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Abstract 
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur lärare kan undervisa i algebra för att underlätta för eleverna. De 
frågor som ställts är: Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? och Vari ligger svårigheterna med 
algebra?. För att kunna besvara frågorna har det dels gjorts en litteraturstudie, dels intervjuer med sex lärare, som 
undervisar i år 7-9. 
 
De svårigheter med algebra som framkommit är bland annat att algebra upplevs som abstrakt och att det dessutom 
är ett ganska nytt område för eleverna i år 7-9. Eleverna kan få svårigheter som är kopplade till likhetstecknet och 
dolda tecken men också till översättningar och tolkningar av algebraiska uttryck. Det framgår av intervjuerna att 
lärare behöver arbeta med elevers motivation för algebra och mest av allt med elevers rädsla för algebra. Lärare 
behöver vara tydliga och påtala meningen med de olika momenten i matematiken och kopplingarna mellan dem för 
att underlätta elevernas lärande. Elevernas matematikkunskap behöver utvecklas från ett aritmetiskt till ett 
algebraiskt tänkande. Vikten av att eleverna får se olika strategier för ekvationslösning framgår av både 
litteraturstudie och intervjuer. Detta för att de ska ha möjlighet att utifrån den givna situationen kunna välja den 
strategi som passar bäst. Litteraturstudien och intervjuerna visar också på att läraren behöver omtala för eleverna att 
de inte alltid kan se nyttan av det som görs för stunden. Kunskapen ska kunna leda fram till att eleverna får det 
lättare att lösa de uppgifter som kommer längre fram. Det algebraiska språket behöver komma in tidigt i 
matematikundervisningen för att det ska kunna bli något naturligt för eleverna och inte uppfattas som något som är 
till för att försvåra deras vardag. Både avsaknaden av ett välutvecklat språk och begrepps förståelse inom 
matematiken gör att eleverna kan få svårigheter när de ska arbeta med algebra. Just ord- och begreppsförståelsen 
kan underlättas genom att eleverna till exempel själva skriver ordlistor. Det framkommer också av arbetet att lärare 
behöver använda matematiska termer i sin undervisning, för att göra orden/begreppen naturliga för eleven. 
 
 

Nyckelord 
Keyword 
Algebra, undervisning, skolår 7-9 



  

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur lärare kan undervisa i algebra för att 
underlätta för eleverna. De frågor som ställts är: Vad är viktigt att tänka på när man undervisar 
i algebra? och Vari ligger svårigheterna med algebra?. För att kunna besvara frågorna har det 
dels gjorts en litteraturstudie, dels intervjuer med sex lärare, som undervisar i år 7-9. 
 
De svårigheter med algebra som framkommit är bland annat att algebra upplevs som abstrakt 
och att det dessutom är ett ganska nytt område för eleverna i år 7-9. Eleverna kan få 
svårigheter som är kopplade till likhetstecknet och dolda tecken men också till översättningar 
och tolkningar av algebraiska uttryck. Det framgår av intervjuerna att lärare behöver arbeta 
med elevers motivation för algebra och mest av allt med elevers rädsla för algebra. 
 
Det poängteras att lärare behöver vara tydliga och påtala meningen med de olika momenten i 
matematiken och kopplingarna mellan dem för att underlätta elevernas lärande. Kunskaps-
mässigt behöver eleverna utveckla sitt tänkande från ett aritmetiskt till ett algebraiskt. Det 
framhålls att undervisningen ska leda fram till en koncentration på strukturen i algebra, på en 
förståelse av sammanhang och egenskaper. Det är också viktigt att inte glömma bort att 
eleverna behöver få möjlighet att öva på algebraiskt räknande. Eleverna behöver en 
automatiserad kunskap om hur man löser och behandlar något algebraiskt. Men också en 
förståelse för vad de gör, för att de ska känna sig trygga och säkra. 
 
Vikten av att eleverna får se olika strategier för ekvationslösning framgår av litteraturstudien 
och intervjuerna. Detta för att de ska ha möjlighet att utifrån den givna situationen kunna välja 
den strategi som passar bäst. De intervjuade lärarna framhåller att det hos elever finns ett 
motstånd mot att börja använda en formell strategi. För att övervinna detta motstånd använder 
läraren i introduktionen av en formell strategi svårare ekvation. Eleven kan härigenom se att 
det kommer sådana uppgifter där de inte klarar sig enbart med till exempel strategin att dölja 
det okända. Både litteraturstudie och intervjuer visar på att läraren behöver omtala för 
eleverna att de inte alltid kan se nyttan av det som görs för stunden. Kunskapen ska kunna 
leda fram till att eleverna får det lättare att lösa de uppgifter som kommer längre fram, 
kunskap att bygga vidare på. 
 
Det algebraiska språket behöver komma in tidigt i matematikundervisningen för att det ska 
kunna bli något naturligt för eleverna och inte uppfattas som något som är till för att försvåra 
deras vardag. Både avsaknaden av ett välutvecklat språk och begreppsförståelse inom 
matematiken gör att eleverna kan få svårigheter när de ska arbeta med algebra. Just ord- och 
begreppsförståelsen kan underlättas genom att eleverna till exempel själva skriver ordlistor. 
Det framkommer också av arbetet att lärare behöver använda matematiska termer i sin 
undervisning, för att göra orden/begreppen naturliga för eleven.  
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1 Bakgrund 
När jag började fundera över examensarbetet stod det ganska snart klart att det skulle handla 
om något inom matematiken, då detta låg närmast i min utbildning. Min mening med 
examensarbetet var att utforska något som jag som blivande matematiklärare i år 7-9 skulle ha 
god användning av. Utifrån detta började tankarna snurra runt något område inom 
matematiken som elever vanligen har svårigheter med. Men vilket område skulle jag då välja? 
 
Av Skolverkets rapport från den internationella undersökningen, TIMSS 2003, framgick det 
att algebra var ett av de områden som svenska elever i år 8 hade svårigheter med. Rapporten 
beskriver algebra och geometri som huvudorsakerna till att svenska elever har försämrats i sitt 
resultat jämfört med samma undersökning år 1995. De befinner sig nu inom algebra bland de 
allra sämsta i 20-landsgruppen. Gruppen består av, som hörs av namnet, tjugo länder som 
beskrivs så här i TIMSS undersökningen: 1 
 
 Gruppen utgörs av länder med levnadsvillkor som motsvarar Sveriges och med en tonvikt på  
 länder i vår närhet. (Skolverket, 2004 a, s. 21) 
 
Genom läsning av olika rapporter från dels Olteanu2 och dels Persson & Wennström 3 om just 
gymnasieelevers svårigheter med algebra fick jag en bild av vilken kunskap som elever kunde 
sakna inom algebra när de sedan fortsatte läsa på gymnasiet. Olteanu genomförde en studie i 
vilken hon bland annat undersökte elevers förkunskaper när de kommer till gymnasiet. 
Undersökningen gjordes på 64 elever som under sin första termin på gymnasiet fick genomgå 
fyra olika tester. Dessa tester tillsammans med observationer och intervjuer gjorde att Olteanu 
kunde sammanföra en lista över huvudtyperna av misstag som eleverna gjorde:4 
 

• elever har brister i sina aritmetiska färdigheter 
• det algebraiska formelspråket behärskas dåligt 
• att blanda ihop symboler och vad symbolerna står för 
• vissa elever har inte förstått i slutet av nian att det finns osynliga tecken i algebra 
(Olteanu, C., 2000, s. 23) 

 
Persson och Wennström har gjort en liknande studie med två olika årskullar gymnasieelever 
från naturvetenskapligt och tekniskt program. Sammanlagt ingick det 183 elever.5 I den första 
rapporten baserad på deras studie lyfts det bland annat fram tre huvudgrupper av svårigheter 
som eleverna hade den första terminen: 6  
 

                                                
1 Skolverket. (2004 a). TIMSS 2003, Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i skolår 8 i ett  
 nationellt och internationellt perspektiv. Rapport 255, 2004. Stockholm: Skolverket. 
2 Olteanu, C. (2000). Varför är skolalgebran svår? Rapport Högskolan Kristianstad. Tsunami 2-2003. 
3 Persson, P-E. & Wennström, T. (1999) Gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse. Rapport  
 Högskolan Kristianstad. Tsunami 1-2003. 
4 Olteanu, C. (2000). 
5 Persson, P-E. (2005). Bokstavliga svårigheter. Faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande.  
 Licentiatuppsats, Luleå tekniska universitet, institutionen för matematik. 
 http://epubl.ltu.se/1402-1757/2005/09/index.html, 2005-11-01. 
6 Persson, P-E. & Wennström, T. (1999). 
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• Aritmetiska färdigheter. Prioriteringsregler för räknesätten, parentesers betydelse och 
osynliga parenteser, bråktal och bråkräkning, negativa tal och minustecknets betydelse. 

• Matematisk abstraktionsnivå. Uppfattning av bokstavssymboler, variabelbegrepp och 
samband mellan variabler, uppställning och tolkning av algebraiska uttryck. 

• Logiskt tänkande. Logiska strukturer, övergripande algebraiska begrepp. 
(Persson, P-E., 2005, s. 42-43) 

 
Dessa resultat är intressanta genom att de visar på missuppfattningar och brister som har 
grundlagts i grundskolan. 
 
Efter att ha läst detta föll det sig ganska naturligt att mitt examensarbete skulle handla om 
algebra. Om det nu är så att svenska elevers algebrakunskaper är så ”dåliga” i jämförelse med 
andra liknande länder, är det av ett stort intresse i detta. Detta arbete kan då leda till att jag 
skulle kunna finna goda förutsättningar för mina kommande elever att utveckla en förståelse 
av algebra. För att kunna det, krävs det att jag sätter mig in i vad problemet består i och samlar 
på mig kunskaper om algebra och dess undervisning från erfarna lärare. Detta skildrar i stort 
vad mitt examensarbete kommer att behandla och jag hoppas att det ska vara av intresse också 
för andra lärarstudenter och lärare. 
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2 Syfte och problemformulering 
Syftet med arbetet är att få del av vad lärare kan göra i sin undervisning för att underlätta 
lärandet av algebra för eleverna och att samtidigt förmedla en insyn i vad svårigheterna kan 
bestå i vid elevernas lärande om algebra. Arbetet ger en möjlighet att samla kunskaper om 
algebra och dess undervisning från erfarna lärare, för att kunna ge eleverna en god 
förutsättning för förståelse av algebra.  
 
 
Huvudfråga blir därför: 
Hur kan lärare undervisa i algebra för att underlätta för eleverna? 
 
Detta har jag för avsikt att undersöka genom frågorna: 
 

• Vari ligger svårigheterna för eleverna inom algebra? 
• Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? 

 
För att kunna besvara arbetets frågor har dels en litteraturstudie genomförts och dels en 
empirisk studie med kvalitativa intervjuer av erfarna lärare. Fokus i detta arbete ligger på år    
7-9. 
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3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleds med en kort redovisning av hur litteratursökningen genomfördes. 
Därefter redovisas resultatet av litteraturstudien utifrån arbetets frågor: 
 

• Vari ligger svårigheterna för eleverna inom algebra? 
• Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? 

 
Litteraturstudien inleddes med boken Algebra för alla, Bergsten, C., Häggström, J. & 
Lindberg, L. (1997), där dess referenser ledde mig vidare i sökandet efter litteratur. Sökandet 
fortsatte sedan via universitetetsbibliotekets kataloger där användes sökord som algebra – 
matematik och algebra – undervisning. Här fanns bland annat artiklar från tidskriften 
Nämnaren vilkas referenslistor ledde mig vidare till rapporter av Olteanu, C. (2000) och 
Persson, P-E. & Wennström, T. (1999). Genom min handledare har jag också fått hjälp med 
både förslag på och tillhandahållande av litteratur. Bland annat The Learning and Teaching of 
School Algebra Kieran, C. (1992) och Bokstavliga svårigheter Faktorer som påverkar 
gymnasieelevers algebralärande Persson, P-E. (2005). 
 
 

3.1 Varför eleverna behöver lära sig algebra i skolan 
Granskar man Skolverkets kursplan för matematik hittas många beröringspunkter på varför 
eleverna ska lära sig algebra. Här tas det bland annat upp att eleverna i grundskolan behöver 
tillgodogöra sig sådan kunskap: 7 
 
 … som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer /…/ kunna  
 tolka och använda det ökade flödet av information /…/ följa och delta i beslutsprocesser i  
 samhället. (Skolverket, 2000, s. 26) 
 
Samt att undervisningen ska ge: 
 
 … en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. 
 (Skolverket, 2000, s. 26) 
 
Vidare tas det också upp att syftet med undervisningen ska vara  
 
 … att utveckla elevens möjligheter att kommunicera med matematikens språk och  
 uttrycksformer. /…/ att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och  
 samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå  
 och lösa problem. (Skolverket, 2000, s. 26) 
 
Kursplanens argument för matematik pekar på olika områden där algebra är en viktig kunskap 
att behärska och förstå för eleven. För det första framhålls att kommunikation är viktigt även i 
matematiken och då algebra är matematikens språk blir algebra härigenom betydelsefull. För 
det andra lyfts fram att algebra behövs för att eleven skall kunna lägga en god grund för 
förståelse och arbete med andra ämnen, men också för möjligheten att kunna vidareutbilda 
sig. För det tredje tas upp att eleverna behöver denna kunskap för att ha en chans att vara 
aktiva medborgare i det flöde av information som finns i dagens samhälle.8  
                                                
7 Skolverket (2000). Grundskolan – Kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Skolverket. 
8 Skolverket (2000). 



