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Bakgrund

Det är allmänt känt att många elever tycker att algebra i matematik är ett svårt avsnitt. Denna
problematik kan i sig vara en faktor till att många elever känner en viss tveksamhet till att
matematiken är rolig.

Denna uppsats avser att belysa olika studier som har gjorts inom området algebra -
översättning från problem eller situation till ett algebraiskt uttryck. Uppsatsen avser även att
belysa viktiga delar för att göra matematikavsnittet algebra så begripligt som möjligt för
eleverna. En blivande lärare behöver ha kännedom om hur undervisningen bedrivs och vara
medveten om vad eleverna kan tycka är svårt. Därför undersöker studien om eleverna
upplever att det är svårt med algebra och då framförallt översättningen från ett problem till ett
algebraiskt uttryck.

Syfte och problemformulering

Uppsatsen syftar till att bidra till en djupare förståelse för elevers kunskaper i algebra och då
framförallt i översättningen från ett problem till ett algebraiskt uttryck. Denna uppsats syftar
därför till att undersöka de problem elever ställs inför då de ska översätta ett problem till ett
algebraiskt uttryck.

Utifrån detta blir frågeställningarna följande:

• Har elever i grundskolans senare år svårigheter med att översätta en matematisk
problemtext till en ekvation?

• Vilka typer av svårigheter förekommer i så fall?
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Uppsatsens upplägg

Uppsatsen börjar med att kortfattat beskriva den historiska utvecklingen som har skett i
algebra. Detta för att läsaren ska få en kortare inblick i vad algebra kommer ifrån och hur
algebra har växt fram under åren.

Därefter görs en matematisk symbolförklaring. I detta avsnitt presenteras bland annat i vilka
sammanhang bokstavssymboler används, vad symbolerna står för och vilka matematiska
aktiviteter symbolerna uppmanar till.

Efter matematiska symbolförklaringar presenteras litteraturstudien. Till en början förklaras
vad algebra och ekvationer är för något. Därefter presenteras algebrans betydelse i skolan och
att förstå sig på ekvationer. Slutligen presenteras tidigare undersökningar angående
översättning från ett problem till ett algebraiskt uttryck som har gjorts på elever. Syftet med
att tidigare undersökningar görs är för att senare i uppsatsen kunna jämföra med mitt
undersökningsresultat.

I metodavsnittet beskrivs vilken metod som används i undersökningen, förberedelser, urval av
skola och elever, forskningsetik och genomförande av ”Att skriva en ekvation”.
Metodbeskrivningen följs av resultatdelen där det görs en analys av den skriftliga
resultatdelen och intervjun. Utifrån de resultat som har framkommit av undersökning görs en
diskussion. I diskussionen kopplas litteraturstudien ihop med intervjuresultatet och det
skriftliga resultatet.

Slutligen tas ett didaktiskt perspektiv upp som kan ses som en hjälp för lärare i
undervisningen i matematik och då framförallt inom avsnittet algebra.

Algebrans historiska utveckling

De första skriftliga bevisen på att matematiken nått en viss grad av utveckling har vi från
Egypten och Mesopotamien. Det är framförallt från de bördiga flodområdena kring Nilen och
Eufrat- Tigris som de främsta framstegen nåddes.1 Räknekonsten utvecklades troligen först
som praktiska tillämpningar inom lantmäteri, statlig förvaltning, astronomiska observationer
för almanackan m.m.2

Många begrepp som vi idag upplever som välbekanta och naturliga har en mycket lång
utveckling bakom sig och är resultatet av många människors insatser under lång tid.3

Historiskt var algebran i början retorisk. Med retorisk menas att lösningar till olika problem
gavs i verbala beskrivningar av vilka tillvägagångssätt som skulle genomföras för att komma
fram till rätt resultat. Sådana problem som studerades av bland annat Diophantos i Alexandria
(ca år 250) och al-Khwarizmi i Bagdad (ca år 800) skulle idag kunna lösas med hjälp av
första- och andragradsekvationer. Tredjegradsekvationer löstes retoriskt redan runt år 1100 av
Khayyam från Khorasan i Persien.

                                                  
1 Tord Hall, ”Matematikens utveckling” (2000) s. 11.
2 Ibid. s. 24.
3 John Mcleish, ”Matematikens kulturhistoria” (1996) s. 150ff
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Al- Khwarizmis insatser har haft stor betydelse för matematikens utveckling. Han gav bland
annat ut en bok som handlade om algebra, ordet algebra är hämtat från denna boks titel. Al-
Khwarizmis utvecklade ämnet betydligt längre än vad matematikern Diofantos hade förmått
göra. Syftet med denna bok från al- Khwarizmis sida var att lösa komplicerade praktiska
problem, till exempel att räkna ut hur en egendom skulle delas upp mellan de rättmätiga
arvingarna i enlighet med den islamska lagen. Men al- Khwarizmi begränsade sig inte endast
till sådana jordnära problem utan han intresserade sig även för de teoretiska aspekterna på
algebran som vetenskap om ekvationer.4

Både al-Khwarizmi och Khayyam byggde mycket av sin algebra på geometriska figurer,
därför kan vi kalla deras algebra för den geometriska algebran.

Under 1500- talet i Italien utvecklades tekniken för att lösa bland annat tredjegradsekvationer
av olika slag. Den symboliska algebran började utvecklas under 1600- talet. Först att utveckla
symboliska algebran var fransmannen Viete och senare i mer modern form till exempel
Descartes. Denna utveckling innebar att även koefficienten (givna tal) betecknades med
bokstavssymboler. Innan var det bara de obekanta i en ekvation som tilldelades en
bokstavssymbol.5

Fransmannen Francois Viète (1540-1603) gjorde sina största insatser inom algebrans
termförteckning. Han var en av de fösta som betecknade tal med bokstäver. Han kände även
till vissa samband mellan rötter och koefficienter för algebraiska ekvationer. Viète var därför
den som öppnade dörren mot ett nytt stadium i matematikhistorien, nämligen den symboliska
algebran.6

                                                  
4 John Mcleish, ”Matematikens kulturhistoria” (1996) s. 150ff.
5Bergsten, C. Häggström, J. & Lindberg, L.”Algebra för alla. Nämnaren Tema” (1997) s. 21.
6 Tord Hall, ”Matematikens utveckling” (2000) s. 67.
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Matematiska symbolförklaringar

Hur uttryck ska förstås och tolkas är inte en självklarhet för alla utan det är precis som hos
främmande språk något vi lär oss. För att utveckla förståelsen för symbolerna och
räknereglerna gäller det enligt Bergsten m.fl. att vi får arbeta med att läsa, skriva, manipulera
och tolka de matematiska symbolerna.7

Användningen av bokstavssymboler är det synliga beviset på att det handlar om algebra. Ett
sätt att beskriva skolalgebra är enligt Usiskin i Bergsten m.fl. att ange de olika sammanhang
där bokstavssymboler används, vad symbolerna står för och vilka matematiska aktiviteter de
uppmanar till. Fyra aspekter är8:

Algebra som Bokstavssymbol som Aktivitet

Problemlösningsverktyg Obekant, konstant Lösa, förenkla

Generaliserad aritmetik Mönsterbeskrivande Översätta, generalisera

Studium av relationer Variabel, parameter Relatera, göra grafer

Studium av strukturer Godtyckliga symboler Omskriva, motivera

Det är viktigt som lärare att i undervisningen hålla isär dessa aspekter. Framförallt kan det
vara känsligt att använda samma bokstav, vanligtvis x, både som obekant och som variabel i
en funktion.9

                                                  
7 Bergsten, C. Häggström, J. & Lindberg, L.”Algebra för alla. Nämnaren Tema” (1997) s. 129.
8 Ibid. s. 13.
9 Ibid. s. 13.
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Hur uppfattas då bokstavssymboler? Det finns det många olika sätt att uppfatta något som vi
ännu inte riktigt förstår hur det fungerar. Alla tolkar bokstavssymboler olika utifrån sin egen
kunskap, erfarenhet och syn på vad matematik handlar om. Det har ur tidigare studier kunnat
identifieras fem hierarkiska ordnade nivåer i Bergsten m.fl. av hur elever uppfattar
bokstavssymboler i matematiken.10

Nivå 1: Bokstaven ses som ett objekt som saknar mening, eller dess värde fås som bokstavens
plats i alfabetet.
Nivå 2: Det är tillräckligt att pröva med ett tal istället för bokstaven.

Nivå 3: Det är nödvändigt att pröva med flera tal.

Nivå 4: Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Det räcker att pröva
med något av dessa tal.

Nivå 5: Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Man behöver inte pröva
med något av dessa tal.

Många elever har svårt att nå nivå 4 och 5 enligt Bergsten m fl. Alltför många elever är kvar
på nivå 1. Att uppfatta en bokstavssymbol i en ekvation som ett specifikt okänt tal är lättare.
Det är själva variabelbegreppet som är det svåra enligt Reys i Bergsten m.fl.11

I flera undersökningar som har gjorts visar det sig att algebraundervisningen bör fokuseras på
att levandegöra och bygga upp en mening i det algebraiska symbolspråket för eleverna. Med
detta menas att faserna översättning och tolkning i den algebraiska cykeln, förklaras på nästa
sida, är av stor vikt för eleverna i algebraundervisningen. I aritmetikundervisningen har en
god taluppfattning setts som ett av huvudmålen. När det gäller algebraundervisningen kan
motsvarande begrepp, symbolkänsla, ses som ett av huvudmålen. En god taluppfattning är
även en nödvändig grund för att symbolkänslan ska utvecklas hos elever.12

                                                  
10 Bergsten, C. Häggström, J. & Lindberg, L.”Algebra för alla. Nämnaren Tema” (1997) s 19f.
11 Ibid. s 19f.
12 Ibid. s 19f.
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Litteraturstudier

Litteraturstudien börjar med att presentera vad algebra och ekvationer är för något och
avslutas med tidigare undersökningar. Vidare är det av intresse att studera vad algebran har
för betydelse i skolan. Bland annat är det av intresse att se om min undersökning kommer att
följa det som redan är dokumenterat i skolan eller om den skiljer sig åt på något sätt. Detta är
även syftet med tidigare undersökningar som har gjorts, det vill säga undersöka likheter och
skillnader mellan min undersökning och andras undersökningar.

Vad är algebra?

För många är algebra detsamma som att räkna med bokstäver. Det är också detta som är den
stora skillnaden mellan algebra och aritmetiken, det vill säga bokstavssymboler istället för att
bara räkna med siffror som symboler för givna tal. Bokstavssymboler är det synliga beviset på
att det handlar om algebra. Siffror är också symboler men då eleverna har gått många år i
skolan refererar de till talen. Siffrorna har för eleverna näst intill blivit identiska med talen.13

Algebra brukar delas in i tre faser för att kunna arbeta algebraiskt, dessa tre faser kallas den
algebraiska cykeln. Det är viktigt att kunna hantera alla tre faser, ingen fas är viktigare än den
andra. Dessa tre faser är14:

• Översättning till ett uttryck med symboler.
• Omskrivning av symboluttryck
• Tolkning av ett symboluttryck

Ofta beskrivs en situation eller ett problem med vanligt språk, ibland tillsammans med en
bild. Genom att då använda sig av fas 1 får vi ett matematiskt symboluttryck som i sin tur kan
bearbetas med algebraisk omskrivning i fas 2. På detta sätt kan vi med hjälp av algebrans
hjälp finna en lösning på problemet eller en beskrivning av situationen genom att i fas 3 tolka
det symboluttryck vi har fått, till vanligt språk och även kanske en bild.15

När alla dessa tre faser kan hanteras kan vi använda oss av den kunskapen för att lösa olika
problem. Dessa faser kan liknas vid en kedja, går någon länk av så är kedjan obrukbar. Alla
faser handlar om att på något sätt översätta. Det är detta som är kärnan i algebra, att kunna
översätta saker. Allmänt kan sägas att översättning har stor betydelse för all matematik.16

De nuvarande målen att uppnå i årskurs nio om vi ser till ekvationer och ekvationslösningar
följer den algebraiska cykeln. Alla elever ska i slutet av nian klara att använda enkla
ekvationer vid problemlösning. Eleven ska kunna formulera ekvationer utifrån en
problemsituation, lösa ekvationen och sedan kunna tolka resultatet i förhållande till det
ursprungliga problemet. Detta innebär att eleven översätter problemet till en ekvation. Ofta
handlar det om att eleven ska översätta något verbalt till en symbolisk uttrycksform, i detta
fall en ekvation. Denna ekvation kan sedan skrivas om på ett lämpligt sätt. Denna fas brukar

                                                  
13 Bergsten, C. Häggström, J. & Lindberg, L.”Algebra för alla. Nämnaren Tema” (1997) s. 12f.
14 Ibid s. 15f.
15 Ibid s. 15f.
16 Ibid s. 15f.
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kallas att ekvationen löses. Slutligen måste resultatet tolkas utifrån det problem som fanns
från början.17

Vad är en ekvation?

