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Modul: Undervisa matematik utifrån förmågorna 
Del 3: Begrepps- och procedurförmåga 

 

Begrepps- och procedurförmåga – en överblick 

Oleg Popov & Krister Ödmark, Umeå Universitet 

I denna artikel vill vi belysa olika aspekter av pedagogiskt arbete med matematiska begrepp 

och procedurer. Vi utgår ifrån konkreta exempel och teoretiska reflektioner för att i slutet 

av artikeln närma oss en mera generell beskrivning av begreppsförmåga respektive proce-

durförmåga. Till sist berörs några lärarstrategier för utveckling av dessa. Vår förhoppning är 

att presenterade idéer kan stödja lärarna vid egna reflektioner och gruppdiskussioner om 

utveckling av elevers begrepps- och procedurförmåga. 

Traditionens grundpelare 

Att behärska begrepp och procedurer har alltid varit en väsentlig del av skolans matematik. 

Det kan man förstå, eftersom begrepp och procedurer representerar viktiga produkter ut-

vecklade under matematikens historia och de är en del av matematikens klassiska kulturarv. 

För en bred majoritet av den vuxna befolkningen associeras sannolikt matematiskt kun-

nande med att behärska ett antal matematiska begrepp och procedurer. Traditionellt har 

man under årens lopp i skolarbetet tränat att hantera begrepp och matematiska procedurer i 

form av standardiserade handlingar enligt en given schablon, rutin eller algoritm, t ex multi-

plikationsalgoritmen. Den allra vanligaste steg-för-steg proceduren kommuniceras dock i 

form av lösta uppgifter (typexempel) presenterade av lärare och i läroboken. Förmågan att 

använda sig av begrepp och procedurer ligger till grund för ett funktionellt matematiskt 

kunnande. Genom att öva på tillämpningar av begrepp och procedur i olika kontexter ut-

vecklar elever förtrogenhet med matematiska operationer. Inom- och utommatematiskt 

byte av sammanhang (variation av uppgifternas inramning) används av lärarna för elevers 

begrepps- och procedurutveckling.  

Generellt kan sägas att behärskandet av matematiska rutiner ger ökat självförtroende och 

ökad motivation för vidare matematikstudier för en del gymnasieelever. Här finns också ett 

dilemma inbyggt. Den stora fördelen med rutiner (i den vanligaste formen, dvs. algoritmer 

och procedurmallar) är att de ger snabba och förhållandevis säkra lösningar på uppgifter 

och ger elever en känsla av att de ”kan matematik”. Den stora nackdelen är att man inte 

alltid behöver ”förstå matematiken” som rutinuppgiften inbegriper för att lösa uppgiften. 

Därför finns det en risk att inlärda rutiner inte stimulerar utvecklingen av begreppsförstå-

else och andra matematiska förmågor hos eleverna.  

Rutiner och tekniken 

Genom att förlita sig på procedurer kan svåra och kanske tidskrävande matematiska operat-

ioner utföras med endast minimal kognitiv insats. Följaktligen kan procedurer betraktas 

som viktiga hjälpmedel i problemlösningsprocessen. En bra procedur gör en del av det 

matematiska arbetet åt oss, så att vi kan koncentrera oss på att hantera svårare problem, för 
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vilka vi kanske ännu inte har några procedurer. Att lösa uppgifter med hjälp av procedurer 

ställs ibland som motsats till att använda kreativa problemlösningsmetoder, men i själva 

verket är problemlösning och procedurhantering båda väldigt viktiga och tätt sammankopp-

lade. Efter att ha löst ett problem kan man alltid fråga sig om det finns en procedur som 

kan "utvinnas" ur lösningen med vilken liknande problem kan lösas i framtiden. För varje 

procedur kan man också fråga sig om man kan generalisera den till en vidare klass av pro-

blem, en frågeställning som ofta leder till nya problemlösningar.  