 9 

Exemplet nedan är hämtat från Algebra för alla, detta skulle kunna vara något som man 
kanske hör på radion/TV eller läser om i tidningen.  
 
 En liten procentuell tillväxt kan ge stora effekter. Med en procents ökning per timme  
 fördubblas algmängden på tre dygn och blir mer än tusen gånger så stor inom en  
 månad. (Bergsten, C. m.fl. 1997, s. 9) 
 
Det här visar på att det inte bara finns ett yrkesmässigt behov av kunskap utan även ett behov 
som alla kan få användning av i vardagen för att kunna vara aktiva medborgare i vårt 
samhälle. Då inte minst för den egna självkänslan, som här i exemplet med koppling till vår 
miljö. För att kunna förstå och ta del av den information som vi får dagligen, samt att kunna 
bedöma rimligheten i det, behövs det bl.a. kunskaper i algebra.9 
 
Algebra är ett matematiskt språk som hjälper oss att hantera siffror och funktioner, vilket 
poängteras i Algebra för alla. Den ger oss möjlighet att se strukturer i komplexa sammanhang 
och att generalisera. Vi får också genom den, en grund som vi bygger vidare på, i vårt 
fortsatta matematiska tänkande och hanterande vid fortsatta studier. Algebra för alla trycker 
på att det är viktigt att alla får en möjlighet att lära sig förstå och hantera detta språk. De för 
också fram vikten av att lära sig algebra. Här tas bl.a. upp att den utgör en viktig del i 
utvecklandet av demokratiska medborgare i ett samhälle där det används matematiska 
modeller som är mer eller mindre synliga. Därför anses det att algebra är nödvändig kunskap 
som eleverna behöver få möjlighet att möta under hela sin skoltid och inte endast som en 
begränsad del. 10 
 
Inför den tolfte ICMI (International Commission on Mathematical Instruction) 
studiekonferensen i Melbourne, Australien 2001 sammanställdes kunskaper om undervisning 
och lärande i algebra, av nio arbetsgrupper. Detta resulterade i boken The Future of the 
Teaching and Learning of Algebra. Här tas det upp fem anledningar till varför elever behöver 
lära sig algebra i skolan. 11 
 
Algebra:  

• Is a necessary part of the general knowledge of members of an educated and democratic 
society; 

• Is a prerequisite for further study of mathematics, certain higher education courses , and 
many fields of employment; 

• Is a crucial component of mathematical literacy, which underpins a nation’s technological 
future and economic progress; 

• Is an efficient way to solve certain types of problems; 

• Promotes the intellectual activities of generalisation, organised thinking, and deductive 
reasoning. (MacGregor, M., 2004, s. 318) 

 
När algebran kommer in i undervisningen kan den upplevas av eleven som något som gör 
enkla uppgifter svåra, vilket poängteras av Kieran. Men om vi skulle undvika 

                                                
9 Bergsten, C., Häggström, J. & Lindberg, L. (1997). Algebra för alla NCM/Nämnaren Tema. Göteborg: NCM  
 Göteborgs Universitet. 
10 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
11 MacGregor, M. (2004). Goals and Content of an Algebra Curriculum for the Compulsory Years of the  
 Schooling. Stacey K. Chick, H. & Kendal, M. (red.) The Future of the Teaching and Learning of Algebra. The  
 12th ICMI study, (s. 311 – 328). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
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algebraundervisning skulle det snart visa sig omöjligt att beskriva svårare saker på ett enkelt 
sätt.12  
 
I Algebra för alla poängteras att algebra kan användas i skolan som problemlösningsverktyg 
där en vald symbol får stå för en bestämd men obekant storhet. För det andra kan algebra 
användas för att generalisera. Här ingår att generalisera mönster och villkor. För det tredje kan 
eleverna använda den som verktyg för att studera relationer och funktioner mellan storheter. 
För det fjärde, kan de använda den i studier av och definitioner av strukturer i abstrakt 
matematik.13 
 
Av de argument som har tagits upp framgår det att eleverna behöver lära sig algebra i skolan. 
I nästa avsnitt kommer det att tas upp vad eleverna behöver lära sig om algebra utifrån det 
som har lyfts fram i den litteratur som lästs. 
 
 

3.2 Vad eleverna behöver lära sig i algebra 

Följande punkter ur kursplanen för matematik under Mål att sträva mot handlar om att 
undervisningen i bl.a. algebra ska sträva efter att ge eleverna kunskaper så att de: 
 

• inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer,  

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande 

• utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik… 

• … förstå och använda /…/ grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer 
och olikheter, 

• … förstå och använda /…/ egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer, 
(Skolverket, 2000, s. 26-27) 

 
I slutet av det femte skolåret ska eleverna inom algebra ha uppnått att de ska: 

• … kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler … 

  (Skolverket, 2000, s. 28) 

 
I slutet av det nionde skolåret ska eleverna inom algebra ha uppnått att de ska: 14 

• … kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 
använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 
(Skolverket, 2000, s. 29) 

 

                                                
12 Kieran, C. (1997). Mathematical Concepts at the Secondary School Level: The Learning of Algebra and  
 Functions. I: Bryant, P., Nunes, T. (editors). Learning and Teaching Mathematics: An International  
 Perspective. 7, (s. 133-158). Hove: Psychology Press Ltd., Publishers 
13 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
14 Skolverket (2000). 
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Som det framgår av kursplanen i matematik, vilken ska styra och leda innehållet i 
undervisningen, behöver eleverna tillägna sig ett algebraiskt tänkande. Vad innebär det då att 
tänka algebraiskt? För att besvara denna fråga hänvisar Persson i sin licentiatuppsats till 
Crawford som lyfter fram tre punkter: 
 

• Ability to think in symbolic language, to understand algebra as generalized arithmetic and to 
understand algebra as study of mathematical structures. 

• Ability to understand equality and equations of algebra and to apply these within real world 
problem solving settings. 

• Ability to understand relationships of quantities through patterns, defining functions, and 
applying mathematical modelling. (Crawford i Persson, P-E., 2005, s. 4-5) 

 
Dessa tre punkter beskriver enligt Persson algebra som den behandlas i skolans värld där den 
ger grund för vidare kunskapsinhämtande inom matematiken och vidare studier.15 
 
Inför den tolfte ICMI (International Commission on Mathematical Instruction) 
studiekonferensen i Melbourne, Australien 2001 togs det av en arbetsgrupp fram minimikrav 
på basfärdigheter som elever förväntades inneha när de genomgått en grundläggande 
utbildning, år F-12. Dessa basfärdigheter innebär då att eleverna:16 
 

• Become confident in their ability to interpret information expressed in algebraic notation 
(e.g., formulas in science and statistics); 

• Recognise mathematical structures and patterns, and understand that algebra is used to 
express such generalities; 

• Interpret and use formulas, especially substituting numbers to find values; 
• Know how formulas are related to, and derived from, sets of data; 
• Understand the relationships between functions and graphs; 
• Know at least qualitatively some important properties of linear and exponential functions, 

and the implications for managing personal financial affairs, for understanding 
environmental issues, and for making judgements about policies and plans in many fields of 
business and government. 

• Understand how notations and representations (e.g., tables, equations, spreadsheets, and 
graphs) can be used for modelling certain situations and solving problems; 

• Understand arithmetic operations more deeply (e.g., the relationship between multiplication 
and division) to achieve a more secure grasp of basic mathematical ideas 

• Use technological tools (such as spreadsheets to deal with numbers, formulas and graphs); 
• Experience the pleasure of doing mathematical experiments – making conjectures, testing 

them and, at an appropriate level, convincing oneself and others that they are correct. 
  (MacGregor, M., 2004, s. 325-326) 
 

                                                
15 Persson, P-E. (2005). 
16 MacGregor, M. (2004). 
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Persson var en av deltagarna i denna arbetsgrupp. I artikeln Behöver alla lära sig algebra? ger 
han sina tolkningar av vad eleverna behöver lära sig.  
 

• Sätta in i formler. Förstå och använda sig av formler för olika beräkningar. Läraren behöver 
tänka på att inte göra lektionerna för teoretiska, här kan t.ex. en grafräknare användas när 
mer komplexa funktioner beskrivs. 

• Göra värdetabeller, plotta och tolka grafer av funktioner. I ordet tolka lyfter Persson 
speciellt fram förmågan att ta fram intressanta egenskaper så som minimi- och 
maximipunkter, nollställen mm. samt ha en förståelse för vad dessa representerar för den 
situation som grafen illustrerar. 

• Tolka och skissa grafer av situationer och händelser. Det viktiga här är sambandet mellan 
en händelse och hur detta sedan kan illustreras genom en graf, samt även här viktiga 
egenskaper.  

• Lösa ekvationer av typen f (x) = 0 och f (x) = g (x) grafiskt. Enklare grafer ska kunna ritas 
för hand medan svårare kan illustreras med hjälp av en grafräknare. Nollställen och 
skärningspunkter ska kunna bestämmas och tolkas. 

• Lösa linjära ekvationer manuellt. Där eleverna med hjälp av en metod kan lösa relativt 
enkla linjära ekvationer med en variabel. Vissa typer med förenklingar och enkel 
inmultiplicering i en parentes behöver finnas med. 

• Översätta mellan olika representationer. Där stor vikt läggs vid det matematiska tänkandet, 
generalisering och insikt. 

• Kunna använda samtliga ovanstående kunskaper för att formulera lämpliga modeller med 
tal grafer och funktioner.17 

 
Hittills har det tagits upp varför eleverna ska lära sig algebra och vad de behöver lära sig i 
algebra. Ur detta följer det sig naturligt att också ta upp hur elever lär sig algebra och med en 
koppling till undervisning. Detta kommer att presenteras i de kommande två avsnitten. 
 
 

3.3 Undervisning och lärande i algebra 
I Perssons artikel Behöver alla lära sig algebra? behandlas bland annat två områden inom 
algebra: mönster och talmönster samt samband och relationer. Dessa viktiga områden inleder i 
allmänhet den tidiga algebraundervisningen, för att sedan kunna komma till den egentliga 
algebran som enligt Persson är bokstavsräkning.18 Just införandet av bokstavssymbolerna är 
det som skiljer algebran från aritmetiken vilket poängteras av Kieran.19 Räknandet med 
bokstäver kan börja när eleverna är mogna för detta och det faller sig naturligt i 
undervisningen framgår det av Perssons artikel. Tidigare har forskare menat att lärarna måste 
invänta en viss ålder innan de börjar med bokstavssymboler i undervisningen.20 
 
Att undervisningen i algebra inte ska ligga som en enskild kurs utan ingå som ett stråk under 
hela grundskolan, framhålls i Algebra för alla. Här tar författarna upp att eleverna får börja 
prealgebraiskt, där de kan få möjlighet att arbeta med strukturell aritmetik, mönster och 
generaliseringar. Först efter detta kan läraren införa bokstavssymboler i det av författarna 
kallade inledande algebra. Här får eleverna se att bokstäverna har innebörd och att de 
algebraiska räknereglerna har ett samband med aritmetiken. Från detta ska eleverna gå till att 

                                                
17 Persson, P-E. (2002). Behöver alla lära sig algebra? Nämnaren 29 (3), 24 - 31. 
18 Persson, P-E. (2002). 
19 Kieran, C. (1997). 
20 Persson, P-E. (2002). 
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kunna använda algebra i problemlösningar.21 Persson anser också att man måste se 
algebralärandet utifrån ett livslångt lärande och omsättning i praktiken. Han ser 
algebraundervisningen som en röd tråd genom alla skolnivåerna, F-12. Där den ska bestå av 
en uppbyggd obruten tankegång från prealgebra till tidig algebra och sedan vidare till den 
strukturella algebran, under vilken eleverna måste passera olika abstraktionsnivåer. 22 
 
Kieran skriver i The Learning and Teaching of School Algebra att det verkar som om 
högstadieelever har en baskunskap i algebra, men de har svårigheter med att förstå den 
underliggande strukturen hos dessa matematiska begrepp och färdigheter samt att använda sin 
kunskap vid problemlösning. För att komma förbi denna avsaknad av förståelse har 
matematiken för en del elever blivit ett ämne där de kommer ihåg vissa regler och 
tillvägagångssätt, vilket då i sin tur har blivit likställt med att detta är algebra och 
matematik.23  
 