Nationalencyklopedin beskriver en ekvation på följande sätt:

”Ett algebraiskt sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal,
vanligtvis betecknas med x) Syftet med ekvationen är att finna det obekanta talet
(lösa ekvationen).”18

Det kan exempelvis vara följande problem som vi ska lösa19:

Att hyra en bil kostar 150 kronor per dygn och dessutom 16 kronor per mil du
kör. Hur långt kan du då köra ett dygn för 550 kronor?

En ekvation till detta problem kan se ut på följande vis: 150 + 16 * x = 550 ; Med lösningen x
= 25 det vill säga om x är 25 blir det lika mycket på varje sida om likhetstecknet.

Svar: Jag kan köra 25 mil.

Det går även att lösa svårare problem med ekvationer men det är bra att börja med enkla
ekvationer och problem för att förstå det hela.

Att lösa en ekvation innebär:

• Att ta reda på det tal som ska ersätta det obekanta talet så att likheten gäller.
• Att ersätta ekvationen med en enklare ekvation tills vi ser lösningen.20

Algebrans betydelse i skolan

Det är väl dokumenterat att det finns bristfälliga kunskaper i algebra både nationellt som
internationellt i skolan enligt Persson & Wennström. Många elever har stora svårigheter med
att lära sig algebra. Mycket forskning har gjorts i algebrainlärning och hur denna inlärning
sker hos elever. Forskningen är av betydelse då goda kunskaper i algebra är väsentliga för
elever eftersom många skolämnen bygger vidare på denna kunskap. Exempelvis är algebra
viktigt i ämnen som matematik, fysik och teknik. Finns det bristande algebraiska kunskaper
hos eleven är risken stor att dessa ämnen också blir lidande. Detta kan i sin tur leda till att
eleven utestängs från en mängd yrken. Därför är det av stor vikt att forskningen fortsätter att
se vilka algebrakunskaper elever har med sig från grundskolan och hur de kan utveckla och
förbättra dessa kunskaper under gymnasiet.21

                                                  
17 Ibid. s. 49.
18 Nationalencyklopedin nr 5 (1991) s. 360.
19 Bengt Anderberg, ”Matematikmetodik i grundskolan” (1992) s. 183f.
20 Ibid. s. 183f.
21Persson, P-E. & Wennström, T. ”Matematik i tiden. Dokumentation av 12: e Matematikbiennalen” (2002)
s. 68.
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Med begreppet algebra menas här den traditionella skolalgebran som innefattar förenklingar
och ekvationer. Denna algebraiska cykel delas in i tre faser som jag har tagit upp innan och
som alla är lika viktiga. Dessa tre faser är– översättning, omskrivning och tolkning. Den andra
fasen det vill säga omskrivning kan få mindre betydelse i framtiden då det idag finns
symbolhanterande miniräknare. Det är av vikt att betona att algebrainlärning inte är någon
kort process, den börjar redan i förskolan med så kallad prealgebra. I prealgebra jobbar
eleverna med mönster och likhetstecknets olika betydelser. Detta för att redan i slutet av
mellanstadiet kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler.22

Att lära sig algebra är en lång och viktig process i en elevs matematiska utveckling. Många
elever upplever denna process som abstrakt och snårig och ser inte vikten av att kunna
algebra. Misslyckas eleverna finns det risk för att de tappar intresset för algebra. Detta kan i
sin tur leda till att eleverna får en negativ inställning till hela matematikämnet. Många
områden och debatter innehåller matematiska modeller som medborgare måste ta ställning till
ute i samhället och då behövs denna förståelse för algebra. Om detta ska vara möjligt så måste
matematiken göras attraktivare och levande. Enligt Bergsten m.fl. ska matematik kännas och
då går det inte att sitta i skolan och räkna i matematikboken hela tiden. Eleverna ska få
chansen att uppleva att de har nytta av matematiken och lösa problem de inte hade klarat av
om de inte hade haft kunskapen i matematik.23

Att förstå sig på ekvationer

Enligt Bergsten m.fl. lär sig de flesta att lösa enklare ekvationer. Betydligt färre kan använda
sig av ekvationer vid problemlösning. En förklaring till detta kan vara att elever har lärt sig
mekaniskt efter vissa regler hur ekvationen ska lösas utan att förstå vad det är de gör. Studier i
algebraundervisning visar framförallt på två faktorer som har stor betydelse för att förstå
ekvationer och ekvationslösningar. Dessa två faktorer handlar om uppfattningen av
bokstäverna och av likhetstecknets betydelse.24

Många elever ser bokstäverna i matematik som objekt eller som förkortningar (l står för längd
etc.) och inte som symboler för tal. Många elever försöker att kompensera bristen på
förståelse för bokstäverna genom att memorera regler och procedurer för att lösa ekvationen.
Memorera regler och procedurer kan i slutänden leda till att elever tror att det är det som är
det viktiga.25

Missbruk av likhetstecknet är ett vanligt fel bland elever. Exempelvis i denna uppgift26 :

Hur mycket kostar tillsammans 20 kola som kostar 2, 50 kronor per styck och en
chokladkaka som kostar 10, 50 kronor?

Denna uppgift ställer många elever upp enligt följande:

20*2, 5 = 50+10, 50=60, 50.

                                                  
22 Persson, P-E. & Wennström, T. ”Matematik i tiden. Dokumentation av 12: e Matematikbiennalen” (2002)
s. 68.
23 Bergsten, C. Häggström, J. & Lindberg, L.”Algebra för alla. Nämnaren Tema” (1997) s 9f.
24 Ibid. s. 50f.
25 Ibid. s. 51.
26 Bengt Anderberg, ”Matematikmetodik i grundskolan” (1992) s. 165.
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Det som står till vänster om första likhetstecknet ska vara lika med det som står efter det sista
likhetstecknet, det är det inte i detta fall. Detta missbruk av likhetstecknet förekommer även
vid förenkling av algebraiska uttryck.27

För att elever ska kunna förstå ekvationer och ekvationslösningar krävs det av eleven att tolka
likhetstecknet som är lika med eller är lika mycket som. Finns denna förståelse för
likhetstecknet så ser eleven att vänsterledet står för ett lika stort tal som högerledet. Med
denna tolkning innebär det att eleven ser att det går att läsa ekvationen från vänster till höger
eller från höger till vänster, att båda leden finns samtidigt och är likvärdiga, ekvivalenta.28

Många elever uppfattar likhetstecknet som blir, det vill säga de får två tal som de ska utföra
en beräkning på och sedan skriva svar till höger om likhetstecknet. Exempelvis 2+5=, elever
som inte vet att 2+5 är lika mycket som 7 uppfattar likhetstecknet som en uppmaning att
utföra beräkningen och skriva svaret till höger om likhetstecknet. I detta fall ses likhetstecknet
som dynamiskt, operationellt. Det finns ett före och ett efter. Vi har från början 2+5 och som
resultat av beräkningen blir det 7. I detta fall finns inte vänster och höger samtidigt utan
vänster led finns först för att sedan övergå i ett höger led. Likheten i detta fall går endast att
läsa från vänster till höger. I Bergsten m.fl. beskrivs detta som ett vanligt fel i dagens skola då
det räknas tusentals uppgifter där elever gör sådana typer av beräkningar. Räknesätt kan
visserligen variera men inte likhetstecknets betydelse. Det är enligt Kieran i Bergsten m.fl.
denna begränsade uppfattning om likhetstecknets innebörd som gör att elever idag har svårt
för ekvationer och ekvationslösningar. Studier visar att fler elever klarar av ekvationen 4+X=
13 än ekvationen 13= 4+X.29

Tre betydelsefulla aspekter på ekvationer för elever enligt MacGregor, i Bergsten m fl, är att
de är medvetna om:

• Att bokstäver i en ekvation står för tal.
• Likhetstecknet står för ekvivalent. Vänster och höger led är olika uttryck för samma

tal. Det är inte ett tecken för att här ska det stå ett svar eller att eleven ska räkna ut ett
svar.

• Högerledet i en ekvation kan vara ett algebraiskt uttryck.30

                                                  
27 Bengt Anderberg, ”Matematikmetodik i grundskolan” (1992) s. 165.
28 Bergsten, C. Häggström, J. & Lindberg, L.”Algebra för alla. Nämnaren Tema” (1997) s. 51f.
29 Ibid. s. 51f.
30 Ibid. s. 54.
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Tidigare undersökningar

Per- Eskil Persson och Tomas Wennström har under tre år följt en NV klass i gymnasiet.
Deras avsikt med denna studie har varit att studera hur elevernas algebrakunskaper utvecklats
under gymnasietiden. Det ingick cirka 100 elever i studien som framförallt varit kvalitativ
med vissa inslag av kvantitativa resultat. Det som bland annat framkom i studierna var att
elevernas förmåga att ställa upp och tolka algebraiska uttryck var relativt bra. Den kan dock
eller bör förbättras enligt studien. En annan slutsats var att merparten av eleverna behärskar
grundläggande förenklingsalgebra även om säkerheten vid manuell förenkling kunde bli
bättre.31

Karin Nordström studerade i sitt examensarbete eventuella svårigheter grundskoleelever har i
algebra. Hon konstruerade uppgifter som 67 elever skriftligen besvarade. Undersökningen
gjordes i fyra årskurs nior som gick i särskild kurs i matematik En av uppgifterna hon
studerade handlade om att utifrån en text ställa upp en ekvation för att kunna lösa ett
problem.32

Uppgiften var enligt följande:

Maria, Hans och Erik plockade jordgubbar under sommarlovet. En dag plockade
de 220 liter jordgubbar tillsammans. Snabbast i jordgubbslandet var Erik. Maria
plockade dubbelt så mycket som Hans. Erik plockade 20 liter mer än Maria.

Skriv en ekvation med vilken man kan bestämma hur många liter Hans plockade.
(Du behöver inte lösa ekvationen)

Kommentarerna till denna uppgift var:

• 60% motsvarande 40 elever angav en korrekt ekvation det vill säga det gick att räkna
ut hur mycket jordgubbar Hans plockade med hjälp av ekvationen.

• Av de 61 elever, som svarade på uppgiften ger 59 stycken någon form av ekvation.
Detta visar enligt Nordström på att eleverna förstår hur en ekvation kan användas.

• En vanlig svårighet var att ange hur mycket Erik plockade. Eleverna hade svårt att få
med att Erik plockade 20 liter mer än Maria., som dessutom plockade dubbelt så
mycket som Hans det vill säga 2x+20 (om x anger det antal liter som hans plockade).

• I sju av elevsvaren förekommer x_. I åtminstone fem av dessa fall skriver eleven
felaktigt x_ när han/hon menar 2x.

• 7 % av eleverna svarar inte på uppgiften.33

                                                  
31 Persson, P-E. & Wennström, T. ”Matematik i tiden. Dokumentation av 12: e Matematikbiennalen” (2002) s.
69.
32 Karin Nordström, ”Algebra- ett begreppsmässigt svårt matematisktarbetsområde för grundskoleeleven”
(1997) s. 17.
33 Ibid. s. 17f.
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Küchemann studerade 14-åringars förmåga att hitta ett algebraiskt uttryck ur ett problem eller
situation. En av uppgifterna där eleverna skulle hitta ett uttryck var följande:

Blå pennor kostar 5 pence och röda pennor kostar 6 pence. Jag köper några blå och några röda pennor, som
tillsammans kostar mig 90 pence. Om b är antalet blå pennor och r är antalet röda pennor, som jag köpte, vad
kan du då skriva om b och r?