Nu för tiden kan många algoritmiska rutinuppgifter och standardproblem lösas med hjälp 

av datorer och utbudet av digitala hjälpmedel ökar ständigt. Den mest kraftfulla och omfat-

tande internetbaserade ”beräkningsmaskinen” är Wolframalpha, utvecklad under ledning av 

Stephen Wolfram (skapare av Mathematica, det kraftfullaste verktyget för yrkesmatemati-

ker, http://www.wolfram.com/mathematica/). Wolframalpha har en uppsjö av olika ex-

empel på interaktiva standardiserade beräkningar, bakom vilka ligger avancerade algoritmer, 

som kan användas för att besvara frågor inom det vardagliga livet, olika vetenskapsområden 

och matematik (http://www.wolframalpha.com/examples). För illustrationer och exempel 

hur Wolframalpha kan användas i matematikundervisningen, se Lingefjärd (2010). Proce-

durförmåga innebär emellertid inte bara att kunna genomföra olika steg i proceduren (som 

lätt kan göras med hjälp av digitala verktyg) utan förutsätter ett kunnande att välja en lämp-

lig procedur och att identifiera vilken procedur som lämpar sig för en viss typ av uppgifter, 

som fortfarande kräver mycket av mänsklig tankeverksamhet.  

GeoGebra är ett annat verktyg för matematikundervisning tillgänglig kostnadsfritt på nätet. 

Det blir allt mer populärt runt om i världen och kan varmt rekommenderas för gymnasielä-

rare på alla program bland annat för arbete med utveckling av elevers procedurförmåga. 

GeoGebra kan vara ett stöd för att rita grafer, koppla geometri med algebraiska och nume-

riska representationer med mera. I Sverige arbetar många lärare och lärarutbildare vid flera 

universitet med utveckling och utforskande av GeoGebras matematikdidaktiska implikat-

ioner (http://www.geogebrainstitut.se). Vi vill uppmärksamma läsaren på att användning av 

digitala hjälpmedel placeras under procedurförmåga i den aktuella svenska ämnesplanen för 

matematik (Gy11). I andra länders reformer av matematikundervisning framskrivs det ofta 

som en egen förmåga (t ex Danmark). 

Produkter och processer 

De matematiska begrepp som används i skolan är abstrakta konstruktioner, vilka man ofta 

brukar konkretisera och använda i det vardagliga livet utan större eftertanke. Det kan vara 

när man köper ett paket med IKEA-möbler till bostaden eller planerar för nya planteringar 

i trädgården. Då kommer inhämtade begrepp och inarbetade rutiner i skolans matematik 

som till exempel att hantera skalor, procent, area, volym, etc. att ge stöd i praktiska hand-

lingar. Mot bakgrund av detta krävs förmodligen ingen stor övertalningsförmåga för att 

övertyga elever om den praktiska nyttan av att kunna matematiska begrepp och procedurer, 

så kallade ”matematikens produkter” (Skott et. al., 2010, s. 23). Däremot finns det andra 

dimensioner av begrepps- och procedurförmåga som inte är mindre viktiga att ta upp. Det 

handlar om matematik som en kreativ verksamhet, där reflektion över matematiska proces-
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ser och aktiviteter leder till utveckling av begrepp och procedurer. I modern matematikdi-

daktik jämställs intentionerna att elever å ena sidan utvecklar förtrogenhet med matemati-

kens produkter (begrepp och procedurer) och å andra sidan utvecklar matematiska för-

mågor som leder till produktutveckling genom lärarledda undersökningar. Tidigare i modu-

len har ni träffat på benämningen kompetenser (competencies, eng) för förmågor, men som 

man säger ”kärt barn har många namn”. I engelskspråkig matematikdidaktisk litteratur an-

vänds också benämning på förmågor som matematiska processer (se t ex 

http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=322). På så sätt diskuteras gradvis för-

flyttningen av fokus från produkter till processer i modern matematikundervisning (Skott 

et. al., 2010, s. 23-26). 

Begreppets innehåll och representation 

Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt, till exempel cirkel, en operation, 

som t ex subtraktion, eller en egenskap, som spetsig t ex (vinkel). För att beskriva ett be-

grepp måste det gestaltas i någon form av representation. Vilken representation som är 

lämplig beror på vad man ska ha den till men också vilka förkunskaper man har. En cirkel 

kan till exempel beskrivas med orden: "en perfekt rund ring". En annan beskrivning av 

begreppet cirkel är: "En kurva i planet bestående av alla punkter vilka har ett givet avstånd, 

radien, till en fix punkt, medelpunkten". Beskrivningen kan också formaliseras till en alge-

braisk representation. En cirkel med radien 1 längdenhet och centrum i origo kan represen-

teras av ekvationen: x²+y²=1, för alla punkter (x; y) på cirkelperiferin. 