 

3.3.1 Övergången från aritmetik till algebra 
Enligt Kieran såg man på 1960-talet att det fanns ett stort gap mellan den kunskap i algebra 
som lärdes ut i skolans värld och den som behövdes i arbetslivet. Detta ledde fram till att man 
inom matematikundervisningen försköt tyngdpunkten från ett procedurtänkande till ett 
lärande där struktur och sammanhang synliggjordes. Kieran beskriver att ett procedurtänkande 
är när eleverna gör aritmetiska operationer med siffror som ger ifrån sig ett färdigt svar. Om 
eleven i t.ex. uttrycket 7x + y ersätter x och y med talen 2 och 5, så är resultatet 19, eller om 
de i uttrycket 4x + 3 = 15 ersätter x:et med olika värden tills de funnit det rätta. I båda dessa 
exempel har eleven visat att de har koncentrerat sitt arbete till siffrorna, det vill säga ett 
procedurstyrt tänkande, och inte till det algebraiska uttrycket. Vid ett strukturellt tänkande har 
eleven olika operationer som de använder sig av på det algebraiska uttrycket. Till exempel om 
eleven tittar på det algebraiska uttrycket 5x + z + 2x så kan de förenkla det till 7x + z, eller om 
de tittar på ekvationen 7x + 3 = 4x − 2 som kan lösas om de subtraherar 4x från båda sidorna 
så att de får 7x − 4x + 3 = 4x − 4x − 2 vilket kan förenklas till 3x + 3 = − 2. I båda dessa 
exempel har eleven arbetat med det algebraiska uttrycket och inte räknat med siffrorna, 
resultatet är fortfarande ett algebraiskt uttryck.24 
 
Kieran hänvisar till Sfard när hon skriver att abstrakt matematik kan formuleras på två olika 
sätt, dels strukturellt (objekt) och dels operationellt (processen). Hon menar att det 
operationella sättet är det eleverna lär sig först, samt att steget från det operationella till det 
strukturella behöver både tid och kraft för att tas. Strukturellt tänkande innebär att eleven ser 
en matematisk enhet som ett objekt med statisk struktur samt också förmågan att se det som 
en helhet. Med referens till Sfard delar Kieran in lärandet i tre faser: Den första fasen, 
interiorization, då eleven bygger vidare på redan känd kunskap. Den andra fasen, 
condensation, där processen bryts ner i mer hanterbara enheter, vilken varar så länge de ser på 
algebran som en procedur. Den tredje fasen, reification, som innebär att se någonting i ett nytt 
sken. Utvecklingen från fas ett till fas två sker gradvis och med kvantitativa förändringar 

                                                
21 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
22 Persson, P-E. (2005). 
23 Kieran, Carolyn (1992). The Learning and Teaching of School Algebra. I: Grouws Douglas A. (editor).  
 Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, A Project of the National Council of  
 Theachers of Mathematics, 17, (s. 390-419). New York: Macmillan publishing company. 
24 Kieran, C. (1992). 
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snarare än kvalitativa. Utvecklingen till fas tre sker med ett hopp där eleven går över till att 
tänka på den matematiska enheten som ett objekt med en statisk struktur.25 
 
Kieran anser att eleverna måste utvecklas i sin kunskap, från ett procedurtänkande till ett 
strukturtänkande, för att förstå algebra. Eleven måste gå från det aritmetiska tänkandet, att de 
räknar med siffror som att addera, subtrahera, multiplicera o.s.v., till att se de algebraiska 
uttrycken som objekt som de utför olika saker med till exempel att förenkla, uppdela i 
faktorer, förkorta/förlänga, att lösa, att skilja mellan o.s.v.26 
 
Att elever har svårigheter med att översätta från ett matematiskt textproblem till en ekvation 
framhålls av Kieran. Hon skriver att byta från ett aritmetiskt tänkande till ett algebraiskt kan 
tolkas som att eleven ändrat sig från ett procedurstyrt tänkande till ett strukturellt tänkande.27 
 
 Daniel went to visit his grandmother, who gave him $1.50. Then he bought a book costing  
 $3.20. If he has $2.30 left, how much money did he have before visiting his grandmother?  
 (Kieran, C. 1992, s. 393) 
 
Detta exempel tar Kieran upp och visar på att många elever löser liknande uppgifter med en 
baklängesstrategi, genom att här skriva: 2.30 + 3.20 = 5.50 − 1.50 = 4.00. I aritmetik är 
huvudmålet att finna ett svar genom de siffror som ingår i talet. Detta kan sällan användas vid 
algebraiska lösningar. Enligt Kieran läser ofta eleverna också in betydelsen det blir i likhets-
tecknet och de ser det som en uppmaning att räkna från vänster till höger som exemplet på en 
skriftlig huvudräkning ovan visar på.28 
 
I exemplet nedan kan eleverna inte längre använda samma lösningsmetod som ovan. Utan de 
måste nu lösa det algebraiskt med ett tänkande framåt, genom att skapa en ekvation samt att 
använda sig av en lösningsstrategi där de arbetar med båda sidor om likhetstecknet. Kieran 
framhåller här att det som skiljer aritmetisk problemlösning från algebraisk problemlösning är 
att i den algebraiska krävs det att eleverna i ett första steg beskriver problemet och först i det 
andra steget kan räkna ut det.29 30 
 
 The Westmount Video Shop offers two rental plans. The first plan cost $22.50 per year plus  
 $2.00 per video rented. The second plan offers a free membership for one year but charges  
 $3.25 per video rented. For what number of rental videos will these two plans cost exactly the  
 same? (Kieran, C. 1992, s. 393) 
 
Kieran skriver, att fast det historiskt tog lång tid för det algebraiska språket att utvecklas till 
det vi har i dag förväntas eleverna ta den till sig nästan med detsamma.31 Detta tar även 
Algebra för alla upp där de understryker att matematisering/formalisering inte är en naturlig 
process. Detta har eleverna svårigheter med att själva komma på, vilket därför måste övas 
medvetet. Algebra för alla framhåller, liksom Kieran, att algebra har utvecklats under lång 
historisk tid samt att det är en kultur.32 
 

                                                
25 Kieran, C. (1992). 
26 Kieran, C. (1992). 
27 Kieran, C. (1992). 
28 Kieran, C. (1992). 
29 Kieran, C. (1992). 
30 Kieran, C. (1997). 
31 Kieran, C. (1992). 
32 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
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Persson anser, att många av de problem eleverna har med aritmetik och algebra grundar sig på 
deras brister i förmåga att skilja mellan olika beteckningar. Han tar här upp fyra olika 
beteckningar: 
 

• Aritmetiska uttryck, t.ex. 3 ∗ 4 − 5, betecknar tal. 
• Aritmetiska påståenden, som 18/3 + 1 = 7, är antingen sanna eller falska. 
• Algebraiska uttryck, t.ex. 4x + 7, liknar aritmetiska uttryck, men kan beteckna helt andra 

saker. De kan stå för aritmetiska mönster, funktioner osv. 
• Algebraiska påståenden, t.ex. 3x − 2 = 16, är ekvationer som kan vara sanna eller falska 

beroende av vilket tal x som väljs. De x som gör ekvationen sann bildar en lösningsmängd. 
 (Persson, P-E., 2005, s. 14) 

 
Om eleverna har svårigheter med att skilja på dessa beteckningar, kan de i sitt lösande av 
uttrycket 5a + 7 försöka hitta ett sätt som kommer förbi att a inte har något angivet värde. Till 
exempel kan de här ge bokstavssymbolen samma värde som den har sin plats i alfabetet och 
sedan räkna ut svaret.33 
 
Kieran skriver att det finns en tendens till att utvecklingen börjar förändras, en förändring i 
algebraundervisandet från ett procedurstyrt tänkande till ett strukturstyrt tänkande, och att 
detta behövs både för elevernas och för lärarnas skull.34 Denna förändring kunde också 
Persson se i sin studie, men han påpekar att det saknas tillräcklig färdighetsträning så att 
grundläggande operationer kan ske enkelt och felfritt.35 
 
 

3.3.2 Styrning och påverkan på undervisningen 
Lärare i algebra, liksom i andra delar av matematiken, är koncentrerade på att hantera 
klassrumssituationen och att hinna med det material som är avsett, detta understryks av 
Kieran. De brukar följa läromedlet och ge exempel som stämmer med läromedlets exempel. 
Hon poängterar att om man vill ändra på det sätt som algebra lärs ut på måste därför det första 
steget vara att ändra på läromedlena.36 I TIMSS 2003 tas det upp att de viktigaste faktorerna 
för tolkningen av skolverkets mål är det som behandlas i läromedlen och möjligen också det 
som tas upp på de nationella proven.37 Fokus har ändrats, enligt Persson, från en processtyrd 
undervisning till en strukturstyrd undervisning, vilken stöds av hur de nationella proven och 
de nyare läromedlen behandlar algebra.38 
 

                                                
33 Persson, P-E. (2005). 
34 Kieran, C. (1992). 
35 Persson, P-E. (2005). 
36 Kieran, C. (1992). 
37 Skolverket. (2004 a). 
38 Persson, P-E. (2005). 
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3.3.3 Motivation 
Aritmetiken och geometrin är enligt Algebra för alla exempel på områden inom matematiken 
som lätt går att koppla till vardagen. Historiskt har de utvecklats genom kontakten mellan 
människan och hennes vardag. Algebra ses inte lika lätt i vår vardag och den har historiskt 
utvecklats ”… ur generella lösningsmetoder till svårare problem …”39 inom aritmetiken och 
geometrin. Utvecklingen av algebra och införandet av bokstavssymboler gjorde att vi kunde 
lösa en viss form av problem på ett visst sätt. Vi fick en metod för att göra beräkningar med 
godtyckliga tal.40 Svårigheten i att se algebra i vardagen beskriver också Filloy och 
Sutherland. De framhåller att överbetoningen på att matematiken ska vara kopplad till 
vardagen nästan oundvikligt gör att vi får en underbetoning av algebra.41  
 
Många elever upplever algebra som abstrakt och snårig och ser inte meningen med den. Det är 
inte vardagsmatematiken som lärarna ska använda som motivation i första hand, poängteras i 
Algebra för alla. Istället är det, anser författarna, t.ex. algebra som ett verktyg som underlättar 
vid problemlösning som de ska lyfta fram. Som motivation kan man också se till spänning och 
utmaning, nöje och skönhet, men för att eleven ska kunna uppleva detta måste, anser 
författarna, undervisningen visa på detta. De påpekar också hur viktigt det är att eleverna får 
lyckas inom algebra för att inte tappa tron till sig själva, till sin tidigare kunskap och till sin 
förmåga inom algebra och i förlängningen även till matematiken i stort. Vidare skriver de att 
om läraren ger utmaningar till eleverna utvecklar de sitt tänkande, men det är även en stark 
motivationskälla. Här spelar det inte någon roll vilket problemet är, utan det viktigaste är att 
eleverna får känna att de lyckas.42  
 
Goda kunskaper i algebra har stor betydelse för hur eleverna lyckas vidare i sina studier på 
gymnasiet och universitet, avsaknad eller brister orsakar ett handikapp för eleverna vilket 
poängteras av Olteanu.43 Hon understryker att algebra är kopplad till begrepp och bygger 
vidare på aritmetiska och prealgebraiska kunskaper, samt de erfarenheter eleverna bär med 
sig, positiva som negativa.44 
 
Det finns en nära koppling mellan motivation och förståelse, framhålls av Persson. Men 
matematiken behöver också kunna vara utmanande för eleverna och bidra till att de hamnar i 
nya utvecklande situationer. Elever som misslyckas och tappar självförtroendet måste få hjälp 
av läraren så att de åter lyckas. 45 
 
Om eleverna har en missuppfattning kan fortsatt övande av färdigheten vara meningslös eller 
till och med skadlig, då eleven befäster missuppfattningen vilket lyfts fram av Persson. Han 
anser i stället att läraren måste gå in och titta på vad missuppfattningen beror på för att kunna 
hjälpa eleverna att göra något åt problemet. Det är viktigt att eleverna får börja just där de 
befinner sig och inte där de förväntas vara. Han poängterar att lärande handlar om en 

                                                
39 Bergsten, C. m.fl. (1997), s. 10. 
40 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
41 Filloy, E., Sutherland, R. (1996). Designing Curricula for Teaching and Learning Algebra. I: Bishop, A.,  
 Clements, K. & Keitel, C. (editors) International Handbook of Mathematics Education. 4. s. 139- 160.  
 Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
42 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
43 Olteanu, C. (2000). 
44 Olteanu, C. (2003). Algebra – viktigt men svårt. Nämnaren 30 (3), s. 35-39. 
45 Persson, P-E. (2005). 
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personlig utveckling och att eleverna behöver mer tid än tiden i skolan för denna utveckling 
och för att kunna befästa sin kunskap. Han säger vidare att all tid är potential tid för lärande:46 
 