Resultatet av Küchemanns undersökning var att endast 10 % av eleverna kunde ge det
korrekta algebraiska uttrycket 5b+6r=90, medan exempelvis 17 % istället svarade att
b+r=90.34

Bednarz, Kieran och Lee gjorde en undersökning för att se hur många elever som klarade av
att lösa problemet:

380 studenter är registrerade för sportaktiviteter en säsong. Basketboll har 3
gånger flera studenter än skridskoåkarna och simmarna är 114 flera än
basketbollspelarna. Hur många studenter är det i varje aktivitet?

Undersökningen gjordes för elever i åldern tolv till tretton år. Antalet elever som ingick i
undersökningen var 132. Syftet de hade med undersökningen var att se om det fanns
svårigheter hos elever att bygga upp ett uttryck. Resultatet var att 2, 78 % av eleverna klarade
av att sätta upp ett algebraiskt uttryck för problemet.35 Det ska även sägas att dessa elever inte
hade arbetat så mycket med algebra innan testet. Eleverna arbetade till största delen med pre-
algebra fortfarande.

Kommentarer till detta resultat är att elever har problem med att bygga upp ett algebraiskt
uttryck utifrån ett problem. Resultatet visar på att elever måste jobba med algebra för att
kunna använda sig av algebra vid problemlösning. För många elever räcker det inte med att
endast ha arbetat med pre- algebra för att kunna använda sig av algebra i problemlösning.

Sammanfattning av litteraturstudie

För att ha kunskap i algebra gäller det att kunna hantera tre viktiga faser. Dessa faser är
översättning till ett uttryck med symboler, omskrivning av symboluttryck och tolkning av ett
symboluttryck. I slutet av nian ska alla elever enligt kursplanen kunna hantera dessa tre faser.

Många elever har svårt med algebra och ekvationer. Eleverna ser inte vikten med att kunna
räkna algebraiskt och där måste skolan gå in och förtydliga vikten vid att ha goda kunskaper
inom algebra.

Ett stort antal elever har lärt sig att lösa enkla ekvationer. Svårigheterna kommer då elever ska
hitta ett algebraiskt uttryck ur ett problem eller en situation. En förklaring till att elever har
svårare med att hitta uttryck, är att de mekaniskt har lärt sig att lösa enklare ekvationer. De
saknar den reflekterande biten och därmed får de inte någon förståelse för vad de gör för att
lösa ekvationen. Två viktiga faktorer för att förstå ekvationer är att ha förståelse för
bokstavens betydelse och likhetstecknets betydelse.

                                                  
34 Ibid. s. 9.
35 Nadine Bednarz, Carolyn Kieran & Lesley Lee, ”Approaches to Algebra – Perspectives for Research and
Teaching” (1996) s. 118ff.
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Tidigare undersökningar visar på att det finns problem inom algebran och då framförallt vid
översättningen mellan ett problem eller situation till att få fram ett algebraiskt uttryck. Detta
är inte endast ett problem i högstadiet utan det finns även kvar i gymnasiet. Per- Eskil Persson
och Tomas Wennström studier säger visserligen att eleverna i gymnasiet klarar av
översättningen hyfsat men att det dock kan eller bör förbättras.

Karin Nordströms studie visar däremot att översättning från ett problem till en ekvation är den
fas som elever har lättast för. Detta bekräftas även i en konferensrapport som kortfattat
studerar tre undersökningar där översättning från ett problem till en ekvation studerats.
Genomgående i dessa tre undersökningar är att lösningsfrekvensen är högst på uppgifterna där
översättning från situation till formel ska genomföras.36

I Küchemanns studier visar det sig att endast 10 % klarar av att ge ett rätt algebraiskt uttryck.
Bednarz m.fl. gjorde undersökningen på elever som arbetade med pre- algebra fortfarande och
där resultatet blev därefter. Studien visar att det inte räcker med att endast har arbetat med
pre- algebra för att kunna använda sig av algebra vid översättning av ett problem till ett
algebraiskt uttryck. Det måste till mera arbete och övning för att elever ska ha nytta av algebra
vid problemlösning.

                                                  
36 Bergsten, C. ”Algebra som innehåll och aktivite” (2002) s. 43ff.
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Metod

Denna studie behandlar frågan om elever i högstadiet har svårt för algebra, framförallt
undersöks fasen där elever ska översätta ett problem eller situation till ett algebraiskt uttryck.

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att först genomföra en kvantitativ studie som
jag sedan kompletterade med att göra en kvalitativ studie. Den kvantitativa studien gjordes för
att få med många elevers lösningar på de problem som behandlades. Detta för att kunna se
mönster i om elever har problem med översättningar från problem till algebraiska uttryck.37

Då det kan vara svårt att se hur eleverna tänker genom att titta på deras lösningar på papper
gjordes även en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien utgjordes av en mindre intervju där
berörda matematiska problem behandlades.

Den kvantitativa studien utgick ifrån ett papper med åtta frågor inom det berörda området.
Frågorna utarbetades av mig med stöd utifrån Brymans samhällsvetenskapliga metoder och
olika matematikböcker för elever i årskurs nio. Testkonstruktionens grund utgick utifrån olika
matematikböcker och min handledares tankar på hur problem kunde konstrueras för denna
undersökning. Problemen från matematikböckerna omkonstruerades av mig och min
handledare för att på så sätt bli specifika för detta test. Det var även av vikt att få med så
många olika problem som möjligt för att se hur de olika problemen uppfattades av eleverna.
Rubriken på frågorna blev efter en diskussion med min handledare ”Att skriva en ekvation”.
Syftet med denna rubrik istället för prov/test var att pressen på eleverna inte skulle bli så stor
samt att flera elever troligen ställer upp om det inte kallas prov. Jag har hela tiden haft stöd
från min handledare som kom med synpunkter på arbetet för att det skulle bli så bra som
möjligt.

Den kvalitativa studien utgick från ett likadant papper med samma matematiska problem.
Eleverna var tre stycken som tillsammans skulle lösa uppgifterna. Jag var passiv och satt och
antecknade deras resonemang och funderingar till hur de skulle lösa problemen. Vissa
påpekande och ledande frågor ställdes då de inte visste hur de skulle göra.

Förberedelser

Jag vände mig till en lärare från min lärarpraktik, och frågade om jag fick återkomma till
klassen för att genomföra min kvantitativa och kvalitativa studie i dennes matematikklass. Vi
kom då överens om att jag skulle höra av mig när det var aktuellt med studien för att närmare
bestämma dag. Förutom denna lärare togs även kontakt med tre andra matematiklärare på
samma skola för att fråga om jag även fick använda deras klasser i min kvantitativa studie.
Detta för att undersökningen skulle bli så omfattande att det kunde dras några mer generella
slutsatser utifrån resultatet av studien. Vi kom överens om samma sak som jag hade kommit
överens med min mentor om på skolan.

Så småningom började jag att arbeta med min uppsats genom att låna relevant litteratur och
läsa in mig på ämnet. Därefter började jag skriva min historiska bakgrund och en
litteraturstudie. Samtidigt började jag att fundera ut bra frågor till det ”test” eleverna skulle
besvara. Uppgifterna konstruerades efter att har studerat olika matematikböcker för att få en
grund till uppgifter. Dessa frågor omarbetades sedan för att de skulle passa in i det test

                                                  
37 Alan Bryman, ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2001/2002) s. 146.
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eleverna skulle göra. Efter ändringar i ”testet” utifrån min handledares synpunkter gjordes en
pilotstudie av en kurskamrat. Denna pilotstudie gjordes i en annan skola men med samma
årskurs på eleverna, det vill säga årskurs nio. Syftet med pilotstudien var att se om tiden
räckte till och att uppgifterna var lämpliga för den studie jag skulle genomföra exempelvis var
någon fråga för svår eller kunde misstolkas.

Efter genomförandet av pilotstudien gjordes ett par mindre justeringar i ”Att skriva en
ekvation” och en fråga lades till. De förändringar som gjordes skapade en större variation och
tydlighet på uppgifterna.

Urval av skola och elever

Undersökningen genomfördes på en högstadieskola i mellersta Sverige. Samhället är lugnt
och skolan räknas inte som ett ”socialt tungt område”.

Den skola som användes i min undersökning använder sig av flexibel nivågruppering i
matematik. Med det menas att en elev som vill byta grupp får göra det utan att lärarna lägger
sig i allt för mycket. De olika grupper som finns att välja på är röd grupp- där går elever som
satsar på VG och MVG, gul grupp som är en svag grupp med elever som satsar på godkänt
samt sista gruppen med elever som går i resurs och har stora problem med matematik.
Undersökningen gjordes i två röda grupper med totalt 50 elever. I undersökningen
medverkade dock endast 32 elever då 13 elever hade ledigt ifrån undervisningen denna
matematiklektion och 5 elever var borta av annan orsak. En gul grupp med sammanlagt 23
elever. I undersökningen deltog 17 av dessa elever då 6 elever var lediga ifrån
matematiklektionen denna dag. Resursgruppen valdes bort av mig då deras kunskap skiljde
sig alltför mycket från de andra eleverna och att dessa elever inte har jobbat tillräckligt med
ekvationer i problemlösning. Resultatet hade blivit missvisande om denna elevgrupp hade
ingått i undersökningen. Det bortfall som finns i hela undersökningsgruppen är inte något
problem för denna undersökning då syftet med undersökningen är att upptäcka variationen
som uppstår och då är denna elevgrupp tillräcklig. Hade syftet med undersökningen varit att
samla data för att se hur elever generellt klarar av att översätta ett problem till en ekvation är
det tveksamt till att elevgruppen hade räckt till. Sammanlagt deltog 49 elever i min
undersökning.

Kunskapsnivån på de elever som har ingått i studien är varierande. Betygen de hade efter
höstterminen i år 9 var följande:

MVG: 1 elev.
VG: 22 elever (tre av dessa kommer troligen få MVG till vårterminens slut).
G: 26 elever
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Forskningsetik

Det finns fyra principer som forskare är skyldiga att tillämpa enligt HSFR.38

• Informationskravet. Forskare ska informera om forskningens uppgift till de som
berörs.

• Samtyckeskravet. Informanten har rätt att bestämma över sin medverkan.
• Konfidentialitetskravet. Uppgifter om deltagande personer ska förvaras så att

obehöriga inte kan ta del av dem.
• Nyttjandekravet. Uppgifter om enskilda personer får endast användas i forskningen.

När det var dags för undersökningen informerade jag eleverna vad vi skulle göra och att det
var helt frivilligt att vara med i undersökningen. Det var ingen som blev tvingad att vara med.
Deras svar skulle endast jag titta på och därefter analyseras av mig. Vidare lovade jag
eleverna att deras nerskrivna svar endast skulle vara tillgängliga för mig och ingen annan.
Deras svar skulle efter arbetets slut förstöras av mig så att ingen annan kunde få tillgång till
dem.

”Att skriva en ekvation”

Undersökningen genomfördes i fyra klasser med olika kunskapsnivåer. När undersökningen
skulle börja startade jag med att informera eleverna om att det var helt frivilligt att ställa upp
på undersökningen. Jag påpekade även att det var en helt anonym undersökning. Slutligen
berättade jag om syftet med denna studie. Därefter delades stencilen ”att skriva en ekvation”
ut till de elever som ville vara med i undersökningen. Tiden eleverna hade på sig att besvara
”Att skriva en ekvation” var 60 minuter, detta för att eleverna skulle ha mycket tid på sig och
inte känna någon tidspress. Innan jag gick vidare till nästa klassrum frågade jag läraren om
hon/han kunde tänka sig att svara på ett par frågor angående kunskapsnivån i klassen.

Då alla fyra klasser hade matematik samtidigt blev det mycket spring och stress ifrån min
sida, men jag lyckades med hjälp av ordinarie lärare att hinna med alla. De ordinarie lärarna
hade fått ut instruktioner innan hur undersökningen skulle gå till.

I slutet på matematiklektionen gick jag återigen runt i klassrummen för att samla in alla de
svar jag hade fått på undersökningen samt de svar lärarna hade lämnat om kunskapsnivån i
klassen.