Varje matematiskt begrepp anknyter till andra begrepp. Ibland är dessa anknytningar tydliga 

men oftast behövs det en mera utvecklad begreppsförmåga för att se kopplingar mellan 

begrepp. Samband mellan area och volym presenteras ganska explicit i skolans matematik. 

Däremot att multiplikation med två faktorer kan anknytas till areaberäkning, och multipli-

kation med tre faktorer kan anknytas till volymberäkning kräver ett mera utvecklat tanke-

steg och kan inte tas för given hos elever. Det finns en relation mellan begreppet cirkel och 

begreppet omkrets, då varje cirkel har en omkrets. Vi skulle kunna definiera omkretsen för 

cirkeln med formeln O = 2πr. Begreppet omkrets är emellertid inte begränsat till att handla 

bara om cirklar utan har också en mening för polygoner och alla andra slutna kurvor. För-

söket att på motsvarande sätt teckna en formel för respektive geometrisk figurs omkrets 

görs inte i en hast.  

Begreppsförmåga är inte bara en fråga om att känna till och kunna använda enskilda mate-

matiska begrepp. Den handlar också om att förstå den roll som begrepp spelar i matemati-

ken i allmänhet – att olika begrepp står i relation till varandra, att begrepp kan specialiseras 

eller generaliseras. Många matematiska begrepp uppkommer som abstraktioner eller forma-

liseringar av vardagliga fenomen (t ex promenader på Königsbergs broar, grafteori och 

topologi). Begrepp kan liknas vid pusselbitar som används för att bygga upp kroppen av en 

matematisk teori. Så småningom lär man sig pussla ihop och hitta samband mellan begrepp 

för att nå matematisk förståelse. 

http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=322
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Abstrakta begrepp i konkreta kontexter 

Begreppsförståelse är en fundamental förutsättning för ett matematiskt kunnande. I kom-

mentarmaterialet till matematikkursplanen står: ”Ett begrepps innebörd, syfte och mening 

ges framförallt därigenom hur begreppen används i olika sammanhang inom matematiken 

eller i tillämpningssituationer” (Skolverket, 2011). Att förstå begrepp innebär på så sätt 

kännedom om deras abstrakta innebörd och kunskap om deras användning i olika konkreta 

situationer. Här finns en implicit spänning mellan abstraktion och kontextualisering (an-

vändningssätt i olika sammanhang) i begreppsförmåga. Inte sällan händer det att elever lär 

sig utantill formella definitioner och några exempel på tillämpningar utan att skapa en riktig 

förståelse av begreppets abstrakta universella innehåll och tillämpningsområde. När man 

frågar elever om area då blir det ofta objekt som de har räknat på och har konkret erfaren-

het av, t ex A4 pappersark eller bordsyta som får exemplifiera begreppet, men att area är 

”ett mått på en yta” kommer ofta i skymundan. Många har svårt för att tillämpa begreppet 

på en bredare klass av objekt och lyfta sin beskrivning till en högre abstraktionsnivå. Be-

greppets styrka ligger i abstraktionen men dess handlingspotential ligger i konkretiseringen. 

Båda delarna är nödvändiga för att skapa en multifaceterad begreppsförståelse.  

Språk och tankeverktyg 

Begrepp är viktiga tankeverktyg. Man tänker matematik med hjälp av matematiska begrepp. 

De ger också ett nödvändig gemensamt språk för matematisk kommunikation. Generellt är 

begrepp och språk tätt sammankopplade (Vygotsky, 1986). För att utveckla begreppsförstå-

else behövs det en språklig mediering. Lärande av nya begrepp brukar medieras med hjälp 

av redan kända begrepp, symbolspråk och andra kognitiva och fysiska redskap. Samtidigt 

berikar användning av begrepp vårt språk och vår tankeförmåga. Det är nästan omöjligt att 

ge matematiska förklaringar utan att använda sig av olika begrepp.  