 Skolarbetet är inte för någon annans bästa än för eleven själv. Man arbetar egentligen bara för  
 sig själv, och om man inte väljer att satsa på sitt eget matematikkunnande stängs många  
 framtidsmöjligheter (Persson, P-E., 2005, s. 57) 
 
Persson framhåller att undervisningen måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Detta menar 
han går ut på att eleven litar på att läraren hjälper honom/henne att finna en möjlig väg genom 
problemet. Samtidigt förlitar läraren sig på att eleven gör sitt bästa för att klara av problemet. 
Detta att inte ge upp när svårigheterna kommer är en förutsättning för att lyckas och för att få 
förståelsen. Lärandet måste få ta tid och kanske måste man enligt Persson gå in som lärare och 
titta på vilka delar som är de centrala och som leder vidare till nästa kurs, alltså göra 
begränsningar och prioriteringar. Som ett av de viktigaste resultaten från den studie han 
utförde tillsammans med Wennström framhåller han effekten av de affektiva faktorerna på 
elevernas utveckling.47 
 
 Om både eleven och läraren tror på ett lyckat resultat och eleven är villig att lägga tid och  
 energi på att uppnå ett sådant, så kommer det att klaras av. (Persson, P-E., 2005, s. 76) 
 
 

3.3.4 Det algebraiska språket 
Språket är viktigt för att kunna kommunicera med andra människor och det är då viktigt att vi 
har ett gemensamt språk där vi lätt och precist kan få fram det vi vill ha sagt med ord, skrift, 
bilder o.s.v. Enligt Algebra för alla handlar matematik lika centralt om språk och 
kommunikation som andra ämnen. Algebra kan i sin tur liknas vid matematikens egna språk, 
där man genom de algebraiska symbolerna och uttrycken kan beskriva någonting. Samma sak 
kan beskrivas på olika vis, här tar författarna upp att läraren kan använda sig av ord, bilder, tal 
och symboler. De ger som exempel: 
 
 Ord Varje udda tal kommer efter ett jämnt. Summan av två udda tal är därför två mer än  
  två jämna tal, vilket blir jämnt eftersom jämna tal tillsammans blir jämna och två är  
  jämnt. 
 

 Bild  
 
 Tal 3 + 5 = 8,    3 + 7 = 10,    5 + 7 = 12,    7 + 7 = 14, … 
 
 Symboler (2n + 1) + (2m + 1) = 2n + 2m + 2 = 2 ∗ (n + m + 1) 
  (Bergsten, C. m.fl. 1997, s. 27) 
 
 
Det gäller, som författarna skriver, att kunna ta till sig de olika sätten för kommunikation för 
att kunna vara flexibel och ha en möjlighet att välja det som passar bäst i en situation, men 
även för att kunna översätta från ett sätt till ett annat. 48 
 

                                                
46 Persson, P-E. (2005). 
47 Persson, P-E. (2005). 
48 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
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Det finns tre olika faser inom algebra som eleven måste behärska för att fullt ut kunna nyttja 
den, dessa är översättning, omskrivning och tolkning enligt Algebra för alla. Det vill säga 
översättning från text eller bild till symboluttryck, från ett symboluttryck till ett annat och från 
ett symboluttryck till en text. Alla dessa steg måste behärskas på ett sådant sätt att eleven kan 
gå in i kedjan var som helst och fortsätta. I skolan ägnas mycket tid åt att göra omskrivningar 
på bekostnad av förmågan att översätta och tolka vilket framhålls i Algebra för alla. Detta 
tillsammans med elevernas svårighet att greppa bokstavssymbolerna kan få konsekvensen att 
eleverna anser att de:49 
 
 … räknar med symboler som saknar mening och med regler man inte förstår varför de fungerar  
 eller varför de överhuvudtaget finns. (Bergsten, C. m.fl. 1997, s. 10) 
 
Elevers svårigheter med att tolka ekvationer tar också Olteanu upp. Hon beskriver här att 
eleverna har liten erfarenhet av att tolka innebörden av ekvationer, de har istället lärt sig hur 
de ska lösa dessa.50 
 
Elever som saknar ett välutvecklat språk har svårigheter att läsa och förstå textproblem vilket 
också kan ge dem svårigheter med att formulera textproblemet i t.ex. en ekvation. Begrepp 
som mer än, mindre än, hälften av, var tredje o.s.v. skapar ofta svårigheter för eleverna. En 
annan svårighet kan vara att eleven i en ekvation oftast måste beskriva situationen som en 
likhet. Medan de i vanligt skriftligt eller verbalt språk kan uttrycka situationer där det inte 
finns likheter. Exemplet Sofia har 12 kronor mindre än Bengt beskriver ingen likhet utan 
måste omformuleras först av eleven innan han/hon kan teckna en ekvation. Däremot exemplet 
Sofia har lika mycket pengar som Bengt minus 12 kronor eller Om Sofia får 12 kronor har 
hon lika mycket pengar som Bengt kan mer direkt översättas till ekvationer, t.ex.     s = b − 12      
och     s + 12 = b.51 
 
Att gå från en situation beskriven med ord till att beskriva samma situation med hjälp av 
bokstavssymboler är en kunskap som också framhålls av Grønmo. Hon liknar detta vid att 
eleverna översätter från ett språk till ett annat, texten omformuleras till det matematiska 
språket, algebra. Eleverna har lättare om de i denna omformulering från textuppgiften till de 
matematiska symbolerna använder sig av är lika med. Ett exempel som visar på denna 
omformulering är:52 
 
 Lena behöver dubbelt så många blå som vita kakelplattor i badrummet     /…/ 

Antalet blå kakelplattor som Lena behöver till badrummet är lika med dubbelt så många som 
antalet vita plattor hon behöver. (Grønmo, L. S., 1999 a, s. 20-26) 

 
Den första meningen är ett exempel på en textuppgift och den andra meningen visar på en 
omformulering gjord för att lättare kunna översätta till det matematiska symbolspråket. Vikten 
av att lära eleverna läsa och diskutera innehållet i uppgiften innan de försöker sig på en 
lösning av den understryks av Grønmo. Eleverna ska få möjlighet att diskutera uppgifterna två 
och två men läraren behöver även lyfta fram viktiga punkter i helklass.53 När elever diskuterar 
under gynnsamma former får de möjlighet att sätta ord på sina uppfattningar om de 
matematiska begreppen, poängterar Grønmo. De upplever ett behov av att kunna uttrycka sig 

                                                
49 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
50 Olteanu, C. (2003). 
51 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
52 Grønmo, L. S. (1999 a). En bokstav kan säga mer än tusen ord. Nämnaren 26 (4), s. 20-26. 
53 Grønmo, L. S. (1999 a). 
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så att andra förstår. Att eleverna också skriftligt får beskriva sina reflektioner runt begreppen 
kan underlätta elevernas lärande.54  
 
Olteanu beskriver elevers svårigheter med förståelsen av begrepp inom matematiken, till 
exempel med orden summa och produkt. Hon tar upp att det är såväl tolkningen av orden som 
översättningen till det matematiska språket som eleverna upplever svårt. För att komma åt 
elevers svårigheter med ordförståelsen kan läraren låta eleverna skriva egna matematikord-
listor och i sin undervisning vara frekvent i användandet av begreppsord.55 
 
 

3.3.4.1 Bokstavssymbolers betydelse och användning 
När eleverna börjar med algebra är det införandet av bokstavssymboler som blir den nya 
synliga skillnaden för dem poängteras av Algebra för alla. Eleverna har arbetat med symboler 
innan, siffrorna, men dessa har de arbetat med under lång tid och på ett sådant ingående sätt 
att de blivit identiska med talen och upplevs inte som skrämmande. Enligt Algebra för alla 
underlättar det för eleverna om läraren visar på att till exempel siffrorna kan skrivas med 
andra symboler än de vi vanligtvis använder oss av. Eleverna har också svårigheter med att se 
bokstavssymbolerna som siffror, de är mer vana vid att se dem i andra sammanhang. Till 
exempel kan bokstaven d i en ekvation ersättas med talet 4 för att den är fjärde bokstaven i 
alfabetet eller så kan eleverna uppfatta bokstavssymbolerna som förkortningar, som t.ex. l 
som vanligtvis används för att beteckna längd på något eller t för beteckningen av tid. Här 
tillkommer också att symbolerna, bokstäverna, har en för eleverna övervägande funktion i det 
verbala och skrivna språket. För att kunna använda bokstäverna i matematiken som symboler 
för siffror måste eleverna kunna omdefiniera dem. Men också inse att det inte har någon 
betydelse vilken av bokstäverna de väljer att använda som symbol för det okända, vilket de 
kan behöva ledning av läraren för att inse. 56 
 
Persson gör sin beskrivning av elevernas bokstavsuppfattning i fem olika nivåer, vilken han 
hänvisar till Quinlan, där nivå 1-3 är operationella och 4-5 är strukturella:57 
 

1. Bokstaven ses som ett objekt som saknar mening, eller dess värde fås som bokstavens plats i 
alfabetet. 

2. Det är tillräckligt att pröva med ett tal istället för bokstaven. 
3. Det är nödvändigt att pröva med flera tal. 
4. Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Det räcker att pröva med 

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

något av dessa tal. (övers. Bergsten et al.,1997) 
 (Persson, P-E., 2005, s. 17) 

 
När läraren inför bokstavssymbolräkning i undervisningen blir det en vinst för eleverna om de 
tydligt också visar på att samma symbol, vanligtvis x, kan fylla olika funktioner beroende på 
situationen. Symbolen kan stå både för ett obekant konstant tal och för ett tal som kan variera. 
Det kan ingå som en del i en beskrivning av ett mönster, vara en variabel och ett godtyckligt 
tal. Detta kan vara mycket svårt för eleverna att greppa.58 Kieran framhåller att läromedlen i 

                                                
54 Grønmo, L. S. (1999 b). Att sätta ord på algebra. Nämnaren 26 (1), s. 19-25. 
55 Olteanu, C. (2000). 
56 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
57 Persson, P-E. (2005). 
58 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
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matematik introducerar algebra på ett sådant sätt att eleverna kan kringgå de algebraiska 
symbolerna, de kan lösa uppgifterna ändå. 59 
 
Det finns en särskild svårighet för eleverna med algebraiska symboler, vilket lyfts fram av 
Kieran. Att eleverna kan beskriva något verbalt betyder inte att de kan skriva ett korrekt 
uttryck. Förenklingar av uttryck kan i början för eleverna te sig som en numerisk procedur. 
Eleverna ser matematiken bara som en samling av regler som de har svårt för att generalisera 
och överföra på det de redan har lärt.60  
 
Kieran tar upp att elever kan får en övertro till vissa regler som t.ex. förenkling. Vilket kan 
visa sig som 27x − 3 = 24x eller som 5xy − 5x = y. Dessa typer av generaliseringar är det inte 
endast nybörjare inom algebra som gör. Hon hänvisar till en studie gjord av Carry, Lewis och 
Bernard (1980) där man bland annat har kunnat se att denna typ av missförstånd var det 
vanligaste felet bland de undersökta collegestudenterna när de löste ekvationer.61 62 
 
Utelämnandet av multiplikationstecknet i t.ex. 5x kan också ställa till med svårigheter för 
eleverna. Ett vanligt missförstånd här av eleverna, är att läsa in en addition i stället för en 
multiplikation därför att tecknet rationaliserats bort.63 Olteanu tar också upp detta och ger 
ytterligare exempel, 3a ∗ 2a som kan räknas ut till 6a av eleverna där de missar  a ∗ a. Hon har 
även sett att elever har problem med betydelsen av   2a = a + a   och   a2 = a ∗ a.64 
 
När eleverna ska konstruera en ekvation skrivs den inte alltid i den ordning som den sedan ska 
räknas i. De använder sig då av prioriteringsregler och parenteser. Detta är också någonting 
som kan orsaka svårigheter med algebra för eleverna.65 Även Olteanu framhåller att eleverna 
har svårigheter med prioriteringar, detta medför komplikationer för dem när sedan bokstavs-
symbolerna införs. I exemplet a − 3(a + 1) kan elever räkna ut detta till 2a − 2 eller 2a − 3 
vilket Olteanu här tolkar som en missuppfattning av prioriteringar men också av 
multiplikation av binom. Även minustecken framför ett tal är något som eleverna kan få 
svårigheter med som i exemplet 4x − (6 + 5x) kan räknas ut till    9x − 6.66 
 
 