                                                  
38 Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsområdet. ”Etik” (Broschyr). Uppsala: Ord & form AB,
(1996).
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Resultat

Analys av den skriftliga resultatdelen

Resultaten presenteras inledningsvis för hela undersökningsgruppen med procenttal i
parentes. Talet utanför parentesen talar om hur många elever som hamnade i denna kategori
efter analysen från mig, det vill säga n. Stora N betyder antalet elever som medverkade i hela
undersökningen. Därefter följer en analys av hur respektive elevgrupp har besvarat frågorna
och hur olika kategorier kan förhålla sig till varandra.

Analysen av svaren på frågorna har utgått från sju kategorier som benämns med varsin
bokstav. Dessa kategorier valdes ut efter att först ha studerat alla elevsvar och gjort en
grovindelning av svaren. Därefter valde jag sju huvudkategorier som återkom i elevsvaren.
Kategorierna valdes också så att ett svar inte skulle kunna placeras i mer än en kategori. De
kategorier som valts är:

• A= Korrekt ekvation.
• B= En eller flera ekvationer med fler obekanta.
• C= Ekvation som inte svarar mot given struktur/relation (fel operation, term saknas,

oklara uttryck/symboler).
• D= Uttryck med en eller flera obekanta men likhetstecken saknas eller högerled

saknas.
• E= Enbart givna tal som visar beräkning, delberäkning, enbart svar eller ”givet tal =x”.
• F= Övrigt (svar som inte har kunnat placeras i kategorierna A-E).
• G= Inget svar eller enbart svaret x=.

Uppgift 1

Jag tänker på ett tal. Om jag dividerar talet med tre och sedan lägger till fem får
jag talet nio. Vilket tal är det jag tänker på?

Antal elever Procent
Kategori A, korrekt ekvation n= 42 86 %
Kategori B, fler obekanta n= 0 0 %
Kategori C, struktur/relation n= 2 4 %
Kategori D, likhetstecken n= 2 4 %
Kategori E, givna tal n= 3 6 %
Kategori F, övrigt n= 0 0 %
Kategori G, inget svar n= 0 0 %
Totalt N= 49 100 %

En korrekt ekvation är: x/3+5=9

Uppgiften har inte några direkta svårigheter då texten ligger nära hur ekvationen kan skrivas.
Det som kan vara svårt är att översätta orden till rätt räknesätt.

42 elever (86 %) klarade av att svara med en korrekt ekvation på uppgiften.
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Två elever (4 %) använde sig av andra villkor än vad som beskrevs i uppgiften. En elev
svarade x3+5=9 med multiplikation istället för division. Många elever har gjort detta fel då
det står att ett tal ska adderas till variabeln och då antar att det går att lägga ihop variabeln
med siffran. Exempelvis x+3 blir i många fall 3x och detta är inte korrekt. Den andra eleven
svarade (x3)/3+5=9. Eleven har multiplicerat variabeln med 3. Denna elev har dock även
använt sig av division också, det kan vara så att eleven läser uppgiften fel.

De två elever som hamnade i kategori D hade endast skrivit x/3+5. I de efterföljande
uppgifterna från dessa elever används likhetstecknet, problemet kan ha varit att eleverna har
haft för bråttom att skriva ekvationen utan att först läsa igenom hela frågan.

I kategori E hamnade tre (6 %) av alla elever. Dessa elever hade löst uppgiften utan att
använda sig av någon variabel. De hade räknat ut vad det var för tal som det frågades efter
utan att skriva någon ekvation. Deras lösning såg ut på följande vis, 12/3+5=9. Förklaringen
till detta kan ha varit att de inte läste eller hörde på mina instruktioner. En annan förklaring
som är troligare då jag tittar på deras andra svar på ”att skriva en ekvation” är att de inte
riktigt vet vad en ekvation är för något. De har inte svarat på någon fråga med en variabel utan
de använder siffror på de uppgifter de försöker att lösa.

Av de 49 elever som svarade på frågan ger 44 elever någon form av ekvation. Detta tyder på
att eleverna förstår hur en ekvation kan användas här.

De fem elever som inte har skrivit någon ekvation på uppgiften kan ha problem med att förstå
bokstavssymboler och likhetstecknets funktion. Det har gjorts en mängd studier kring
algebraundervisningen om att förstå ekvationer och ekvationssystem, det har framkommit att
dessa två faktorer har stor betydelse för hur elever kommer att förstå algebra.

Uppgift 2

Markus, Anna och Eva plockade gurkor under sommarlovet. En dag plockade de
440 liter gurkor tillsammans. Markus plockade dubbelt så mycket som Anna. Eva
plockade 40 liter mer än Markus. Hur många liter plockade Anna?

Antal elever Procent
Kategori A, korrekt ekvation n= 16 33 %
Kategori B, fler obekanta n= 1 2 %
Kategori C, struktur/relation n= 13 27 %
Kategori D, likhetstecken n= 6 12 %
Kategori E, givna tal n= 2 4 %
Kategori F, övrigt n= 3 6 %
Kategori G, inget svar n= 8 16 %
Totalt N= 49 100 %

En korrekt ekvation är: x+2x+(2x+40)= 440 alt 5x+40= 440

Svårigheter i denna uppgift är att översätta all information vi får till en ekvation. Valet av
obekant från början är viktigt. Detta är ganska enkelt i denna uppgift då det frågas efter en
person, denna person kan då tilldelas en variabel. Därefter gäller det att följa den information
som följer i uppgiften med utgång från den valda variabeln. Viktigt är också att kunna tolka
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de olika räknesätt som förkommer i uppgiften samt att 440 är det som de plockar tillsammans
och därför är uttryckets summa.

I denna uppgift klarade 16 (33 %) elever att skriva en korrekt ekvation med vilken det går att
räkna ut hur många liter Anna plockade.

En (2 %) elev skrev x/2-40=y. Eleven har använt en ekvation med flera obekanta, vill säga
kategori B. Eleven kan ha svårt att se att tillsammans betyder att summan av Anna, Markus
och Evas liter ska bli 440 liter. Då eleven inte vet detta skriver han/hon ut en ny variabel
istället. Det verkar som att eleven har en viss förståelse för vad en ekvation är då svaret är en
ekvation men har svårt att tolka informationen i uppgiften som ges och göra rätt antagande.
Det kan vara så att eleven har x/2 som Markus och y som Anna.

13 elever (27 %) av 49 svarade med en ekvation som inte svarade mot given struktur/relation,
det vill säga kategori C. Av dessa 13 elever skrev 9 elever 2x+40=440. De tog endast med vad
Eva plockade och skrev inte ut i ekvationen Markus och Annas villkor. De måste dock ha
utgått från att Anna plockade x liter och att Markus plockade 2x för att finna att Eva plockade
2x+40 liter. Det är då lite märkligt att de inte tar med alla villkor i ekvationen. Tre andra
elever klarade nästan att skriva en korrekt ekvation. Den ena eleven skrev 2x+2x+40=440.
Eleven kan ha glömt att skriva med Anna som det frågades efter i uppgiften. Den andra
eleven svarade x+2x+x+40=440. Eleven har ett x för lite i ekvationen. Den tredje eleven
skrev 2x+x+40=440. Eleven har i denna ekvation fått med Anna och Markus men inte Evas
villkor. Han/hon har med att Eva plockade 40 liter mera än Markus men tycks inte ha förstår
att det då blir 2x+40. En elev har haft problem med att finna rätt räknesätt. Eleven skrev
ekvationen 2x*(2x+40)-x=440. Delarna ser korrekta ut men räknesätten subtraktion och
multiplikation är inte rätt. I denna uppgift räcker det med addition i ekvationen. Eleven kan ha
haft svårt med att alla dessa tre personer tillsammans plockade 440 liter.

Sex (12 %) av eleverna har uttryck med en eller flera obekanta, inte likhetstecken eller
ofullständigt likhetstecken, det vill säga kategori D. Två av dessa 6 elever skrev rätt
antagande, det vill säga Anna = x, Markus = 2x och Eva = 2x+40. De skrev endast ut dessa,
de adderade inte ihop villkoren eller skrev att alla tillsammans plockade 440 liter. Analysen
till dessa två elever kan vara att de trodde att de hade löst uppgiften med att ge alla personerna
villkor. En annan tolkning kan vara att de inte visste vilka räknesätt som skulle användas och
att tillsammans betyder att alla villkor ska adderas så att summan blir 440 liter. Två elever har
skrivit x+40=x. De två sista svaren har gjort fel på både likhetstecknet då det saknas och
räknesätten. Dessa tycks inte ha haft en aning om hur de ska lösa uppgiften.

Två elever (4 %) har enbart givna tal som visar beräkning, delberäkning, enbart svar eller =x,
det vill säga kategori E. Den ena eleven svarade 440/3=146, 6. Han/hon har i detta fall räknat
ut ett medelvärde på vad varje person skulle plocka. Lösningen följer inte de villkor som står i
uppgiften det vill säga att Markus plockade dubbelt så mycket som Anna och Eva plockade
40 liter mer än Markus. Eleven kan ha dålig uppfattning om vad ekvationer är för något och
vad bokstavssymboler har för funktion. Detta syns tydligt då denna elev inte har skrivit ut
någon variabel på de andra uppgifterna i ”att skriva en ekvation”. Den andra eleven svarade
att x=440-40/5. Eleven löser uppgiften endast numeriskt och därför är det ingen ekvation.
Svaret från denna elev saknar även parentes runt 440-40.

De tre sista eleverna har hamnat i kategori F och svarat 2x. Dessa elever har hittat
ansättningen för Markus men har inte vetat hur de sedan ska gå vidare. De borde även veta
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om att Anna är x då de skriver att Markus är 2x men de skrev inte ned detta i svaret. De har
troligen svårt med ekvationer och då faktorerna bokstavssymboler och likhetstecknets
betydelse.

Åtta (16 %) av 49 elever gav inte något svar på uppgiften och kan därför inte analyseras.

Uppgift 3

En rektangelformad gräsmatta med arean 660 kvadratmeter har en sida som är 8
meter längre än den andra. Hur långt är det runt gräsmattan?

Antal elever Procent
Kategori A, korrekt ekvation n= 6 12 %
Kategori B, fler obekanta n= 1 2 %
Kategori C, struktur/relation n= 11 22, 5 %
Kategori D, likhetstecken n= 11 22, 5 %
Kategori E, givna tal n= 1 2 %
Kategori F, övrigt n= 1 2 %
Kategori G, inget svar n= 18 37 %
Totalt N= 49 100 %

Svar: x*(x+8)=660, där x betecknar kortsidans längd i meter.

En av svårigheterna med denna uppgift är att förstå vad area är och hur vi räknar ut area.
Räknesätten i sig kan vara svårt då 8 meter längre än den andra måste tolkas som att det är
något som ska adderas till ena sidan och att det handlar om både area och omkrets. Det frågas
efter hur långt det är runt gräsmattan och det kan uppfattas av eleverna som att räknesättet i
uppgiften är addition då uttrycket ska vara lika med arean 660, varför räknesättet är
multiplikation.

Sex (12 %) av eleverna gav en korrekt ekvation på uppgiften, det vill säga kategori A. Fem av
dessa sex elever har glömt att skriva ut parentes men fick ändå rätt av mig efter analyseringen.
De hade skrivit svaret x*x+8=660. Jag ansåg att de hade förstått huvudsyftet med uppgiften.
De använde sig av multiplikation då de såg att uttrycket är lika med arean 660. Det är dock
anmärkningsvärt att alla fem elever inte skrev någon parentes. Den sista eleven i denna
kategori A svarade (x-4)*(x+4)=660.

En elev (2 %) svarade med en ekvation med flera obekanta, det vill säga kategori B. Eleven
har svarat x=z*4+16. Eleven har i sitt svar skrivit två variabler, x och z där z är kortsidan och
x är hur långt det är runt gräsmattan. Möjligen tror eleven att uppgiften handlar om omkrets
därav 4*z+16.

I kategori C var det fem av 11 elever som räknade på omkretsen istället för arean. Dessa
elever har skrivit som svar på uppgiften x+x+(x+8)+(x+8)=660 alternativt 4x+16=660.Fem
elever i kategorin har använt sig av rätt räknesätt men inte följt villkoren i uppgiften. Dessa
fem elever skrev x*8=660. Den sista eleven i kategori C har skrivit 8x/2=660. Även detta svar
följer inte den information uppgiften ger.

