  med	  dess	  ordningstal	  i	  alfabetet,	  n=14.	  	  
	  
Senare	  i	  diskussionen	  återgick	  en	  annan	  elev	  9ll	  denna	  strategi	  och	  
föreslog	  a5	  de	  skulle	  räkna	  9ll	  bokstaven	  ”i”	  i	  alfabetet,	  vilket	  gav	  
resultatet	  i=9.	  Om	  n	  =14	  à	  kanske	  i	  =	  9.	  	  
Bokstaven	  ”i”	  var	  dock	  inte	  en	  algebraisk	  bokstav	  utan	  preposi9onen	  
”i”	  i	  uppmaningen	  a5	  de	  skulle	  skriva	  svaret	  ”u5ryckt	  i	  n”.	  	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	  	  

uttryckt i n 



Bakgrundskunskap	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  relaterad	  9ll	  matema9k	  
	  
	  

G2: Alltså … om … alltså om man säger att … n 
är som x eller y  … det har vi jobbat med… och 
de kan va exakt va som helst	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  



	  

	  
G2: Alltså … om … alltså om man säger att … n 
är som x eller y  … det har vi jobbat med… och 
de kan va exakt va som helst … minus 3 … men, 
men, de ska nog bli 4… vad minus tre blir fyra  
G1: 7 
G2: Ja. 
G1: Det är så det är? 
G1: Jo … du, du får ju skriva n minus 3 lika 
med 4 också. 
	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  



Bakgrundskunskap	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  relaterad	  9ll	  matema9k	  	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  i	  rela9on	  9ll	  situa9oner	  utanför	  matema9k	  	  
	  
	  

Eleverna	  såg	  bokstaven	  n	  i	  uppgi`en	  och	  de	  var	  välbekanta	  med	  
alfabetet.	  Försök	  gjordes	  med	  a5	  använda	  alfabetet	  som	  en	  resurs	  för	  
a5	  ge	  n	  e5	  numeriskt	  värde.	  	  

  

G2: Men, ((tar upp händerna och börjar räkna på 
fingrarna))a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 
m, n.  
Fjorton. Fjorton jackor. 
B1: hur kom du på det … att du skulle räkna 
alfabetet? 

	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  



Bakgrundskunskap	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  relaterad	  9ll	  matema9k	  	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  i	  rela9on	  9ll	  situa9oner	  utanför	  matema9k	  	  
-‐	  Kunskap	  och	  antaganden	  om	  “the	  real	  world”	  	  

	  	  
Termen	  “real	  world”	  används	  här	  i	  motsats	  9ll	  “the	  mathema9cal	  
world”	  med	  matema9ska	  tecken	  och	  symboler.	  Det	  allra	  första	  svar	  
som	  gavs	  i	  gruppen	  var	  ”2”	  [jackor],	  vilket	  skulle	  kunna	  ses	  som	  e5	  
tänkbart	  antal	  jackor.	  	  
	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  

G2: Hasse har tre jackor fler än Anna. Om n är 
antalet jackor som Hasse har. Hur många jackor 
har Anna uttryckt i n? Skriv ett uttryck som 
beskriver hur många jackor Anna har (uttryckt?) i 
n? 
(31 s) 
G1: Två? 
 



Bakgrundskunskap	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  relaterad	  9ll	  matema9k	  	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  i	  rela9on	  9ll	  situa9oner	  utanför	  matema9k	  	  
-‐	  Kunskap	  och	  antaganden	  om	  “the	  real	  world”	  	  
-‐	  Antaganden	  om	  det	  kommunika9va	  projektet	  (i	  de5a	  fall	  a5	  lösa	  
uppgi`en)	  
	  
	  	  

	  

	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  

B1: Jag förstår fortfarande inte. Förstår du, Moa? 
 Hur ska man tänka?  

 



Bakgrundskunskap	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  relaterad	  9ll	  matema9k	  	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  i	  rela9on	  9ll	  situa9oner	  utanför	  matema9k	  	  
-‐	  Kunskap	  och	  antaganden	  om	  “the	  real	  world”	  	  
-‐	  Antaganden	  om	  det	  kommunika9va	  projektet	  (i	  de5a	  fall	  a5	  lösa	  uppgi`en)	  	  
-‐	  Antaganden	  om	  det	  aktuella	  ämnet,	  i	  termer	  av	  socio-‐matema9ska	  	  
normer	  
	   	  

Flera	  sociomatema9ska	  normer	  kom	  9ll	  u5ryck	  i	  deras	  diskussion.	  Eleverna	  tog	  för	  
givet	  a5	  	  
-‐  svaret	  var	  e5	  tal;	  	  
-‐  frågor	  och	  svar	  inte	  behöver	  vara	  realis9ska	  i	  matema9k;	  
-‐  givna	  tal	  i	  uppgi`en	  ska	  användas	  	  
-‐  a5	  uppgi`en	  har	  en	  mening	  och	  är	  möjlig	  a5	  lösa.	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  