                                                
59 Kieran, C. (1992). 
60 Kieran, C. (1992). 
61 Kieran, C. (1992). 
62 Kieran, C. (1997). 
63 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
64 Olteanu, C. (2000). 
65 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
66 Olteanu, C. (2000). 
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3.3.4.2 Likhetstecknets betydelse 
Att elever har svårt att se likhetstecknet som att det ska vara en ekvivalens mellan vänster och 
höger sida om likhetstecknet, som t.ex. i 5 + 3 = 6 + 2 poängteras av Kieran. Istället vill de 
gärna se likhetstecknet som en uppmaning till att göra någonting. Eleverna anser också ofta att 
svaret ska stå på höger sida, som t.ex. i 4 + 5 = 9. Hon framhåller att de äldre eleverna gärna 
vill se likhetstecknet som ett särskiljningstecken vilket syns i deras förkortningar av stegvisa 
ekvationslösningar. Denna missuppfattning av likhetstecknets betydelse följer ofta eleverna 
upp i högre stadier.67 
 
Kieran har i en studie av sex 12-13-åriga elever visat på just denna missuppfattning. För att 
komma åt denna fick eleverna i den fortsatta undervisningen arbeta med aritmetiska likheter. I 
början fanns en operation på varje sida, av typen 4 ∗ 3 = 2 ∗ 6 och 4 ∗ 3 = 8 + 4. Eleverna fick 
sedan ökad svårighetsgrad med flera operationer på båda sidor, som i exemplet 4 ∗ 2 + 6 − 3 = 
= 2 ∗ 8 − 7 + 2. Detta fick till följd att eleverna kom att se likhetstecknet mer som en 
relationssymbol än som en uppmaning till att göra något. De såg också att höger sida inte 
nödvändigtvis måste innehålla svaret utan snarare något som har samma värde som på vänster 
sida. Allt för att underlätta för eleverna när de sedan började med de algebraiska ekvationerna. 
Nästa steg var att ta aritmetiska likheter och dölja en av siffrorna i uppgiften. Detta gjordes 
först med att hålla för ett finger, senare med en tom ruta och till sist med en bokstavssymbol.68 
 
Elevernas missuppfattning runt likhetstecknets betydelse tas även upp i Algebra för alla. Här 
förordas att eleverna lär in betydelsen är istället för blir. Där läraren också har ett resonemang 
runt likhetstecknet som förmedlar till eleverna att uttrycken på båda sidor om likhetstecknet är 
lika stora. Vidare att eleven kan läsa denna likhet både från vänster till höger som från höger 
till vänster. Om man jämför uppgifterna:   5 + 9 = __     och     5 + 9 = __ + __ så är den senare 
uppgiften inriktad på den aritmetiska strukturen. Likhetstecknet har här till uppgift att eleven 
ska se och jämföra sidorna så att det blir en likhet, läraren kan här använda sig av uttrycket 
fem plus nio är lika mycket som … 69 
 
Sättet att tolka likhetstecknet som en uppmaning till att räkna ut något och att svaret står på 
höger sida om likhetstecknet har eleverna blivit inskolade i efter att ha gjort åtskilliga 
uppgifter av denna typ, vilket framhålls i Algebra för alla. Talområdena och räknesätten 
skiftar men tolkningen av likhetstecknet är det samma. Detta försvårar för eleverna när de ska 
tolka t.ex. ekvationer. Fler elever löser ekvationer av typen 6 + x = 11 än ekvationer av typen 
11 = 6 + x. Eleverna ser här svårigheter med att ett svar kan vara något Hur kan 11 bli något, 
man ska ju inte göra något?, även att svaret står på fel sida ställer till det för eleverna. Läraren 
behöver redan tidigt i skolan visa på likhetstecknets betydelse för att underlätta för eleverna 
att förstå och hantera ekvationer. Genom att tidigt börja med aritmetiska likheter som 
föralgebraiska övningar förflyttas fokus från regler och procedurer till ekvationens betydelse 
och struktur. Algebra för alla understryker här också att det inte är tillvägagångssättet, 
informell eller formell metod, som man löser ekvationen med som fokus ska ligga på utan 
förståelsen av vad en ekvation är.70 

                                                
67 Kieran, C. (1992). 
68 Kieran, C. (1992). 
69 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
70 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
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3.3.5 Att utveckla ett algebraiskt tänkande 
För att eleverna ska kunna arbeta algebraiskt måste de enligt Kieran tillägna sig en förmåga att 
vara flexibla och kunna se symboler och begrepp både som en operation och som ett objekt. 
Hon nämner att det finns undersökningar som har visat att elever har lättare för att tillägna sig 
det operativa seendet. Elevernas objektskänsla utvecklas genom en förtrogenhet för det 
operativa.71 
 
Kieran beskriver också elevers svårigheter med att uttrycka algebraiska generaliseringar. Där 
hon speciellt lyfter fram att förstå strukturen i algebra, svårigheterna med att använda 
bokstäver som variabler eller som konstanter, att översätta ett textproblem till ett uttryck, att 
se den dolda strukturen i ekvationerna, att se det som ett objekt o.s.v. Hon framhåller att de 
flesta eleverna inte hinner fram till en förståelse för strukturen i algebra eller får endast en 
skenbar förståelse av den. 
 
 At worst, they memorize a pseudo-structural content; at best, they develop and continue to rely  
 on procedural conceptions. (Kieran, C., 1992, s. 412) 
 
Men Kieran lyfter också fram att det finns hopp om ett ljus i algebraundervisningen där 
eleverna får möta och förstå strukturen i algebra på grund av de utvecklingar som sker inom 
denna. Studier har visat på att detta kan ske om eleverna utrustas med erfarenheter av 
egenskaper i både aritmetik och algebra, som till exempel att vid introduktionen av ekvationer 
har algebraiska uttryck på båda sidor om likhetstecknet. Andra erfarenheter som eleverna 
behöver är att vid översättning från ett textproblem inte bara bli visade på endast en möjlig 
ekvation att uttrycka det på, utan på flera möjliga ekvationer, samt i att få lösa problem som 
endast innehåller text.72 
 
Att eleverna för att kunna arbeta med algebra måste tillägna sig en acceptans och ett visst 
kunnande att resonera runt uttryck, konstateras i Algebra för alla. Till exempel är x/5 ett 
färdigbehandlat uttryck, som benämns ett slutet objekt73, och som inte kan vidare behandlas 
om eleven inte inför ett värde på x:et. Liknande resonemang förs runt funktioner som 
f(x)=3x+7 som både kan behandlas som en operation och en beskrivning av en relation 
mellan x och f(x). En jämförelse görs här med resonemang kring tal som till exempel 12/3 
vilket kan ses både som en operation men också som ett slutet objekt, det rationella talet tolv 
tredjedelar.74 
 
 

                                                
71 Kieran, C. (1992). 
72 Kieran, C. (1992). 
73 Collis, K. (1975) s. 23 i Bergsten, C. m.fl. (1997). 
74 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
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3.3.6 Strategier vid ekvationslösning 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de lösningsstrategier som finns, samt vad de 
innebär. Här visas också på för och nackdelar runt dessa där sådan fakta funnits återgiven.  
 
Kieran tar upp olika lösningsstrategier som hon benämner: 
 

• Use of number facts 
• Use of counting techniques 
• Cover-up 
• Undoing (or working backwards) 
• Trial-and-error substitution 
• Transposing (that is, Change Side – Change Sign) 
• Performing the same operation on both sides. (Kieran, C., 1992, s. 400) 

 
Kieran skriver att de två första strategierna tar eleverna med sig från tidigare år samt de två 
sista är de som brukar kallas formella strategier. Vidare framkommer det att strategin trial-
and-error, där eleverna testar och utesluter olika förslag på värden, anses vara en tidskrävande 
strategi och de måste också belasta minnet med mycket fakta. Eleverna brukar lämna denna 
strategi när de får möta någon av de formella strategierna, men lämnar då också det de lärt sig 
genom denna strategi, att kunna testa om ekvationen stämmer. Hon hänvisar i sin diskussion 
av de olika strategierna till en undersökning gjord av Bell, O´Brien & Shiu där de kunde se att 
elever som får lära sig bara cover-up metoden klarar sig bättre än de som lärt sig både cover-
up metoden och den mer formella metoden att göra samma på båda sidor, medan de elever 
som får lära sig endast att göra samma på båda sidor klarar sig sämre än de som får lära sig 
båda metoderna.75 
 
De olika lösningsstrategierna för ekvationer beskrivs också i Algebra för alla. Här görs en 
uppdelning i informella och formella strategier. Informella strategier kan enligt författarna 
användas endast på specifika och mestadels enkla ekvationer och de nämner då: 
 

• Talkunskap – där eleven använder sig av tabellkunskaper. Denna strategi kan användas vid 
lösning av ekvationer som innehåller en operation. 

• Upp/nedräkning – där eleven räknar framåt eller bakåt i talraden. Denna strategi kan 
användas vid lösning av ekvationer av typen a + x = b   och   a − x = b. 

• Övertäckning – där eleven successivt täcker över delar av ekvationen. Denna strategi kan 
användas på ekvationer som ser rätt så komplicerade ut och eleven löser många ekvationer 
med den här strategin på ett enklare sätt än med någon av de formella strategierna. 

• Arbeta baklänges – där eleven använder sig av de motsatta räkneoperationerna och arbetar 
baklänges. Denna strategi fungerar bara om x finns på ett ställe i ekvationen och författarna 
anser här att man undviker likhetstänkandet och det algebraiskatänkandet. Elever kan få 
svårigheter att använda denna strategi på svårare ekvationer med x på båda sidor om 
likhetstecknet. 

• Gissa och pröva – där eleven prövar olika värden på x tills de finner en som gör att likheten 
stämmer. Elever kan genom denna strategi få en känsla för likhetstecknet, att värdet på 
vänster och höger sida ska vara lika stort. De får också ett sätt för att pröva framräknade 
lösningar. De kan även med denna strategi klara ekvationer med x på båda sidor om 
likhetstecknet.76 

                                                
75 Kieran, C. (1992). 
76 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
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Fördelar med dessa strategier är att de kan hjälpa eleverna till en förståelse av ekvationens idé 
och lösning, vilket framhålls i Algebra för alla. Men de anser att man oftast med dessa 
strategier undviker att arbeta algebraiskt och att de har sina begränsningar, men understryker 
också att de inte är värdelösa då de just kan ge en insikt i ekvationens struktur.77 Detsamma 
anser Persson och tar upp övertäckning som ett sådant exempel där han anser att den är en bra 
metod men att den inte för utvecklingen framåt eftersom den bara grundar sig på aritmetiskt 
tänkande.78 
 
I formella strategier används olika annuleringslagar och/eller överflyttningsregler: 
 
 Annuleringslagar:  Överflyttningsregler: 

a = b ⇔ a + c = b + c a + b = c ⇔ a = c − b 
a = b ⇔ a − c = b − c a − b = c ⇔ a = b + c 
a = b ⇔ a ∗ c = b ∗ c, c ≠ 0 
a = b ⇔ a / c = b / c, c ≠ 0 a ∗ b = c, b ≠ 0 ⇔ a = c / b  
(Bergsten, C. m.fl. 1997, s. 62) 

 
De vanligast förekommande strategierna för formella lösningar är: 
 

• Överflyttar – där eleven flyttar över termerna från den ena sidan till den andra och 
samtidigt byter räknesätt till det motsatta. Strategin kan ses som en förkortning av att göra 
samma på båda sidor men den grundar sig också på att eleverna förstår sambanden mellan 
de fyra räknesätten. Det finns en risk att eleverna inte uppfattar likheten i ekvationen, att de 
ser på lösningsstrategin som endast mekanisk om läraren inte visar på tillämpningen av 
reglerna t.ex. genom tallinjen. 

• Gör samma på båda sidor – där eleven använder sig av ovan givna annuleringslagar79 

 
Elever som är effektiva ekvationslösare använder sig av en automatisering av dessa strategier 
och liknande regler. Men för att eleverna ska känna sig trygga och säkra i det de gör måste 
även förståelsen finnas där. För att vara en bra ekvationslösare behöver de ha tillgång till flera 
strategier att växla mellan beroende på situationen.80 Filloy och Sutherland framhåller att när 
man löser praktiska problem tar man till den mest effektiva och mest ekonomiska lösnings-
strategin. De menar att praktiska problem kan leda till en nedtoning av användandet av 
formella strategier, eleven undviker dem. Men de anser att man inte ska nedvärdera de 
informella metoderna som kan användas till just lösandet av problem och som kan leda 
eleverna till en högre nivå inom problem lösandet med hjälp av strategierna.81  
 
Elever får ibland möta och lösa talproblem där läromedlet använder en tom ruta för att dölja 
ett tal i uppgiften, t.ex. 4 ∗ F = 8. Eleverna ska här se vad det ska stå i rutan för att det 
multiplicerat med fyra ska vara lika stort som åtta. När sedan eleverna går vidare, 
understryker Filloy och Sutherland, i ekvationslösningen och kommer till uppgifter av typen 
4x + 6 = 6x kan de få problem med denna strategi om de ersätter symbolen x med rutan.82 
 

                                                
77 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
78 Persson, P-E. (2005). 
79 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
80 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
81 Filloy, E., Sutherland, R. (1996). 
82 Filloy, E., Sutherland, R. (1996). 
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C 

Filloy och Sutherland tar upp några konkreta strategier för att visa på olika algebraiska 
fenomen, bl.a. tar de upp den geometriska modellen som även Kieran och författarna till 
Algebra för alla nämner. Filloy och Sutherland utgår ifrån ekvationen Ax + B = Cx, där A, B 
och C är positiva heltal, C > A. (De påpekar att vid strategins presentation för eleverna använder de sig av 
exempel med siffror.) 
 