Elva (22, 5 %) av eleverna har skrivit ett uttryck med en eller flera obekanta, inget
likhetstecken eller ofullständigt likhetstecken, det vill säga kategori D. 2 elever i kategori D
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har svarat 4x+16 och en elev svarade 8+4x. Dessa tre elever har räknat på omkrets utan att få
med något likhetstecken och därför ingen ekvation. 4 av 11 elever har svarat 8x. Dessa fyra
elever kan ha använt sig av rätt räknesätt men ser inte vad det ska vara lika med och att ena
sidan ska vara 8 meter längre än den andra. Det kan även vara så att dessa elever ser ”8 plus
x” som 8x. Tre elever i kategori D har svarat 660/4*8x, 660y+8x, 2x+2*8 och en elev har ritat
upp en rektangel och satt ut rätt sidor men inte skrivit något räknesätt mellan sidorna och inte
skrivit ut vad arean är.

En (2 %) elev har enbart givna tal som visar beräkning, delberäkning, enbart svar eller =x, det
vill säga kategori E. Eleven svarade 660/4+8=x. Svaret är numeriskt och är en beräkning.

En elev (2 %) hamnar i övrigt, det vill säga kategori F. Eleven svarade (x+8)/4=660. Det är
svårt att tolka vad tanken är bakom denna ekvation.

18 (37 %) av eleverna har inte givit något svar och kan därför inte analyseras.

Uppgift 4

På ett disco är förhållandet mellan antalet killar och tjejer 7:5. Sammanlagt på
discot finns det 360 personer. Hur många killar och hur många tjejer finns det på
discot?

Antal elever Procent
Kategori A, korrekt ekvation n= 9 19 %
Kategori B, fler obekanta n= 3 6 %
Kategori C, struktur/relation n= 1 2 %
Kategori D, likhetstecken n= 2 4 %
Kategori E, givna tal n= 8 16 %
Kategori F, övrigt n= 0 0 %
Kategori G, inget svar n= 26 53 %
Totalt N= 49 100 %

En korrekt ekvation är: 7x+5x=360

Svårigheterna i denna uppgift är att förstå vad begreppet förhållande innebär och hur det kan
uttryckas algebraiskt. Översättningen från ordet sammanlagt kan också vara en svårighet då
det ska ses som att hela uttrycket är lika med 360 personer.

Nio (19 %) av alla 49 eleverna gav en korrekt ekvation som det går att lösa uppgiften med. En
elev hade tecknat killar som 7x och tjejer som 5x men svarat 13x=360. Detta betraktar jag
som ett slarvfel och klassificerat det som en korrekt uppgift då eleven visar på förståelse för
ekvationen.

Tre (6 %) elever av 49 har svarat med en eller flera ekvationer med flera obekanta, det vill
säga kategori B. Två av dessa elever har svarat 7x+5y=360. De har använt sig av två olika
variabler för killar och tjejer. Den tredje eleven har skrivit att killar är lika med x och tjejer är
lika med y. Därefter har eleven skrivit att z*5=y och z*7=x.

En (2 %) elev har svarat med en ekvation som ej svarar mot given struktur/relation, det vill
säga kategori C. Eleven svarade
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Två (4 %) av 49 elever har placerats i kategori D. Den ena eleven i denna kategori D svarade
x*7+x*5. Denna elev var på rätt väg men skrev inte att summan skulle bli 360 personer. Den
andra eleven svarade 7*5y/36x. I detta svar finns två variabler och inget likhetstecken.

Åtta (16 %) av eleverna har placerats i kategori E. En elev har räknat uppgiften rätt utan att ta
hjälp av en korrekt ekvation. Eleven har räknat numeriskt och endast gjort beräkningar.
Eleven har först räknat ut 360/12=30 därefter tagit 30*7=210 och 30*5=150 och på så sätt
kommit fram till rätt svar på uppgiften men inte löst huvudsyftet med uppgiften. Två elever
har troligen chansat på uppgiften då en av eleverna svarade 230 killar och 130 tjejer. Den
andra eleven av dessa två svarade 360/7=killar och 360/5= tjejer. I det ena fallet stämmer inte
förhållandet 7:5 och i det andra blir det inget heltal. Två elever i denna kategori E har troligen
ingen vetskap om vad som menas med förhållande i matematik. Den ena eleven svarade 7:
5=360 och den andra svarade 360/7: 5. Ena eleven vet troligen vad en ekvation är då han/hon
har svarat rätt på andra uppgifter i ”Att skriva en ekvation”. Den andra eleven har möjligtvis
problem med både förhållande och vad ekvationer är för något då han/hon inte skrivit någon
ekvation på uppgifterna. Två elever svarade x=360/5 och x=360/7. Variabeln i detta fall har
tilldelats två värden. De använder inte rätt räknesätt då de använder sig av division och de
utelämnar att uttrycket ska vara lika med 360 personer. Den sista eleven i denna kategori E
svarade 360/12+(12*5)=x. Denna uppställning beräknas endast numeriskt.

26 elever (56 %) av eleverna har inte svarat något alls på uppgiften.

Uppgift 5

I en triangel är en vinkel 30 grader. Den andra vinkeln är hälften så stor som den
tredje vinkeln. Hur stora är triangelns vinklar?

Antal elever Procent
Kategori A, korrekt ekvation n= 15 31 %
Kategori B, fler obekanta n= 2 4 %
Kategori C, struktur/relation n= 6 12 %
Kategori D, likhetstecken n= 9 19 %
Kategori E, givna tal n= 7 14 %
Kategori F, övrigt n= 2 4 %
Kategori G, inget svar n= 8 16 %
Totalt N= 49 100 %

Svar: Det finns två naturliga val av ekvationer i denna uppgift. Antingen x+x/2+30=180
eller 30+2x+x=180.

Svårigheten i denna uppgift är att eleven ska veta att vinkelsumman i en triangel alltid är 180
grader. Därefter gäller det att följa anvisningarna i uppgiften.

Femton elever (31 %) av alla 49 eleverna svarade med en korrekt ekvation som löser
uppgiften. Av dessa 15 elevsvar var 12 svar 30+x/2+x=180 och 3 elever svarade med
ekvationen 30+x+2x=180. Båda ekvationerna är korrekta.

Två (4 %) elever har skrivit en ekvation med flera obekanta, det vill säga kategori B. Svaren
som gavs var (360-30)/3=x+y och 30+a+a/2=x
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Sex (12 %) av elevsvaren har skrivit en ekvation som inte svarar mot given struktur/relation,
det vill säga kategori C. Tre av dessa sex elever svarade med ekvationen 30+x/2=180. De har
utgått från den tredje vinkeln men inte skrivit med denna vinkel i ekvationen. Ett elevsvar av
dessa sex saknar vinkelsumma. Eleven har svarat 2x+x=30. De sista två eleverna i kategori C
har svarat 30+2x=180 och 30+90+x=180. Den första av dessa två ekvationer saknar den tredje
vinkeln. Det andra elevsvaret har skrivit att en vinkel är 90 grader och det framgår inte av
uppgiftstexten.

Nio elevsvar (19 %) placerades i kategori D. Tre elevsvar var 30+x+(x/2), 30+(x/3)+x= och
x+2x+30. Två elever ritar upp triangeln och sätter ut vinklarna 30, x, 2x men använder sig
inte av något räknesätt. En elev tecknar endast vinklarna 30, x/2 och x. Dessa svar hade
kunnat leda till korrekt ekvation om eleverna hade haft kunskapen om att alla vinklarna
tillsammans ska bli 180 grader och då är räknesätten mellan vinklarna addition. Två elever
gav svaret 30+2x. Dessa elever har inte skrivit ut den tredje vinkeln och inte svarat att alla
vinklarna tillsammans ska vara 180 grader. En elev svarade 30y/3x+y.

Sju (14 %) elever placerades i kategori E. En elev svarade 30+50+100=180 och tre elever
med att skriva att vinklarna är 30 grader, 50 grader och 100 grader. Dessa svar innehåller
endast beräkningar med givna tal. Svaren är rätt på uppgiften då frågan var att bestämma hur
stora triangelns vinklar var, men syftet med ”Att skriva en ekvation” var att hitta en ekvation
som kan lösa uppgiften och därför placerats i kategorin E. En elev svarade 48-180=x. De två
sista svaren i kategori E är 30 grader, 60 grader och 90 grader från en elev och den andra
svarade 30 grader, 75 grader och 75 grader (ritade även upp triangeln).

Två elever (4 %) har svarat 2x=30 och x=1/2, y=1 och hamnat i övrigt, det vill säga kategori
F. Dessa svar är svåra att analysera. Troligen har eleverna inte någon vetskap om hur
uppgiften ska lösas.

Åtta av 49 elever (16 %) av eleverna svarade inte något alls på uppgiften och går därmed inte
att analysera.
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Uppgift 6

I en familj är Rasmus 4 år äldre än sin syster Cecilia. Deras mamma är 5 gånger
så gammal som Rasmus. Rasmus, Cecilia och deras mamma är tillsammans 59 år.
Hur många är var och en av de tre familjemedlemmarna?

Antal elever Procent
Kategori A, korrekt ekvation n= 12 25 %
Kategori B, fler obekanta n= 4 8 %
Kategori C, struktur/relation n= 13 27 %
Kategori D, likhetstecken n= 7 14 %
Kategori E, givna tal n= 2 4 %
Kategori F, övrigt n= 1 2 %
Kategori G, inget svar n= 10 20 %
Totalt N= 49 100 %

Svar: Det finns två klara lösningar på uppgiften beroende på vad x är. En ekvation är
x+x+4+5*(x+4)=59, som efter förenkling blir det 7x+24=59. En annan möjlig ekvation är
x+(x-4)+5x=59, som efter förenkling blir 7x-4=59.

Svårigheterna i denna uppgift är att välja variabel och utgå ifrån den variabeln för att få rätt
villkor. Det som skiljer den från uppgift 2 är bland annat att det frågas efter alla tre
personernas ålder.

Tolv elevsvar (25 %) av 49 gav korrekt ekvation. Vissa parenteser var inte rätt placerade men
dessa svar har placerats i kategori A ändå då jag ansåg att de förstår uppgiften. Fem elevsvar
av dessa 12 korrekta ekvationer är x+(x+4)+5*(x+4)=59 och de andra sju är 5x+x+x-4=59. I
det första fallet står x för Cecilias ålder, i det andra för Markus.

Fyra (8 %) elevsvar av 49 placerades i kategori B det vill säga det är flera variabler än vad
som är nödvändigt. Det första svaret är x+4+5x+y=59. Detta svar uppfyller ett villkor. Det
andra svaret är x+y=59 och uppfyller ett villkor. Det är svårt att analysera dessa svar då de
innehåller en hel del konstigheter som är svåra att utläsa. Det tredje och fjärde svaret
innehåller flera variabler. Det ena svaret är z=5x, x=y+4 och y=x-4 och det andra svaret är
x=a+4+y, y=a+4/x och z=a+5x där a=59/3.

Tretton (27 %) elever svarade med en ekvation som inte svarar mot given struktur/relation,
det vill säga kategori C. Fyra av dessa svar följde två av tre villkor. Dessa elever svarade x-
4+x*5=59 (skriver inte med Rasmus =x), x+4+x+5x=59 (skriver inte med mamma=5*(x+4)),
x+x+4*5x=59 (har med Cecilia =x och Rasmus =x+4 men inte mamma) och x+4*(5x)=59
(har med Rasmus =x+4 men då blir mamma fel, inte lika med 5x i detta fall). Fem elevsvar
följer ett villkor. Dessa fem svar är (x+4)*5=59 (endast mamma), 5x+x+4=59 (mamma eller
Rasmus villkor), (x+4)*5x=59 (mamma eller Rasmus villkor, fel räknesätt) och
x+4+5x+4=59 (mamma eller Rasmus villkor), x+4x+(4x*5)=59 (Cecilia eller Rasmus villkor,
kan även vara så att eleven uppfattar ”fyra mer” som 4x). Två svar följer inte något villkor
från uppgiften. Dessa två svar är 4x+(4*5)=59 och (x+4)*5=, detta svar följer visserligen ett
villkor men svarar inte att uttrycket ska vara lika med 59. Det sista svaret är 4x*5=59.