Vygotsky (1986) uppmärksammade skillnaden mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. 

Vardagliga begrepp införskaffas genom konkreta praktiska och personliga erfarenheter. Det 

behövs ingen formell undervisning för att kunna förstå vad som menas med varmt eller 

kallt, vad runt betyder och vilka saker som är fyrkantiga. Däremot behöver vetenskapliga 

begrepp en formell introduktion. Om man följer Vygotskys tankespår, blir det klart att det 

krävs en systematisk lärarledd undervisning för att utveckla matematiskt tänkande baserad 

på abstrakta begrepp. Själva processen som leder till vetenskapliga begrepp kan beskrivas på 

följande sätt: ”[…]begrepp utvecklas genom abstraktion av några kännetecken på objekten 

eller aktiviteterna och genom en syntes av de abstraherande egenskaperna till något som 

anger vad som är gemensamt för objekten eller aktiviteterna. Denna syntes blir ett nytt 

tankeverktyg, inte minst i kraft av det språkliga uttrycket för det.” (Skott et. al., 2010, s. 91, 

översättning från Vygotsky, 1986). Det är systematik, generalisering och abstraktion som 

kännetecknar utveckling och innehåll av vetenskapliga begrepp. De här egenskaperna kän-

netecknar också olika dimensioner av matematisk begreppsförmåga. De kan utläsas i be-

skrivningen av begreppsförmåga som presenteras i danska KOM-rapporten: ”att kunna 

identifiera, förstå och hantera vidden av givna matematiska begrepp (och deras begräns-

ningar) och deras ursprung och förankring i olika områden; utvidga begreppets räckvidd 
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genom att abstrahera några av dess egenskaper; förstå följderna av generaliseringar av resul-

tat; och kunna generalisera sådana resultat till större klasser av objekt.” (Niss & Højgaard, 

2011, s. 53, författarnas översättning). 

Förmågornas utveckling  

Vi bör vara medvetna om att olika förmågor kan utvecklas i olika takt och nå till olika ni-

våer hos individer. Vadim A. Krutetskii, en av grundarna av forskningen om matematiska 

förmågor, var övertygad om detta. Emellertid påstod han att det finns kompensatoriska 

effekter för individens förmågor. De förmågor som utvecklas bättre kan delvis kompensera 

för svagt utvecklade förmågor så att den matematiska prestationen i skolan i sin helhet kan 

bli framgångsrik (Krutetskii, 1976). På så sätt kan till exempel en välutvecklad begrepps-

förmåga kompensera delvis för brister i andra delar av matematiskt kunnande och tvärtom. 

(Här vill vi påpeka att Krutetskii använde sig av både ett annat val och en annan klassifice-

ring av förmågor, se Szabo, 2013.) I lärarkretsar är det omvittnat hur elever som har svårt 

att bestämma lokala min och max i en funktion med hjälp av derivata kan resonera sig fram 

till rätt lösning via numeriska beräkningar eller med hjälp av grafräknare. Man kan ställa sig 

frågan: är begrepps- och procedurförmågan bättre utvecklad i förhållande till de övriga 

förmågorna hos elever när de kommer till gymnasiet; eftersom det traditionellt arbetas 

mycket med begrepp och procedurer i grundskolan? Eller uppvisar de samma bristande 

utveckling? 

Generalisering 

Tidigare i texten antyddes att generalisering är en viktig komponent av begrepps- och pro-

cedurförmåga. National Encyklopedin, NE, definierar generalisering som ”härledning av 

allmän slutsats från enskilda exempel”. Människor har en naturlig fallenhet för generali-

seringar. Vi uttrycker lätt påstående om fransmännens vanor efter en helgresa till Paris eller 

hur japaner och tyskar brukar bete sig efter ett flyktigt möte någonstans i vårt land med 

semestrande personer från dessa länder. Generaliseringar efter enstaka interkulturella möten 

kan skapa kontroversiella ej allmängiltiga föreställningar. Det är nästintill oförskämt att 

generalisera i mänskliga relationer. Däremot i matematiskt arbete utgör generalisering en av 

de grundläggande principerna. Krutetskii (1976) identifierar arbetet med ”förmåga att gene-

ralisera matematiska objekt, relationer och handlingar” som mycket viktigt för utveckling av 

matematiskt tänkande.  