• Steg ett blir att översätta ekvationen i strategin: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Steg två är att jämföra areorna med varandra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Steg tre är att utifrån bilden producera en ny ekvation. (C − A)x = B 
 

• Steg fyra är att lösa den nya ekvationen. 
 

• Steg fem är att bevisa riktigheten av svaret. (Filloy, E., Sutherland, R., 1996, s. 150-151) 
 
Automatisering av denna och liknande strategier får enligt Filloy och Sutherland eleverna att 
undgå typiska fel inom algebran. Som kan uppstå när de ska försöka addera och subtrahera 
koefficienter av olika grad.83  
 
De tar också upp att till exempel genom att använda datorn i undervisningen kan ge eleverna 
ett stöd för att utveckla en strategi som närmar sig algebra i lösningar av problem. Eleverna 
använder då de datorbaserade symbolerna i ett kalkylprogram (spreadsheet) när de konstruerar 
sina egna ekvationer. Exempelvis tar författarna här upp att kopplingen emellan den 
datorbaserade ekvationen (4A3 + 6) och den algebraiska (4x + 6) inte är så svår för eleverna 
men att de behöver en lärares hjälp för att kunna ta med sig kunskapen de fått i datorns värld 
in i matematikens, algebravärld. De tar här upp ett konkret exempel på hur eleverna t.ex. kan 
räkna ut olika omkretser beroende på olika värden och olika villkor som styr beräkningen.84 
 

                                                
83 Filloy, E., Sutherland, R. (1996). s. 151. 
84 Filloy, E., Sutherland, R. (1996). s. 155. 
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Rectangular Field 
 The perimeter of a rectangular field measures 102 meters. 
 The length of the field is twice as much as the width of the field. 
 Use a spreadsheet to work out the width and the length of the field. 
 (Filloy, E., Sutherland, R., 1996, s. 156) 
 
Här nedan följer en förklaring till hur man skulle kunna lösa denna typ av problem i ett 
kalkylprogram:85 
 

 A B C D 
 1  bredd längd omkrets 
 2     

  3     
  4     
  5     

 
 
 
 
 
 
 
 (Hämtat från: Filloy, E., Sutherland, R., 1996, s. 156, min översättning) 
 
Bland annat Kieran tar upp vikten av att läraren stöttar eleverna i övergångarna mellan olika 
strategier. Oftast kan eleverna inte själva upptäcka dessa. Vilket också framhålls i Algebra för 
alla och av Filloy och Sutherland. Eleverna är oftast så fokuserade på den strategi som de just 
använder att de inte kan se kopplingarna. Det de lärt sig genom tidigare användande av 
räknande och strategier kan de inte dra nytta av på egen hand.86 
 
Det behövs laborationer i matematiken för att göra den erfarenhetsgrundad och funktionell 
samt levande och mjukare, vilket beskrivs i Algebra för alla. Om läraren t.ex. använder en 
balansvåg vid ekvationslösning, kan elevernas förståelse underlättas av att det ska var lika 
mycket på båda sidor. Som exempel på laborativ matematik med inriktning mot algebra tas 
här upp exempel som: 
 
 … stickor, A4-papper, legoklossar, småkvadrater av trä/plast eller knappar … 
 (Bergsten, C. m.fl. 1997, s. 28) 
 
Dessa kan användas för att laborera med mönster, generaliseringar och ekvationer. 87 
 
 

                                                
85 Filloy, E., Sutherland, R. (1996). 
86 Kieran, C. (1992). 
87 Bergsten, C. m.fl. (1997). 

Pröva med ett 
värde här för 
bredden. 

Skriv in en regel 
här som beräknar 
längden utifrån 
bredden. 

Skriv in en regel här 
som beräknar omkretsen 
utifrån bredden och 
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3.4 TIMSS 
Under rubriken Bakgrund nämndes helt kort TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics 
and Science Study).88 Här redovisas lite mera ingående hur undersökningen såg ut, samt 
resultatet från denna. 
 
I undersökningen deltog 50 länder och regioner med elever från huvudsakligen år 8. I Sverige 
deltog 160 skolor och sammanlagt ca 4 300 elever. På grund av att en stor provbank användes 
fick inte mer än två elever från var klass exakt samma prov. Proven innehöll både matematik 
och NO och inom de två huvudområdena fanns ytterligare uppdelningar i ämnesområdena. 
Inom matematik testades områdena aritmetik, algebra, mätningar, geometri samt statistik. I 
algebra testades elevernas kunskaper i mönster, algebraiska uttryck, ekvationer och formler 
samt samband. Undersökningen visar att Sveriges medelvärde i matematik ligger över det 
internationella medelvärdet men det låg samtidigt under Sveriges medelvärde år 1995 då 
undersökningen gjorde senast. Grundat på detta är Sverige det land som gjort den största 
försämringen i sina resultat vid jämförelsen mellan undersökningarna gjorda år 2003 och år 
1995. Sveriges resultat är signifikant sämre än 20-landsgruppen och ligger där på en fjortonde 
plats. Inom algebra ligger Sverige på sjuttonde plats i 20-landsgruppen (aritmetik – femtonde 
plats, mätningar – åttonde plats, geometri – artonde plats samt statistik – sjätte plats).89 
 
Ungefär 25 % av innehållet i TIMSS 2003 utgjordes av algebrauppgifter. Det visade sig i 
studien att i genomsnitt får algebra 20 % av undervisningstiden inom matematik i svenska 
skolor. Detta kan jämföras med 20-landsgruppen där ca 30 % av undervisningen i genomsnitt 
är inom algebra. Endast 42 % av de svenska eleverna uppgavs, av lärarna, ha fått undervisning 
inom algebrans olika delområden innan undersökningen gjordes, vilket är ett av de lägsta 
värdena inom 20-landsgruppen. Vidare var Sverige ett av de länder där eleverna i sin egen 
uppskattning av tid på läxor ägnade minst tid åt dem, de uppgav att de hade kortare läxor 
högst två gånger i veckan. Tio procent av lärarna anger att de aldrig ger läxor, vilket visar på 
det högsta antalet av alla deltagande länder. Det är vanligare i de flesta länderna, än i Sverige, 
att eleverna har extraundervisning. Som ett exempel tar man här upp Sydkorea där:90 
 
 … hälften av eleverna [har] extraundervisning i matematik nästan varje dag, och endast 29  
 procent har aldrig eller nästan aldrig den typen av undervisning. (Skolverket, 2004 a, s. 74) 
 
Detta kan jämföras med 81 % av de svenska eleverna som uppger att de aldrig eller nästan 
aldrig har den typen av undervisning. Det dåliga resultatet i algebra till trots så anser 
författarna i diskussionen av orsak – verkan att: 91 
 
 Vi i Sverige ska vara nöjda med det resultat vi får eftersom det tycks stå i proportion till  
 insatserna – eller vi i Sverige måste besluta sig [oss] för att vidta åtgärder ifråga om urval av  
 ämnesstoff, innehåll i läromedel, kommentarmaterial, utvärdering, lärarutbildning och  
 organisation av matematikundervisningen i skolan. (Skolverket, 2004 a, s. 90) 
 

                                                
88 Skolverket. (2004 a). 
89 Skolverket. (2004 a). 
90 Skolverket. (2004 a). 
91 Skolverket. (2004 a). 
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Sammanfattningsvis har det framkommit av litteraturstudien utifrån arbetets frågeställningar: 
 

• Vari ligger svårigheterna för eleverna inom algebra? 
• Många elever upplever algebran som abstrakt och snårig.92 
• Eleverna måste få lyckas för att inte tappa tron på sig själva och i förlängningen 

också till matematiken i stort.93 
• Det finns en nära koppling mellan motivation och förståelse.94 
• Just införandet av bokstavssymboler kan skapa problem för eleverna. 
• Elever har svårigheter med att översätta från ett matematiskt problem till en 

ekvation.95 
• Utelämnandet av multiplikationstecknet i t.ex. 5x, prioriteringsregler och 

användandet av parenteser är några saker som kan orsaka svårigheter för eleverna.96 
• Elever uppfattar ofta likhetstecknet som en uppmaning att göra något och kan ha 

svårighet med att uppfatta att det är ett ekvivalenstecken.97 
 

• Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? 
• Eleverna behöver få möjlighet att möta algebra under hela sin skoltid. Där de får 

möta algebran: prealgebraiskt, innan de kommer till den inledande algebran och 
slutligen kan använda sig av den vid problemlösning.98 

• Tyngdpunkten på undervisningen behöver förflyttas från ett procedurstyrt tänkande 
till ett mer strukturellt tänkande.99 

• Eleverna behöver behärska översättning, omskrivning och tolkning för att fullt ut 
kunna nyttja algebran.100 

• Eleverna behöver få både muntligt och skriftligt beskriva sina reflektioner runt ord 
och begrepp för att underlätta lärandet av dem.101 

• Införandet av bokstavssymbolerna kan underlättas för eleverna om man t.ex. visar på 
att våra siffror kan skrivas med andra symboler än de vi använder oss av och att 
tydligt visa på att samma symbol kan fylla olika funktioner beroende på situationen. 
102 

• Genom att eleverna fick lösa uppgifter av typen 4 ∗ 2 + 6 − 3 = = 2 ∗ 8 − 7 + 2 fick 
till följd att eleverna kom att se likhetstecknet mer som en relationssymbol än som en 
uppmaning till att göra något. De såg också att höger sida inte nödvändigtvis måste 
innehålla svaret utan snarare något som har samma värde som på vänster sida.103 

• En effektiv ekvationslösare behöver ha tillgång till flera strategier att växla mellan 
beroende på situation.104 

• Läraren behöver stötta eleverna i övergångarna mellan olika strategier, oftast 
upptäcker de inte dessa själva.105 

                                                
92 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
93 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
94 Persson, P-E. (2005). 
95 Kieran, C. (1992). 
96 Bergsten, C. m.fl. (1997); Olteanu, C. (2000). 
97 Kieran, C. (1992); Bergsten, C. m.fl. (1997). 
98 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
99 Kieran, C. (1992). 
100 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
101 Grønmo, L. S. (1999 b). 
102 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
103 Kieran, C. (1992). 
104 Bergsten, C. m.fl. (1997). 
105 Kieran, C. (1992); Filloy, E., Sutherland, R. (1996); Bergsten, C. m.fl. (1997). 
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4 Metod och genomförande av den empiriska studien 
För att kunna besvara arbetets frågeställningar har kvalitativa intervjuer utförts med sex lärare. 
Informanterna är fem ämneslärare och en speciallärare för år 7-9, på några olika skolor 
belägna i mellersta Sverige.  
 
 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
Med kvalitativa intervjuer får man möjlighet att som Trost framhåller: 106 
 
 … se verkligheten som den vi intervjuar ser den för att sedan tolka vad det kan innebära sett ur  
 det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen. (Trost, J., 1997, s. 17) 
 
Syftet med arbetet är att få ta del av vad lärare kan göra i sin undervisning för att underlätta 
lärandet av algebra för eleverna, därför har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. 
 