28

Sju svar (14 %) av alla 49 svaren har gett ett uttryck med en eller flera obekanta, inget
likhetstecken eller ofullständigt, det vill säga kategori D. Tre av dessa sju svar är endast
tecknade, det vill säga saknar räknesätt och att ekvationen ska vara lika med 59. Dessa tre
elever har tecknat de olika personerna: Rasmus=x+4, x och x+4. Mamma= 5x, 4+x och
5*(x+4). Cecilia= x, 4+x och 59-x+4*5. En av dessa elever skrev två villkor rätt medan de
andra två svaren hade ett rätt villkor. Det fjärde svaret var 5*(x+4)+x+4+x som har rätt villkor
men inget likhetstecken och därför ingen ekvation. Det femte svaret ger endast Cecilias
villkor det vill säga x-4. Det sjätte svaret ger endast mammans villkor, det vill säga (x+4)*5.
Sista svaret i denna kategori D är 59y/3+4x*5.

I kategori E placerades två svar. Dessa två svar är 10+6=16 och 9*5=45. Det första svaret kan
vara så att eleven har gissat på att Cecilia är 6 år, Rasmus 10 år som ger 16. När eleven sedan
ser att det inte stämmer ger han/hon upp. I det andra svaret har eleven i fråga löst uppgiften
genom att ge rätt svar på de tre aktuella personerna i uppgiften. Detta var dock inte syftet med
studien ”Att skriva en ekvation”.

I övrigt, det vill säga kategori F har ett svar placerats. Detta svar är 45*x. Svaret saknar någon
koppling till uppgiften och är därför svårt att analysera.

10 (20 %) av de 49 eleverna svarar inte på frågan.

Uppgift 7

”Hur mycket har du i din plånbok?”
”Det säger jag inte, men du kan lista ut det om du löser den här gåtan: Om du ger
mig 45 kronor till skulle jag ha fyra gånger så mycket som jag har nu.”

Antal elever Procent
Kategori A, korrekt ekvation n= 16 33 %
Kategori B, fler obekanta n= 2 4 %
Kategori C, struktur/relation n= 3 6 %
Kategori D, likhetstecken n= 10 20, 5 %
Kategori E, givna tal n= 8 16 %
Kategori F, övrigt n= 0 0 %
Kategori G, inget svar n= 10 20, 5 %
Totalt N= 49 100 %

En korrekt ekvation är: x+45=4x, där x är hur mycket du har i plånboken.

Svårigheter i denna uppgift är att det blir en variabel på båda sidorna om likhetstecknet. Sedan
gäller det att läsa och förstå texten i uppgiften exempelvis att ordet till handlar om något som
ska adderas och fyra gånger så mycket handlar om multiplikation.

Sexton (32 %) elevsvar av 49 var en ekvation som kunde lösa uppgiften. De hade alla svarat
x+45=4x.

Två (4 %) elever svarar med flera obekanta än vad uppgiften kräver, det vill säga kategori B.
Eleverna har svarat x+45=y och x+45=4y. Eleverna har nästan fått rätt ekvationer då de
förstår att uppgiften kräver variabel i både vänsterledet och i högerledet. En av dem skrev inte
att det skulle vara fyra gånger så mycket i högerledet.
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Tre (6 %) av 49 hade svarat med en ekvation som inte svarar mot given struktur/relation, det
vill säga kategori C. Dessa tre elever svarar 4*x=45. De har förstått att fyra gånger så mycket
är multiplikation men inte uppfattat att 45 kronor ska läggas till och att variabeln ska vara på
båda sidorna om lika med tecknet.

Tio (20, 5 %) elever av 49 har placerats i kategori D. Två elever svarar x*45 (fel räknesätt),
två elever svarar 4x+45 (fel variabel som adderas), en elev svarar 4x*45 (fel räknesätt och fel
variabel), två elever svarar x+45 (skriver inte ut vad uttrycket ska bli), två elever svarar
(x+45)/4 och det sista svaret är 45y*4x (fel räknesätt och för många variabler).

Åtta (16 %) av eleverna svarade med enbart givna tal enligt kategori E. Två elever svarade
45/4=11 och 45/4. Eleverna använder sig av numerisk beräkning. Fyra elever svarade 45/4=x.
Även dessa elever har gjort numerisk beräkning för att räkna ut den obekanta. Eleverna kan
även ha svårt att översätta orden i texten till en ekvation De sista två svaren i denna kategori E
är 45*4=x och 4/45*45=x. Dessa elever har gjort på liknande sätt som de nämnda ovan.

Tio (20, 5 %) elever av 49 svarade inte något på uppgiften.

Uppgift 8

Priset på en tävlingscykel höjdes med 20 %. Några månader senare sänktes priset
med 15 %. Hur mycket kostade cykeln från början om slutpriset var 5100 kronor?

Antal elever Procent
Kategori A, korrekt ekvation n= 1 2 %
Kategori B, fler obekanta n= 2 4 %
Kategori C, struktur/relation n= 17 35 %
Kategori D, likhetstecken n= 5 10 %
Kategori E, givna tal n= 3 6 %
Kategori F, övrigt n= 0 0 %
Kategori G, inget svar n= 21 43 %
Totalt N= 49 100 %

En korrekt ekvation är: 0, 85*1,2*x=5100, där x är vad cykeln kostade från början.

Svårigheten i denna uppgift är att använda sig av rätt förändringsfaktor. Räknesättet som ska
användas i uppgiften kan också vara en svårighet för eleverna.

En elev (2 %) har svarat med en korrekt ekvation på denna uppgift.

Två (4 %) elever svarade med en eller flera ekvationer med flera obekanta, det vill säga
kategori B. En elev svarade x+(0, 2*x)=y och y- (y*0, 15)=5100 där x= priset från början och
y= priset man får enligt eleven. Den andra eleven svarade x+20=y och y-15=5100.

17 (35 %) elever svarar med en ekvation som inte svarar mot given struktur/relation, det vill
säga kategori C. Fyra elever svarar x+20 % -15 % =5100 och en elev x+20-15=5100. Tre
elever svarar x+0, 2x-0, 15x=5100. En elev svarade x+0, 20-0, 15=5100. Två elever har
skrivit (x*0, 20)/0, 15=5100 och x/0, 2+0, 15=5100. En elev svarade 0, 2x-0, 15x=5100.
Två av 17 elever svarar fel höger led. De har svarat 5100*0, 20*0, 15=x och
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(x+20 %)-15 % -15 % =x. Det första av dessa två svar har rätt räknesätt men fel
förändringsfaktorer. Den andra ekvationen har fel räknesätt och förändringsfaktorer. En elev
svarar x+20 % =5100-15 %. En elev svarar nästan med rätt ekvation. Eleven svarar
x*1, 2*0, 15=5100. Det är en förändringsfaktor som är fel (0, 15) för att ekvationen ska bli
rätt. Den sista eleven i kategori C svarade x*0, 15=5100 och x*0, 20=20000.

Fem (10 %) elever svarar med ett uttryck med en eller flera obekanta, inget likhetstecken eller
ofullständigt. Tre elever svarade (x*+0, 2x)-0, 15x, x*20 % och x*0, 20-15. En elev svarar
med två variabler 0, 2y*1, 5x. Det sista elevsvaret i denna kategori D använder sig av tre
variabler. Eleven svarar 0, 8x=y, 1, 15y=z och z=5100. Variablerna står enligt eleven för
x= antalet kronor cykeln kostade från början, y= vad cykeln kostade efter sänkning och
z= slutpris.

Tre (6 %) elevsvar har placerats i kategori E. En elev har svarat 5100/5= det första priset, de
andra två eleverna svarade x=5100*0, 15x*0, 20 och x=5100/0, 85/1, 2. Dessa svar är
numeriska lösningar och beräkningar för att bestämma den obekanta. Det sista svaret är rätt.

21 (43 %) elever besvarade inte frågan alls.

Generellt kan sägas om denna uppgift att eleverna verkar ha svårt med procentbegreppet.
Framförallt har eleverna i denna undersökning problem med att använda sig av korrekt
förändringsfaktorer och räknesätt.
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All data sammanslaget

Nedan presenteras en tabell över alla elevsvar i respektive kategori. Lilla n betyder antal svar
och stora n betyder totalt antal svar på ”Att skriva en ekvation”.

Kategori A n= 117
(30 %)

Kategori B n=15
(4 %)

Kategori C n= 65
(16 %)

Kategori D n= 52
(13 %)

Kategori E n= 34
(9 %)

Kategori F n= 8
(2 %)

Kategori G n= 101
(26 %)

Totalt N= 392
(100 % )

Denna tabell visar efter en sammanslagning av alla elevsvar att den största gruppen har svarat
med en korrekt ekvation till uppgifterna, det vill säga 117 (30 %) elevsvar. Det som kan vara
missvisande i denna tabell är att det kan vara en uppgift som många elever har klarat och
därmed blivit en stor grupp i sammanslagningen.

Den andra stora gruppen är elevsvar enligt kategori G, det vill säga svar saknas av eleverna.
Detta kan tyckas vara lite konstigt. Tolkningen kan vara så att om eleverna inte vet hur de ska
göra för att klara av uppgiften så lämnar de uppgiften utan svar.

Om vi tittar på hur många elever som har hittat någon form av ekvation, det vill säga kategori
A, C och G så är det 197 (50 %) elevsvar.
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Tabellen nedan visar antal korrekta ekvationer varje elev hade på ”Att skriva en ekvation”.

Antal korrekta ekvationer på ”Att skriva
en ekvation”.

Antal elever.

0
5

1
19

2
6

3
6

4
4

5
3

6
4

7
2

8
0

Totalt
49

Av tabellen framkommer det att många elever har det besvärligt med att skriva en korrekt
ekvation till uppgifterna. Huvuddelen av eleverna har endast skrivit en korrekt ekvation på
”Att skriva en ekvation” och 40 (82 %) av eleverna har gett en korrekt ekvation på högst
hälften av uppgifterna.
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Resultatanalys från intervjun

I detta avsnitt redovisas i korthet den intervju som gjorts i en elevgrupp med tre elever. De
uppgifter eleverna skulle skriva en ekvation på är samma uppgifter som i den kvantitativa
studien. Förkortningarna ”E1”, ”E2” och ”E3” är förkortningar för de tre eleverna i samtalet,
”L” är förkortning för mig som lärare.

Uppgift 1

E1: - Denna uppgift måste talet vara x och därför antar vi att det är så.
E1: - Därefter står det dela med 3 och lägg till 5. Allt detta ska bli 9 därför måste ekvationen
bli x/3+5=9.
E3: - Ja det stämmer!
E2: - Vi kan kolla om det stämmer. 12/3=4 och 4+5=9 så ja det stämmer om x=12.

Uppgift 2

E1: - Anna måste vara x för det frågas efter henne.
E2: - Då är Markus 2x för han plockar dubbelt så mycket som Anna och då blir Eva 2x+40.
E3: - Ja det blir det, vad bra det blev!
L: - Är ni klara där eller behövs det något mera för att det ska vara en ekvation?

De funderar och efter resonemang i gruppen kommer de fram till en lösning.

E2: - Jo det måste vara ett likhetstecken med, så det blir lika med 440 liter.

E1: - Då blir ekvationen 2x+x+2x+40=440 liter

Uppgift 3

E3: - I en rektangel är två lika långa sidor längre än två andra lika långa sidor. (visar med
hjälp av linjal och suddgummi på bänken).
E1: - Ja det är det, men vart ska vi sätta x någonstans?
E2: - Ena sidan är 2x+16 för det är två sidor som ska vara 8 centimeter längre.
E1: - 660/x, nej det blir fel eftersom det är arean som är 660 kvadratmeter och då ska vi väl
använda multiplikation?
E2: - Ja det är multiplikation om vi ska räkna ut arean, men vi har ju arean.
E3: - Jag har inte en aning om hur vi ska göra, kan vi inte gå vidare?
E2: - Vi svarar x_+x_+16.
L: - Hur fick ni det svaret?

Alla eleverna funderar och resonera med varandra. De kommer fram till att de
inte vet.

L: - Om en sida är x, vad är då den andra sidan?
E1: - Då är den x+8 eftersom den ska vara 8 centimeter längre.
L: - Precis och vad ska hela ekvationen vara lika med?