Richard Skemp (1976) påpekar också vikten av elevers förståelse av matematiska begrepp 

och procedurer på högre generaliseringsnivå. Han skiljer mellan instrumentell förståelse 

(eleven kan exemplifiera och vet hur något ska göras i ett konkret fall steg-för-steg) och 

relationell förståelse (eleven har generell överblick över fältet och vet både vad som ska 

göras och varför). Med hjälp av bildspråk, förklarar Skemp (1976) att instrumentell kunskap 

i matematik kan liknas vid innehav av en fysisk karta över en stad med en tydlig vägbe-

skrivning från punkt A till punkt B. Om man missar någon sväng går man lätt vilse och vet 

inte var man befinner sig. Relationell kunskap jämför han med att besitta en mental karta 

som ger en generell överblick av staden. Man bildar sig en uppfattning om riktningen och 

tar fasta på några punkter efter vägen och når målet även om man gör några fel. Han skiljer 
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tydligt mellan undervisningen som är inriktad på att skapa en generell mental karta och 

undervisningen som liknar en steg för steg vägbeskrivning. 

Att leta efter mönster och relationer för att generalisera och formalisera dessa är ett typiskt 

arbetssätt som bidrar till utveckling av begrepps- och procedurförmåga och matematiskt 

kunnande generellt. Därför betonar och orienterar styrdokumenten i många länder mot ett 

lärararbete med matematiska generaliseringar i klassrummet. 

Relationen mellan begreppsförmåga och procedurförmåga 

Vidare vill vi poängtera att begrepps- och procedurförmåga kan relateras till två typer av 

kunskap: den konceptuella om begrepp och principer och den procedurella kunskapen om 

regler och procedurer. I internationella matematikdidaktiska kretsar har under många år 

diskuterats på vilken av dessa kunskapsformer prioriteringsfokus borde läggas i undervis-

ningen (Rittle-Johnson & Schneider, in press). Nu för tiden är uppfattningen nästintill sam-

stämmig att procedurell och konceptuell kunskap är sammankopplade. Dessa kan ha olika 

utvecklingsnivåer men stödjer varandra i lärprocessen (Baroody, Feil & Johnson, 2007). 

Däremot är relationen mellan dem inte symmetrisk. ”Ibland stödjer konceptuell kunskap 

mera genomgående och starkt procedurell kunskap än tvärtom. Utvecklingen av procedu-

rella lektioner som uppmuntrar till identifierande av underliggande begrepp kan [emellertid] 

understödja kopplingen mellan förbättrad procedurell kunskap och utökad förståelse av 

begrepp” (Rittle-Johnson & Schneider, författarnas översättning). På liknande sätt kan man 

beskriva relationer mellan begreppsförmåga och procedurförmåga som ömsesidiga (går i 

båda riktningar), viktiga för stödjandet av varandras utveckling men asymmetriska.  

Avslutning  

Avslutningsvis kan nämnas några enligt forskningen lovande lärarstrategier för utveckling 

av begreppsförmåga och procedurförmåga (se Rittle-Johnson & Schneider). 

 Jämförande av alternativa lösningar (lärarledd analys av olika korrekta och inkor-

rekta lösningar). 

 Elevers förklaringar (verbaliserade eller skriftliga) av begrepp och procedurer för 

sig själva och andra. 

 Elevers självständiga utforskande av uppgifter före lektionen (läxor inför lektion-

en). 

Ni har förmodligen redan använt någon av dessa lärarstrategier. De kan passa på olika sätt 

för olika elevgrupper och olika individer. Vi bedömer att de överensstämmer väl med det 

moderna pedagogiska tänkandet i svensk skola.  

Syftet med den här artikeln är att ge en överblick över olika aspekter och relationer gällande 

begrepps- och procedurförmåga. För att få en bredare och djupare insikt inom området kan 

man förslagsvis läsa den litteratur som vi refererat till och sprida ljus över olika frågor i 

diskussioner med kollegor.  
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