Bryman beskriver semistrukturerade intervjuer, vilket han menar är när intervjuaren har en 
lista, en intervjuguide, över specifika teman som ska behandlas i intervjun. Här är frågorna 
inte bundna till den ordning de presenteras i intervjuguiden och informanten har frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt. När man konstruerar frågorna i en intervjuguide behöver man 
bland annat tänka på att använda ett begripligt språk, inte ställa ledande frågor och att komma 
ihåg att fråga om relevant bakgrundsfakta som gör att intervjuaren kan sätta in de svar 
han/hon fått av informanten i ett sammanhang.107 
 
Trost tar upp att intervjufrågor med låg standardisering innebär att frågorna formuleras och 
anpassas efter informanten och i den ordningsföljd som passar. Formuleringen av 
följdfrågorna är beroende av tidigare svar.108 
 
Av Kvales kvalifikationskriterier för en intervjuare, framgår bland annat att intervjuaren ska 
vara styrande, men öppen för det som är viktigt för informanten. Vidare ska han/hon visa 
hänsyn och tolerera tystnader, så att informanten får tid att tänka efter, samt ha en empatisk 
inställning i samvaron med informanten.109 
 
 

                                                
106 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
107 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
108 Trost, J. (1997). 
109 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
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4.2 Forskningsetiska principer 
Trost inleder sitt kapitel om etiska frågor med följande:110 
 
 Ingen forskning i värden kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven. 
 (Trost, J., 1997, s. 92) 
 
Därför ska stor vikt läggas vid dessa frågor. Det finns fyra krav, som framhålls av 
Vetenskapsrådet, på forskning som man måste ta hänsyn till: informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att 
intervjuaren ska informera deltagarna om deras uppgift, villkoren för deltagandet samt att det 
är frivilligt att delta och kan avbrytas. Samtyckeskravet går ut på att informanten själv ska få 
bestämma över sitt deltagande, ge ett samtycke till att deltaga. Informanten ska kunna avbryta 
deltagandet när han/hon så önskar utan några negativa följder eller påtryckningar från 
forskaren. Med konfidentialitetskravet menas att information om informanterna ska förvaras 
på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem. Alla personuppgifter ska antecknas, 
lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. 
Slutligen handlar nyttjandekravet om att man inte får använda de insamlade uppgifterna till 
något annat än forskningsändamål.111 
 
 

4.3 Urval av deltagare 
Det föreföll viktigt att genomföra intervjuerna med erfarna lärare, vilka har haft tid att 
upptäcka områden som ställer till problem för eleverna inom algebra. De kanske också har 
haft tid att både tankemässigt och i praktiken kommit fram till idéer och tips på lösningar av 
elevernas problem. Intervjuerna med erfarna lärare kom på så vis att delge mig många års 
erfarenheter av undervisning. 
 
Kontakten med en lärare ledde mig till den första informanten, som i sin tur ledde vidare till 
nästa o.s.v. Det blev en kedja där jag kom i kontakt med lärare med erfarenhet av 
undervisning i algebra. Två av informanterna har 2 – 6 års erfarenhet av att arbeta som lärare 
och de övriga fyra informanterna har 15 – 40 års erfarenhet. Samtliga informanter arbetar med 
elever i skolår 7-9, och har så gjort den övervägande delen av sin lärartid. Informanterna i 
urvalet arbetar på olika skolor och använder olika läromedel. Detta har varit ett medvetet val 
för att få så rika svar som möjligt på arbetets frågeställningar. 
 
 

                                                
110 Trost, J. (1997). 
111 Vetenskapsrådet (2000). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
ISBN:  
  91-7307-008-4, Stockholm: Vetenskapsrådet. 
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4.4 Genomförande 
Vid första kontakten med informanterna bokades tid och lokal för intervjun. Vid bokandet av 
lokal var jag noga med att tänka på att intervjun skulle kunna ske på en ostörd plats utifrån det 
Bryman skriver. Bryman tar upp att intervjuaren ska tänka på valet av miljö, där intervjun 
utförs. Han framhåller att en lugn och ostörd miljö är att föredra både för intervjuaren och för 
informanten. Detta för att kunna bibehålla koncentrationen kring intervjun samt att 
informanten ska känna sig trygg med att ingen utomstående hör intervjun.112 Efter denna 
första kontakt fick alla informanterna motta ett informantbrev, som innehöll information om 
orsak, tillvägagångssätt och villkor för deltagande (Bilaga 1). Vid skrivandet av detta brev 
hade jag de forskningsetiska principerna som utgångspunkt.113  
 
Fem av de sex intervjuerna spelades in på band för att inte missa viktig information och kunna 
därför koncentrera mig på intervjun och det sagda. Angående inspelning på band eller ej 
skriver Bryman så här:114 
 
 Eftersom intervjuaren förutsätts vara uppmärksam på det som sägs – han eller hon ska följa  
 upp intressanta synpunkter, sondera där så behövs och påvisa inkonsekvenser i det som intervju- 
 personen säger – är det bäst att inte bli distraherad av behovet att föra anteckningar om det som  
 sägs. (Bryman, A., 2002, s. 310) 
 
Den intervju som på informantens begäran inte bandades skrevs istället ned som anteckningar.  
 
Intervjuerna genomfördes i en avskild lokal på respektive skola, under hösten 2005. 
Informanterna upplystes igen bland annat om avsikterna med intervjun, om villkoret för 
deltagandet och konfidentialitetskravet. Jag försökte också att få en trivsam stämning, genom 
en inledande avslappnad samvaro, för att intervjun skulle kunna ske i en lugn och trygg miljö. 
 
Intervjun var uppdelad i tre delar. Den första delen rörde frågor om informantens bakgrund. 
Den andra delen behandlade frågor om undervisning i algebra. Den sista delen av intervjun 
utgick ifrån matematikuppgifter hämtade från TIMSS 2003115 och det nationella provet116 (Se 
intervjuguiden, Bilaga 2). Matematikuppgifterna från TIMSS och det nationella provet valdes 
utifrån att de skulle täcka flera olika delar i algebra. Uppgifterna behandlar bland annat 
mönster, uttryck och ekvationer (Bilaga 3). 
 

Intervjuerna har varit semistrukturerade där frågorna har haft en låg grad av standardisering. 
Intervjuerna tog ca. 45 minuter var, där informanterna delade med sig av sina erfarenheter av 
undervisning i algebra. Jag upplevde att informanterna var måna om att sätta in mig i 
problematiken runt algebraundervisningen. Efter 3-4 intervjuer kände jag, som Bryman 
beskriver, en viss mättnad. 117 De berättelser och exempel som informanterna gav började då 
kännas bekanta. Att jag fortsatte att utföra intervjuer efter informant 4 innebar att arbetet gavs 
en bredare och mer nyanserad bild och att vissa mönster stärktes. 

                                                
112 Bryman, A. (2002). 
113 Vetenskapsrådet (2000). 
114 Bryman, A. (2002). 
115 Skolverket (2004 b). Matematikuppgifter i TIMSS 2003. Uppgiftsrapport till Rapport 255 2004. Stockholm:  
  Skolverket. 
116 Skolverket (2004 c). Ämnesprov i matematik, skolår 9 vårterminen 2004, del B1. PRIM-gruppen, Lärarhög- 
  skolan. Stockholm. http://www.lhs.se/prim/matematik/ap_9/del_b1_04.pdf, 2005-11-04. 
117 Bryman, A. (2002). 
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4.5 Bearbetning och analys av data 
Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberades de ordagrant, för att få med helheten. Detta 
gjordes tidsmässigt i nära anslutning till intervjun. Därefter började ett försöka till att hitta 
beröringspunkter och kärnan i det som de olika informanterna talade om. Detta kom sedan att 
bli olika teman, som jag numrerade och analyserade materialet utifrån. Så började arbetet med 
att försöka få fram det som intervjuerna hade förmedlat av vikt för examensarbetets syfte och 
problemformulering, vilket redovisas i avsnittet Resultat av den empiriska studien. Detta 
arbete fortsatte sedan med att jag relaterat intervjuresultatet till litteraturstudien vilket 
redovisas i Diskussion. 
 
Jag har inte för avsikt att jämföra enskilda lärare med varandra. Avsikten är istället att få ta 
del av och lyfta fram den gedigna kunskap och erfarenhet som dessa lärare har tillsammans, 
och där igenom bilder av hur man kan undervisa. De sex olika informanterna kommer att 
benämnas som Intervju 1 – Intervju 6 i redovisningen av resultatet. 
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5 Resultat av den empiriska studien 
När analysen av intervjuerna gjordes framkom det vissa teman som informanterna berättade 
om. Dessa teman har blivit de rubriker som resultatet presenteras utifrån. Först kommer en 
allmän del i presentationen av resultatet, med områdena: 
 

• Styrning 
• Elevers attityder 
• Motivation 

 
Sedan följer en mer undervisningsnära del, med områdena: 
 

• Strategier vid ekvationslösning 
• Vanliga svårigheter inom algebra 
• Konkreta exempel 

 
 

5.1 Styrning 
Det framkommer ur intervjuerna att undervisningen påverkas av både det läromedel lärarna 
använder sig av men också av de handlingar som kommer från högre instans, som till exempel 
de nationella proven. 
 
 … man följer oftast en lärobok … så är det … det är ju proffs som har skrivit dem … både  
 nyutbildade och erfarna lärare följer matteboken. (Intervju 5) 
 
 … algebran kommer ju in i läromedlet här, så det får man rätta sig efter … (Intervju 6) 
 
 … det kommer ju alltid någon ekvation på det nationella provet … (Intervju 1) 
 
 … nytt för i år är att eleverna ska få ha med en formelsamling till nationella provet och det är  
 ju väldigt mycket det som vi arbetar med … (Intervju 2) 
 
Här beskrivs vikten av att undervisningen och läromedlet hänger samman så att eleverna kan 
känna igen sig. 
 
Det framhålls också genom intervjuerna att det i undersökningar har visats på att elever har 
liten kunskap just om mönster och logik. Samtidigt som Skolverket i kursplanen och det 
nationella provet vill att eleverna ska ha sådan kunskap. Det måste också här få finnas en 
samklang, där läromedlet hänger samman med kursplanens mål, för att eleverna ska få en 
rimlig chans att undervisas om och jobba med detta som sedan efterfrågas. 
 
 … de momenten tycker jag inte avspeglar sig i våra läroböcker … får eleverna i större  
 undersökningar möta sådana uppgifter som de annars får möta? … eleverna själva hävdar ju att  
 de får en annan typ av uppgifter som de inte är tränade i och då mäter vi ju inte av rätt saker …  
 (Intervju 3) 
 
 … det finns kanske för lite sådana uppgifter i läromedlet … för det är oftast sådana uppgifter  
 på det nationella proven (Intervju 4) 
 



 34 

 … boken tränar inte mönster därför blir det svårt för dem. (Intervju 6) 
 
Informanterna berättar att läromedlets syn påverkar undervisningen. De informanter som har 
läromedel där algebra kommer in lite här och där har också en undervisning där algebra inte 
ses som ett avskiljt område. Medan de informanter som till exempel nästan enbart har ett 
läromedel som lyfter variabler och ekvationer inte har så mycket av de andra områdena inom 
algebra i sin undervisning. 
 
 … [mönster] det här finns ju inte i böckerna … här finns en sådan uppgift men det är på C-nivå  
 och de flesta räknar bara A- och B-uppgifter. C-uppgifterna är inte till för dem som har det  
 svårast … det är lite synd för jag tror att många av de som har det jobbigt med matte kan så  
 mycket mer. (Intervju 5) 
 
 

5.2 Elevers attityder 
Informanterna berättar om elevers rädsla och ängslan för algebra.  
 
 … de blir skrämda bara de ser att det är en uppgift med en bokstav i, en obekant (Intervju 1) 
 
 … eleverna är ju så rädda för att räkna med x … de tycker att det är svårt och de tror att det är  
 något lurt med just x … (Intervju 2) 
 
 … fler skulle kunna klara sådana här uppgifter än vad som gör det, för att de är lite rädda för  
 det. (Intervju 4) 
 
 … de tycker att det är konstigt och tillkrånglat … (Intervju 6) 
 
Informanterna talar här om, att det är speciellt ekvationerna som eleverna inte gjort så mycket 
av när de kommer till år 7-9. Just detta, att algebra är ett ganska nytt område för eleverna som 
de behöver tid för att ta in, tar flera upp. 
 
 De elever som har svårt för matematik har sällan hunnit förstå det på det lilla som tagits upp  
 på mellanstadiet. (Intervju 1) 
 
 … det är nytt för dem, de har inte sett det så mycket tidigare … (Intervju 3) 
 
 När de kommer till algebrakapitlet så säger de Oh! Nu är det bokstäver. … men det är ju en  
 vanesak. (Intervju 4) 
 
Informanterna poängterar här också att det första intrycket av ett område eller en uppgift kan 
göra att eleverna blir blockerade. 
 
Just att våga pröva, testa och laborera med talen och bokstavssymbolerna hänger nära ihop 
med lösningsstrategierna i algebra. När eleverna inte riktigt vågar detta, när det är just rädslan 
för att göra fel som hindrar dem, ställer det naturligtvis till problem för dem. 
 
 … de är så rädda för att göra fel så de törs inte riktigt våga. (Intervju 2) 
 
Som åtgärd mot denna rädsla framkommer det att läraren till exempel kan inleda med något 
som verkligen alla förstår och tycker är lite kul. Detta för att eleverna inte ska behöva känna 
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någon rädsla inför algebra utan våga satsa på det. Några lyfter också fram att strategin med att 
hålla för det okända med ett finger är ett sätt att komma förbi rädslan. 
 
 … för då blir det inte så konstigt längre. De kan glömma bort att det är en bokstav där … de  
 kan bara tänka: Vad är det som fattas? (intervju 1) 
 
Det framkommer också under intervjuerna att många av eleverna är rädda för att fråga när de 
inte förstår.  
 