34

E2: - Den måste vara lika med 660 kvadratmeter.
L: - Vad blir det då för ekvation?
E2: - x*(x+8)=660 måste det ju bli eftersom 660 är area och för att räkna ut area
använder man multiplikation, eller hur?
L: - Ja det stämmer.
E3: - Denna uppgift hade jag aldrig löst!

Uppgift 4

E1: - En sådan här uppgift räknade vi nyss men då var det längdhopp! Nu måste vi tänka hur
vi gjorde.
E3: - Vad var det 7:5 betyder nu igen?
E2: - Att det går fem tjejer på sju killar så vi måste jämföra här.
E1: - Så är det 14 killar så är det 10 tjejer?
E2: - Ja det stämmer.
E1: - Då kan vi ju räkna upp till 360 personer på samma vis!
E2: - Ja, men det tar för lång tid. Det måste finnas något annat sätt. Vi ska ju ha med x på
något sätt.
E1: - Ja just det.
E2: - Om vi sätter killar och tjejer som x och hela ska vara lika mycket som 360, vad blir det
då?
E1: - Jo men det måste stämma. Det blir då 7x+5x=360.

Uppgift 5

E1: - Denna uppgift är lätt! Vi börjar med att rita upp triangeln och sätter ut vinklarna.
E2: - A=30 grader, B= x för den vet vi inte och c är då x/2 för den ska vara hälften så stor.
E1: - Ja det stämmer. Vinkelsumman är alltid 180 grader så de två vinklar vi inte vet ska
tillsammans vara 180-30=150 grader.
E2: - Ja precis, om vi delar 150 med 2 vad får vi då?
E1: - 75
E2: - Nej det blir fel eftersom den blir för liten om vi delar 75 med två. X kan inte vara 75 för
då får vi inte rätt vinkelsumma.
E2: - Men om ena vinkeln är 100 så blir den andra 50 och då blir summan av alla vinklar 180
grader!
E1: Ja det stämmer!
L: - Hur blir då ekvationen?
E2: - Den blir 30+x+x/2=180 eftersom ena vinkeln är x så måste den andra vinkeln vi inte vet
vara x/2.
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Uppgift 6

E1: - Nu vet vi inte vem det är frågan om men vi sätter bara någon till x så vi kan utgå ifrån
något.
E3: - Vi kan väl bara göra likadant som på den andra uppgiften som vi gjorde innan?
E2: - Om vi sätter x som Cecilia så borde det bli lättast för då blir Rasmus x+4 och mamma
5*x+4.
E1: - Ja det blir bra.
L: - Är ekvationen klar eller ska den inte vara lika med något?
E2: - Ja den ska vara lika med alla åldrarna tillsammans alltså 59.
L: - Hur blir då ekvationen?
E2: - x+x+4+5*x+4=59 måste det bli.
L: - Ja det stämmer förutom att ni har glömt att skriva parentes när ni multiplicera med 5.

Uppgift 7

E1: - Denna uppgift kan jag!
E1: - Kolla x+45=4x.
E3: - Hur gjorde du?
E1: - Han har ju x antal kronor och får han 45 kronor till så blir det x+45. Då skulle han få 4
gånger så mycket så därför blir det lika med 4x.
E3: - Jaha.

Uppgift 8

E2: - Vi måste tänka på att det inte bara går att ta 20 %-15 % för då blir det inte rätt.

De funderar och resonera men klarar inte av att komma längre på denna uppgift.
De har inga idéer till att lösa uppgiften.

L: - Om priset höjdes med 20 % så blir förändringsfaktorn 1,2. Efter några månader sänktes priset med 15 %, då blir
förändringsfaktorn 100 % - 15 % = 85 % det vill säga förändringsfaktorn blir 1,0-0, 15= 0,85. X är priset från början
eftersom det är det som vi inte vet. Allt ska vara lika med 5100 då det är slutpriset. Ekvationen blir därför 0, 85*1, 2*x=5100.

E3: - Oj den var svår, den hade jag aldrig klarat!
E2: - Nej, det är svårt att veta att man ska använda multiplikation och de där förändringsfaktorerna. Jag hade i alla fall rätt i
att det inte bara går att ta procenten minus varandra!
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Diskussion

Den sammanslagna tabellen av alla svar säger att den största gruppen var de som svarade med
en korrekt ekvation (30 %). Detta är något missvisande då uppgift 1 var en lättare uppgift och
därför fick många korrekta ekvationer. Den andra stora gruppen är de som inte har svarat
något. Det är en relativt stor grupp (26 %) som inte har svarat alls. Även detta resultat kan
vara något missvisade då uppgift 4 och 8 var svårare uppgifter och därför har inte många
elever svarat. Det kan bero på en mängd faktorer till varför elever inte har svarat på
uppgifterna. Exempelvis kan det vara att eleverna är trötta, grupptryck, att de egentligen inte
vill vara med i undersökningen och därför inte gör sitt bästa eller att de har svårt att finna
ekvationer som kan lösa uppgifterna.

Uppgift 1

Den första uppgiften som medvetet gjordes lite lättare för att få igång eleverna var inte några
större problem för eleverna. Detta visar på att många elever i undersökningen vet vad en
ekvation är för något och hur en ekvation skrivs. I intervjun bekräftades detta, att eleverna
bara följer instruktionerna som ges i uppgiften. Eleverna följer de nuvarande kursplansmålen,
som har tagits upp i litteraturstudien, där elever ska klara av att använda enkla ekvationer vid
problemlösning. Eleverna ska kunna formulera ekvationer utifrån en problemsituation. Detta
anser jag att dessa elever gör i uppgift 1. Jag ställer mig dock frågande till vad som menas
med att använda sig av enkla ekvationer vid problemlösning. Har eleverna uppfattat de andra
uppgifterna som mycket svårare? De som inte hade svarat med en korrekt ekvation i uppgift 1
kan vara elever som inte riktigt vet vad en ekvation är. Det kan bero på bristande förståelse
för likhetstecknet och/eller bokstavssymbolers funktion. Studier i algebra visar på att detta
inte är något ovanligt utan dessa två faktorer, likhetstecknet och uppfattningen av bokstäver,
har stor betydelse för att förstå ekvationer och ekvationslösningar. Dessa elever har problem
med att skriva någon sorts ekvation på alla åtta uppgifterna.

Uppgift 2 och 6

Uppgifterna två och sex var ganska lika varandra, det som skiljer dem åt är att det frågas efter
en person i uppgift två och alla personer i uppgift 6. Detta gjordes medvetet från min sida för
att se om resultatet förändrades beroende på vad uppgiften frågade efter. Slutsatsen till denna
fundering var att det inte var någon anmärkningsvärd skillnad på svaren. Intervjun bekräftade
mina tankar inför dessa två uppgifter. De kom direkt fram till att ha Anna som den obekanta i
uppgift 2 medan det blev en liten diskussion om vem som skulle tas som obekant i uppgift 6.
De löste problemet i båda fallen. Lika många elever svarade med en korrekt ekvation på de
båda uppgifterna. Största skillnaden var i kategori G där en elev i uppgift 2 hamnade
respektive fyra personer i uppgift 6. Detta visar på att kategorierna i stort följer varandra i de
båda uppgifterna. Tretton respektive tolv elever hade svårt med att skriva en ekvation som
svarade mot given struktur/relation. I en tidigare undersökning gjord av Nordström39 fanns en
liknande uppgift med. En av hennes slutsatser var att en vanlig svårighet eleverna hade var att
ange hur mycket Erik plockade. Eleverna hade svårt att få med att Erik plockade 20 liter mer
än Maria, som dessutom plockade dubbelt så mycket som Hans, det vill säga 2x+20 (om x
anger det antal liter som Hans plockade). Min undersökning följer denna slutsats som
Norström har gjort då det även var svårigheter för de elever som har ingått i min
                                                  
39 Karin Nordström, ”Algebra- ett begreppsmässigt svårt matematisktarbetsområde för grundskoleeleven”
(1997) s. 17.
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undersökning att ange hur mycket de olika personerna plockade och hur många år var och en i
familjen var. Det kan vara så att eleverna har svårt att ta till sig och använda all den
information de får från uppgiften för att ställa upp en korrekt ekvation. Jag trodde att många
elever i uppgift 2 i alla fall skulle ta Anna som den obekanta, det vill säga x då det frågas efter
denna person. Efter att nu ha analyserat ekvationerna blir slutsatsen att det inte var så enkelt
som jag trodde. En del elever har troligen utgått från att Anna är den obekanta men inte tagit
med denna obekanta i ekvationen. Möjligen tror eleverna att den informationen behövs för att
hitta de andra två personernas uttryck och när de då har hittat dessa uttryck så lämnar de
Annas obekanta för att räkna på de andra personerna.

Vid en jämförelse med Nordströms undersökning bland 67 elever40 och min undersökning av
49 elever finns en del likheter och olikheter. Uppgift 2 är i princip likadant utformad som den
uppgift Nordström har med i sin undersökning. En likhet var angående elevers svårigheter att
ange saker i uppgifterna med obekanta och siffror. I hennes undersökning löste 60 %
motsvarande 40 elever av 67 uppgiften med en korrekt ekvation, det vill säga det gick att
räkna ut med hjälp av ekvationen rätt svar på uppgiften. I min undersökning löste 33 %
motsvarande 16 elever av 49 uppgiften med en korrekt ekvation, det vill säga ekvationen
kunde räkna ut rätt svar på uppgiften. Det som jämförs är procentsatsen då det inte går att
jämföra antal elever då det är olika stora deltagarsiffror i de två undersökningarna. Slutsatser
till jämförelsen blir att fler elever i Nordströms undersökning klarade av att ange korrekt
ekvation. Det är nästan dubbelt så många som klarar av att ange korrekt ekvation i
Nordströms undersökning jämförelsevis med denna undersökning. En faktor kan vara att det i
Nordströms undersökning ingick endast elever i särskild kurs medan i denna undersökning
ingår 17 elever som satsar på godkänt. Detta kan tolkas som att dessa 17 elever möjligtvis inte
är på samma kunskapsnivå som alla eleverna i Nordströms undersökning.

Ett annat resultat av Nordströms undersökning som är av intresse att jämföra är, av de 61
elever som svarade på uppgiften ger 59 stycken någon form av ekvation. I min undersökning
svarade 41 elever på uppgiften varav 30 elever svarade med någon form av ekvation. I
procent blir detta 97 % i Nordströms undersökning svarade med någon form av ekvation och i
min undersökning svarade 73 % av eleverna med någon sort ekvation. Slutsatsen i denna
jämförelse blir att återigen har Nordströms elever mer kunskap. Det kan också vara så att
lärarna på den skola Nordström har gjort sin undersökning på lägger mer vikt vid avsnittet
algebra och ekvationer än vad lärarna på den skola där jag har gjort min undersökning gör.

7 % av eleverna svarar inte på uppgiften i Nordströms undersökning medan motsvarande
siffra i min undersökning är 16 %. Detta kan återigen ha att göra med att kunskapsnivån är
olika hos eleverna i de båda undersökningarna och att lärarna lägger olika vikt på avsnitten.

Slutligen ska sägas att jämförelsen med Nordströms undersökning har vissa problem. Det är
olika kunskapsnivåer på de elevgrupper som har undersökts i min och Nordströms
undersökning och grupperna är inte slumpmässigt utvalda. Ett annat problem är att det är få
elever med i varje grupp som jämförs. Det blir ett problem då jag har jämfört procent med
varandra där grupperna inte är så stora.

                                                  
40 Karin Nordström, ”Algebra- ett begreppsmässigt svårt matematisktarbetsområde för grundskoleeleven”
(1997) s. 17.
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En annan undersökning har gjorts av Bednarz m.fl.41 Denna undersökning gjordes för elever i
åldern tolv till tretton och antalet elever som deltog i undersökningen var 132 stycken. Denna
undersökning jämförs med min uppgift 6. Det kan även göras en jämförelse med min uppgift
2 men jag väljer dock endast att jämföra med uppgift 6 då jag anser att dessa två uppgifter är
så gott som lika i de olika kategorierna. Syftet med Bednarz m.fl. undersökning var att se om
det finns svårigheter hos elever att bygga upp ett uttryck. Resultatet av deras undersökning
var att 2, 78 % av eleverna klarade av att sätta upp ett algebraiskt uttryck för problemet. Det
ska även sägas att dessa elever inte hade arbetat så mycket med algebra innan testet. I min
undersökning klarade 25 % av eleverna att skriva en korrekt ekvation till uppgiften. Slutsats
till denna jämförelse är att det är stor skillnad på hur många elever som klarade av att skriva
en korrekt ekvation mellan de båda undersökningarna. Den stora faktorn som skiljer
resultaten åt är troligen att eleverna i Bednarz m.fl. undersökning inte har arbetat så mycket
med algebra innan.