Bakgrundskunskap	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  relaterad	  9ll	  matema9k	  	  
-‐	  Tidigare	  kunskap	  i	  rela9on	  9ll	  situa9oner	  utanför	  matema9k	  	  
-‐	  Kunskap	  och	  antaganden	  om	  “the	  real	  world”	  	  
-‐	  Antaganden	  om	  det	  kommunika9va	  projektet	  (i	  de5a	  fall	  a5	  lösa	  uppgi`en)	  	  
-‐	  Antaganden	  om	  det	  aktuella	  ämnet,	  i	  termer	  av	  socio-‐matema9ska	  normer	  
-‐	  Kunskap	  och	  antaganden	  om	  varandra	  	  	  
	  

	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	  

G1: Ska vi ta spanska alfabetet en gång? 
G2: Nej. 

  Alla tre skrattar. 
G1: Se fall det går bättre. 
  ((De räknar på spanska.)) 
 



Kontextuella	  resurser	  

1.	  Den	  omgivande	  fysiska	  situa9onen	  
Den	  aktuella	  ”här-‐och-‐nu	  situa9onen”	  med	  dess	  personer,	  	  
objekt	  och	  artefakter	  
	  
2.	  Co-‐text	  
vad	  som	  9digare	  sagts	  i	  diskussionen	  	  
	  
3.	  Bakgrundskunskap	  
Tidigare	  kunskap	  relaterad	  9ll	  matema9k	  	  
Tidigare	  kunskap	  i	  rela9on	  9ll	  situa9oner	  utanför	  matema9k	  	  
Kunskap	  och	  antaganden	  om	  “the	  real	  world”	  	  
Antaganden	  om	  det	  kommunika9va	  projektet	  (i	  de5a	  fall	  a5	  lösa	  uppgi`en)	  	  
Antaganden	  om	  det	  aktuella	  ämnet,	  i	  termer	  av	  socio-‐kulturella	  normer	  
Kunskap	  och	  antaganden	  om	  varandra	  	  	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  	  







Resultat	  och	  slutsatser	  

Studien	  visar…	  
1.	  a5	  eleverna	  använder	  en	  stor	  varia9on	  av	  kontextuella	  resurser,	  såväl	  	  	  	  	  	  	  	  
matema9ska	  som	  icke-‐matema9ska,	  när	  de	  försöker	  tolka	  bokstaven	  n.	  	  
	  
2.	  a5	  merparten	  av	  MacGregors’s	  and	  Stacey’s	  (1997)	  iden9fierade	  tolkningar	  
av	  en	  algebraisk	  bokstav	  kan	  uppstå	  under	  en	  förhållandevis	  kort	  9dsperiod	  i	  
en	  och	  samma	  gruppdiskussion.	  De5a	  resultat	  står	  i	  kontrast	  9ll	  9digare	  
forskning,	  där	  elever	  9llskrivits	  enskilda	  tolkningar.	  
	  
Slutsatsen	  är	  a5	  elevers	  tolkning	  av	  en	  algebraisk	  bokstav	  kan	  vara	  dynamisk	  
och	  meningsskapandets	  karaktär	  kan	  has9gt	  förändras	  beroende	  på	  vilka	  
kontextuella	  resurser	  som	  tas	  i	  anspråk.	  De5a	  visar	  a5	  en	  tolkning	  inte	  är	  e5	  
sta9skt,	  förvärvat	  kunskapsobjekt,	  utan	  snarare	  e5	  nätverk	  av	  poten9ella	  
associa9oner.	  	  



Resultat	  och	  slutsatser	  forts	  

Studien	  visar…	  
3.	  a5	  de	  mer	  avancerade	  tolkningarna	  är	  resultat	  av	  kontextuella	  
resurser	  av	  matema9sk	  natur.	  Men	  även	  om	  sådana	  resurser	  är	  
poten9ellt	  9llgängliga,	  så	  tycks	  inte	  eleverna	  använda	  dem	  förrän	  de	  
överge5	  sina	  mer	  basala	  tolkningar.	  	  
	  
4.	  a5	  det	  som	  eleverna	  strävade	  med	  var	  inte	  bara	  e5	  problem	  som	  
kunde	  lösas	  med	  hjälp	  av	  matema9k	  eller	  logik,	  utan	  krävde	  även	  
förståelse	  av	  den	  lingvis9ska	  konven9onen	  “u5ryckt	  i	  n”.	  	  
	  
Det	  leder	  fram	  9ll	  slutsatsen	  a5	  lärande	  i	  matema9k	  är	  a5	  lära	  om	  en	  
specifik	  kommunika9v	  genre,	  likaväl	  som	  a5	  lära	  om	  matema9ska	  
objekt	  och	  rela9oner.	  	  