Uppgift 3

En slutsats som kan dras här är att väldigt många elever har problem att hitta en korrekt
ekvation. En faktor som kan ha ställt till det för eleverna kan ha varit att uppgiften innehåller
både area och omkrets. Det var endast sex elever som klarade av att ange en korrekt ekvation
för att lösa uppgiften. Jag anser att elever i årskurs nio måste veta att om de har en area så är
det multiplikation som används. Av alla de elever som svarade var det arton elever som
svarade med någon sorts ekvation. Tretton elever har inte uppfyllt de villkor som en ekvation
måste ha. Det är många elever som inte har använt rätt räknesätt. De har troligen tittat på vad
uppgiftens fråga är och därmed börjat att räkna på omkrets. En slutsats till varför så många
elever skriver ett uttryck med en eller flera obekanta, inget likhetstecken eller ofullständigt
kan vara att de tror att de ska räkna på omkretsen som det frågas om. När de sedan ser att 660
kvadratmeter är arean lämnar de denna information och skriver inget likhetstecken. Det
eleverna istället skulle ha tänkt då de ser uppgiften är att om uttrycket är lika med 660
kvadratmeter så måste det vara lika mycket på andra sidan om likhetstecknet och är det area
på ena sidan om likhetstecknet så måste det vara två sidor multiplicerade med varandra på
andra sidan. Många elever uppfattar likhetstecknet som blir, det vill säga de får två tal som de
ska utföra en beräkning på och sedan skriva svaret till höger om likhetstecknet (se till
exempel Bergsten m.fl.). En slutsats kan då vara att om eleverna inte ser att uttrycket är lika
med 660 kvadratmeter så lämnar de likhetstecknet utanför. Eleverna ser inte att de redan har
vad uttrycket ska bli och blir därför osäkra på hur de ska gå till väga.

Uppgift 4

Uppgift 4 trodde jag skulle vara en av de svårare uppgifterna på ”Att skriva en ekvation”. Det
var många elever som inte svarade något alls på uppgiften. Av dem som svarade var det 9 av
23 elever som klarade av att skriva en korrekt ekvation. De två stora grupperna på uppgiften
är kategori A och E, utelämnat kategori G. Det är inte så överraskande att många elever
placerades i kategori E där enbart givna tal visar beräkning, delberäkning eller enbart svar
placerades. En förklaring till resultatet kan vara att uppgiften går att lösa med hjälp av endast
beräkningar och därför använder sig eleverna av den metod de känner sig mest säkra på.

                                                  
41 Nadine Bednarz, Carolyn Kieran & Lesley Lee, ”Approaches to Algebra – Perspectives for Research and
Teaching” (1996) s. 118ff.



39

Uppgift 5

Uppgift fem ansåg jag vara en relativt enkel uppgift då eleverna i högstadiet jobbar mycket
med geometri. Denna uppgift påminner en del om uppgift 1 då det står uppradat vad som ska
göras. Det som kan ha varit en svårighet var att veta att allt ska vara lika med vinkelsumman.
Den största kategorin blev A på denna uppgift, det vill säga de har svarat en korrekt ekvation.
De som inte har svarat med någon ekvation alls är en ganska stor grupp i denna uppgift. Detta
skulle kunna tolkas som att denna uppgift går att lösa genom att pröva sig fram. En del elever
har försökt att göra detta men då syftet inte uppfylls med ”Att skriva en ekvation” anser jag
det som att eleverna inte kan skriva en korrekt ekvation på uppgiften. I denna grupp fanns
även flera elever som inte skrev ut vinkelsumman. Två förklaringar till detta resultat kan vara
att eleverna inte visste om att alla tre vinklarna tillsammans ska bli 180 grader eller visste de
om vad vinkelsumma var för något men då det inte står med i uppgiften så tog de inte heller
med den kunskap de har. De elever som intervjuades började med att gissa på vinklarna och
hade säkert svarat med att ange de tre vinklarna om jag inte hade gått in och frågat efter
ekvationen. En slutsats av detta kan vara att eleverna trodde att de hade löst uppgiften om de
angav de tre vinklarna utan att svarat med en ekvation. De ser först efter metoder som de är
säkra på innan de går in på metoder som känns mer främmande.

Uppgift 7

Resultatet från uppgift 7 är att ganska många elever (33 %) klarade av att skriva en korrekt
ekvation med obekanta på varje sida om likhetstecknet. Den andra stora gruppen är de elever
som inte har skrivit någon ekvation, det vill säga kategori D och E. Generellt från dessa svar
kan sägas att de följer många andra studier som visar att elever som har svårt med
bokstavssymboler och likhetstecknet har svårt för ekvationer. Många elever har endast med
en obekant på ena sidan om likhetstecknet. En faktor till detta kan vara att det jobbas för lite i
skolan med liknande problem. Det sägs att ”övning ger färdighet” och här fattas som sagt
övning.

Uppgift 8

Slutsatserna i uppgift 8 är att eleverna i denna undersökning har stora problem med att svara
en korrekt ekvation som kan lösa uppgiften. Denna uppgift har minst antal korrekta
ekvationer på hela ”Att skriva en ekvation”. Slutsatser som kan dras är att många elever
verkar ha det svårt med procent. De skriver fel förändringsfaktorer, exempelvis om ett pris
höjs glömmer de ofta att skriva med 1: an i förändringsfaktorn. Eleverna har också stora
problem med att välja ett lämpligt räknesätt för att få en korrekt ekvation. Det kan även vara
så att om eleverna har svårt med matematikinnehållet så är ekvationer ingen hjälp till att lösa
problemet. Det är även anmärkningsvärt att vissa elever skriver ut % i uttrycket som de får
fram. En förklaring kan vara att elever ser procenttecknet som ett tal då de är vana vid att göra
en operation när det handlar om procent, det vill säga de ska ta exempelvis 25 % av något.

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i denna undersökning har problem med att
översätta ett problem eller situation till ett algebraiskt uttryck. Det är endast tretton av 49
elever som har hälften eller fler korrekta ekvationer på ”Att skriva en ekvation”.
Undersökningen följer därför det som redan är väl dokumenterat, att det finns bristfälliga
kunskaper i algebra och att många elever har stora svårigheter med att lära sig algebra. I
jämförelse med tidigare studie följer min undersökning Küchemanns undersökning och
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Bednarz m.fl. men skiljer sig från Persson & Wennströms undersökning, som visade på
elevers kunskap att ställa upp och tolka algebraiska uttryck som relativt god, samt Nordströms
undersökning där lösningsfrekvensen var högst på de uppgifter där eleverna skulle översätta
en situation till ett algebraiskt uttryck.

De största svårigheterna i att lösa ett problem algebraiskt, enligt teorin, är uppfattningen av
bokstäver och likhetstecknets betydelse. Utan denna kunskap blir det svårt att lösa problem
med hjälp av ekvationer. Detta visar även undersökningen som har gjorts i detta arbete,
många elever har inte den kunskapen om bokstäver och likhetstecken som behövs för att
skriva en ekvation som löser uppgiften. Slutsatsen kan då vara att denna undersökning följer
de teorier som har framkommit i detta arbete.

Metoddiskussion

Med tanke på den metod som har använts i detta arbete är det svårt att generalisera resultatet.
Detta beror på en hel del faktorer. Några av dessa faktorer är att elevdeltagandet i
undersökningen kunde ha varit större och att svårighetsgraden på uppgifterna har varierat
mycket. I efterhand kunde det varit bra att göra någon form av intervju med ordinarie lärare
för respektive klass för att få vetskap om hur mycket tid klassen lägger ner på det berörda
avsnittet.
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Didaktiskt perspektiv på ekvationer

Detta avsnitt handlar om det didaktiska och kan ses som en hjälp för lärare i undervisningen.
Det finns en del att tänka på som lärare och några väsentliga saker kommer att tas upp i detta
avsnitt.

Det kan inte kännas meningsfullt för elever att lära sig att lösa ekvationer om de aldrig får
använda kunskapen till något vettigt, anser Anderberg. Elever frågar ofta ”varför ska vi lära
oss det här”? Det känns då inte så bra som lärare att svara att det har du användning av i
gymnasiet. Det är därför viktigt att eleverna får se hur de kan lösa olika problem med hjälp av
ekvationer.

Vidare menar Anderberg att det finns endel bekymmer med lärandet av ekvationer. Om
läraren börjar med enklare problem uppstår problem i att elever klarar av att lösa problemet
utan hjälp av ekvationer. Ekvationslösning framstår då inte som någon bra och effektfull
metod. Börjar läraren med för svåra problem så är risken stor att eleverna inte klarar av att
sätta upp ekvationen och med dess hjälp lösa problemet.

Lösningen till dessa problem är enligt Anderberg att läraren måste börja med att ta upp varför
det är bra att lösa problem med ekvationer. Det gäller att betona att eleverna ska lära sig en
metod som är till stor hjälp vid svårare problem, men att de måste börja med enklare problem
för att lära sig tekniken. Viktigt är att påpeka att ekvationer är ett hjälpmedel för att lösa olika
sorters problem.42

Likhetstecknets betydelse har tagits upp innan i detta arbete men poängteras återigen att det är
av stor vikt för hur elever uppfattar ekvation. Likaså gäller det för lärare att förklara
bokstavssymbolerna och vad de har för funktion i algebra.

Vid valet av arbetsformer och lärandemiljöer kan det som lärare vara till hjälp att känna till
och tänka på följande sju punkter:

• Aktiviteten är mer avgörande än innehållet, vad som görs i skolalgebran (som att
manipulera eller tolka) har större betydelse för hur eleven ska kunna hantera det än
vilket innehåll som det berör (som ekvationer eller mönster).

• Svårigheter består från år 8 till år 9

• Stor variation mellan klasser, en av förklaringarna till detta kan vara att olika lärare
betona algebran olika beroende på hur de tolkar klassens förmåga och intresse.

• Stor variation i svar på samma uppgift, när elever inte förstår eller har kontroll över
hur det fungerar kan det bli ”hur som helst” i algebra.

• Uppgifter är ”svåra” då elever inte är vana, ”övning ger färdighet” men även att
algebra är svårt att ”lista ut” på egen hand.

                                                  
42 Bengt Anderberg, ”Matematikmetodik i grundskolan” (1992) s. 190f.
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• Förutfattade meningar vanliga, Många lärare är tveksamma till att elever klarar av
algebra.43

Med detta avsnitt vill jag visa att det är viktigt att diskutera med eleverna varför de behöver
matematikkunskap. Matematik är inte endast räkning utan måste även diskuteras. Det finns
många bitar som är viktiga att ta upp i undervisningen. Det är av stor vikt att lärare är
medvetna om viktiga faktorer som elever måste ha för att gå vidare kunskapsmässigt.
Exempelvis har denna uppsats tagit upp likhetstecknets betydelse. Finns det ingen förståelse
för likhetstecknet så får eleverna svårt med att lära sig använda ekvationer i matematiska
problemtexter.

Avslutning

Genom detta arbete har jag fått en inblick i hur elever klarar av att översätta ett problem till ett
algebriskt uttryck. Min studie får mig att inse att många elever har stora problem med att hitta
algebraiska uttryck. Inblicken i detta arbete gav mig svar på vad det är eleverna har svårt med
och vad jag som lärare ska tänka på när jag kommer att undervisa eleverna i skolan.
Litteraturstudien visar att det inte endast är eleverna i denna undersökning som har problem
med detta utan det har framkommit vid flera liknande undersökningar och därför är den
kunskap jag har fått i detta arbete av nytta vart jag än kommer att undervisa.

                                                  
43 Bergsten, C. ”Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning” (2002) s. 46f.
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