 … de vill inte ens bland 5-6 stycken visa att de frågar för mycket. (Intervju 1) 
 
Informanterna understryker att det är ett känsligt område starkt knutet till synen att de som är 
duktiga i matematik också är smarta. Denna syn, krav på god kunskap i förhållande till både 
elevens självkänsla och andras uppfattningar om eleven, är speciellt för just matematik. 
 
 … på något sätt har det blivit viktigt i matematiken att ligga långt framme, eleverna jämför sig  
 med grannen. Hur långt är du? Detta har blivit viktigare än att förstå. … så kanske det inte  
 riktigt är i andra ämnen. … då tror jag att det är många som tittar i facit för att komma fram ett  
 par steg eller skriver av bänkkamraten. (Intervju 1) 
 
 Matte är lite speciellt för det är ju ingen egentligen som kommer och säger att Oh, jag är så  
 dålig i geografi och jag kan ingenting … matten går det lite troll i. (Intervju 2) 
 
Åtgärder där man peppar eleverna omtalas som ett mycket viktigt uppdrag som lärare har, då 
speciellt flickors självförtroende behöver ökas. Det framgår också att påverkan från hemmet 
kan ge en viss acceptans till elever som har svårt för matematik som hindrar dem från att 
aktivt arbeta vidare på att förstå och klara av. Påverkan som: 
 
 … jag var också värdelös på matte när jag gick i skolan. (Intervju 1) 
 
En annan av informanterna berättar: 
 
 Det jag tycker är svårast att komma åt är elever som inte tror på sig själva … de vågar inte tro,  
 de vågar inte tycka och de vågar knappt sitta med algebra för de tror att de gör fel. De tror inte  
 på sig själva. … De kan säga så här: Jag är så dålig på matte men det var mamma med … och  
 då är det ju liksom accepterat och då ger de sig själv en stämpel och det är svårt och komma åt  
 … för alla kan ju egentligen om de bara vågar ta itu med uppgiften. (Intervju 2) 
 
Informanterna talar om ett motstånd mot algebra i början, men att det kan ändra sig när 
eleverna väl satsar på algebra och det börjar lossna för dem. 
 
 Jag kan faktiskt tänka ut det … de blir lite stolta över sig själva … tilltron till den egna  
 tankegången ökar lite grann … de växer lite i aktning hos sina kompisar. (Intervju 3) 
 
Elever kan känna en trygghet i det logiska och i systematiken i algebra, så att det därför blir 
ett roligt område. En del elever finner också nöjet i att få sitta i lugn och ro och klura på någon 
uppgift. 
 
 … det blir lite som ett pussel … att just lösa en ekvation … den här stegvisa gången när man  
 får ut ett x tycker de flesta är roligt när de kommer på den. (Intervju 1) 
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 … som kan sitta och klura med det och tycka att det är kul … de behöver inte vara så jätte- 
 duktiga i matte för övrigt … det finns något annat som driver dem … inget som ska räknas ut  
 utan en uppgift, ett problem som ska lösas. (Intervju 4) 
 
Några av informanterna talar också om motståndet från eleverna att göra något annat på 
lektionerna än att räkna i läroboken, vilket beror på att eleverna lärt in detta synsätt genom 
många lektioner. 
 
 De tycker att de är duktiga när de räknar i boken … de är rätt så fokuserade på att gå framåt i  
 boken, därför att de faktiskt är lite tränade och skolade i detta. (Intervju 3) 
 
 … de är väldigt fokuserade vid boken … (Intervju 4) 
 
Det framkommer också att det finns ett motstånd mot algebra, bland eleverna, som grundar 
sig på ett synsätt att det i matematiken ska vara enkelt, det ska alltid gå att räkna ut fort och 
lätt, sen ska det vara klart. Algebra kräver lite mer av eleverna de måste lägga ner tid och 
engagemang på att försöka förstå och hitta lösningar. 
 
 … det är väl också det här att eleverna får träna sig i att tänka och att de i matte gärna inte vill  
 tänka utan bara lösa … (Intervju 4) 
 
 … många ger upp … får eleverna för mycket motstånd då ger de upp lätt … (Intervju 4) 
 
 

5.3 Motivationen – ”Vad ska vi ha detta till?” 
Nyttan av algebra och kopplingen till vardagen är något som skapar svårigheter, både hos 
eleverna och hos lärarna. Just detta att hitta motivationen till eleverna för varför vi har algebra 
i skolan. 
 
 Min pappa han säger att det där med ekvationer som han lärde sig i skolan, det är inget att  
 kunna, för det har han aldrig haft nytta av! … Det där när man räknar med x och y, vad sjutton  
 ska man ha för användning av det? … det har jag hört flera gånger. (Intervju 1) 
 
 Vad ska vi ha detta här till? … säger eleverna ofta. (Intervju 3) 
 
Det framkommer under intervjuerna att informanterna använder sig av enklare ekvationer som 
man kan ha nytta av i vardagen när de ska motivera sina elever: 
 
 Hur mycket måste jag lägga till för att de här pengarna ska räcka till? … det kan man ju se  
 som en enkel ekvation … (Intervju 2) 
 
 … x kan stå för olika prislägen … då kan eleverna t.ex. jämföra vilket de har råd med … om vi  
 ska handla till en fest och har 300 kr att handla för. … Hur dyra chipspåsar kan vi köpa om  
 …? … de gör ju det här i huvudet utan att tänka på att det är algebra … om de har en tjuga och  
 ska gå och handla godis kan de ju tänka Hur många får jag av den sorten?, Vilken sort ska jag  
 välja för att få flest? (Intervju 4) 
 
Informanterna använde sig även av svårare exempel, som linjära funktioner, för att motivera 
sina elever. Till exempel kan dessa knytas till en firmas ekonomiska beräkningar av sin 
försäljning, där de genom en graf kan visa på ett maxvärde. 
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Andra argument för algebra som informanterna använde är att det tränar upp det logiska 
tänkandet och att algebra är en grund att bygga vidare på. 
 
 … matte är ju lite disciplin och lite slit … få dem att förstå det, att någon gång kanske de  
 känner att Aha! Det här löser jag för att jag har allt det där andra under mig … på något sätt 
 bygger jag vidare på en massa kunskap hela tiden … det här går ju att utveckla till någonting  
 mycket svårare sen … de som inte ser det och som kanske slarvar lite de får det ju ännu  
 jobbigare nästa gång när det här återkommer t.ex. i nian. (Intervju 3) 
 
 … jag brukar säga att det här första man lär sig är ju bara grunden … inte det man använder sig  
 av sen, men eleverna måste lära sig grunden för att räkna ut och kunna gå vidare och kunna  
 förstå. Skulle jag bara ge er en formel så skulle ni bara säga Nada! … fattar ingenting … det är  
 därför vi måste jobba med det här så att vi kan ersätta x och y och bygga vidare på det.  
 (Intervju 5) 
 
Informanterna försöker få eleverna att tycka det är kul att räkna med bokstäver. Så att de får 
se att man kan räkna med något som de inte riktigt vet hur stort det är, men ändå kan behandla 
matematiskt korrekt. Informanterna använder sig också av att eleverna behöver algebra i sitt 
kommande yrkesliv, där de relaterar till både sig själva, elevernas föräldrar och andra. 
 
Informanterna arbetar också med påverkan av de enskilda elevernas motivation utifrån att 
försöka hitta en stämning i hela gruppen. 
 
 … vi gör det här nu … det här är vårt jobb och vi arbetar tillsammans. … Det tycker jag att  
 man kan uppnå i vissa grupper att de ändå är beredda på att jobba för det, även om de inte tycker  
 att Oh va häftigt! Va kul! (Intervju 3) 
 
Att som lärare tycka att det är kul och att har en förmåga att bjuda på sig själv, framkom också 
som viktigt. 
 
 

5.4 Strategier vid ekvationslösning 
I intervjuerna framhålls att lärarna använder sig av strategierna att hålla för det obekanta med 
ett finger, att dölja, och att behålla balansen genom att göra lika på båda sidor för att kunna 
lösa och förstå. Alla informanterna använder sig av båda dessa strategier. Hos fyra av 
informanterna finns strategierna även i läromedlet. Hos två av dem finns endast att göra lika 
på båda sidor i läromedlet och de har lärt sig strategin att dölja på annat håll. 
 
Alla informanterna lyfter fram strategin att dölja som en bra metod för eleverna. 
 
 … 25 – 5x = 10 … det går bra om de kommer ihåg metoden att dölja med fingret … då tänker  
 de tjugofem minus något är lika med tio … då vet de att det är femton och då tittar de under  
 fingret och ser att fem gånger något ska bli femton. Ja men det är ju tre … och så har de löst  
 det. (Intervju 1) 
 
 … de elever som väljer att dölja med fingret klarar denna uppgift lättare, än de som väljer  
 att göra lika på båda sidor. (Intervju 2) 
 
 … de får det mer konkret … då ser de det lättare … bara dom vet att det ska vara lika mycket  
 på båda sidor. (Intervju 5) 
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 Den systematiska eleven kan ju få bekymmer här … 25 – 5x = 10 … för här är det ett minus 
 tecken framför x, det är ju det som är svårt … eleven som lärt sig fingermetoden inser ju direkt  
 att det som är under fingret är 15 och om 5x = 15 så är x = 3 … Här kan man nog säga att  
 de elever som lärt sig den enklare metoden och förstår vad de gör, har en fördel jämfört med  
 den elev som lärt sig att traggla balansmetoden, för då måste du flytta över … (Intervju 3) 
 
Med denna enkla metod kan eleverna klara rätt svåra ekvationer, men de måste så småningom 
gå vidare till strategin att göra lika på båda sidor. Detta därför att ekvationerna blivit så svåra 
att de inte kan lösas med att dölja längre, men också för att denna strategi krävs för fortsatta 
studier. Övergången mellan de båda strategierna omtalas som svår för eleverna.  
 
 … ekvationslösningen med att dölja genom att använda fingret är väldigt enkel … sen att få  
 eleverna att börja med den strategi där de använder sig av att göra lika på båda sidor … den  
 tycker de är tillkrånglad och ser inte själva nyttan med. (Intervju 2) 
 
Samma informant ger senare ett exempel på en lösning av en uppgift med strategin att dölja 
men som i läromedlet löses med hjälp av att göra lika på båda sidor: 
 
 … 4x + 15 = 75 … eleverna klarar denna med att dölja det obekanta med fingret Vad ska  
 finnas under mitt finger. Det måste vara sextio .. fyra gånger något ska bli sextio … Du ser det  
 funkar! … Det gör att det blir väldigt svårt att införa att göra lika på båda sidor … eleverna  
 ser inte själva nyttan, det blir knepigt, och de tycker att den hindrar dem i deras arbete.  
 (Intervju 2) 
 
Exemplet belyser också något av svårigheten med övergången mellan strategierna. Detta kan 
eleverna uppleva till en början när de ska använda att göra lika på båda sidor. Men 
informanterna menar här också att de svårare ekvationerna som just denna strategi behövs till 
inte kommer förrän längre fram, i år 8-9. Då först kan eleverna börja se vinsten med denna 
metod, att de inte klarar sig med enbart att dölja. Innan de upptäckt detta finns det ett stort 
motstånd mot strategin. De ser inte att de måste öva och få in ett visst tänkande innan de 
använder den på svårare ekvationer. 
 
 … ibland känns det som att vi skulle ha inlett med en svårare ekvation för att verkligen visa  
 från början att strategin behövs … (Intervju 4) 
 
Fördelen med att göra lika på båda sidor är att eleverna då har ett system för lösning och att 
många av eleverna kan känna trygghet i detta system. Informanterna understryker också att 
det är viktigt att eleverna får tillfälle att se båda strategierna och att de även visas parallellt för 
att illustrera att båda går att använda. Viktigt att komma ihåg är också att visa eleverna att de 
själva kan kontrollera om de räknat rätt, där de kan testa sitt lösning svar genom att sätta in 
värdet i den ursprungliga ekvationen. 
 
Andra strategier som eleverna uppmanas att använda är att rita en figur eller skiss, att 
diskutera med bänkkamraten och att förklara för varandra. 
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5.5 Vanliga svårigheter inom algebra 
Lärarna berättar om många svårigheter med algebra under intervjuerna. Förutom de som redan 
tagits upp omtalades också svårigheten med att algebra har en hög abstraktionsnivå. Det är 
också ett nästan helt nytt område för eleverna som de ägnat mycket liten tid åt innan år 7-9. 
De elever som har svårt med matematiken kanske inte ens har nått fram till dessa uppgifter. 
En abstraktion är att det obekanta symboliseras med en bokstav, vanligtvis x. Bokstaven kan 
stå för ett tal men i till exempel en formel kan det stå för olika tal men uttrycks ändå med 
samma bokstavssymbol. Detta kan ställa till det för eleverna då x:et kan står för olika saker. 
Ibland står det för ett tal men kan även stå för olika tal, men det symboliseras fortfarande med 
t.ex. x.  
 
En svårighet, starkt kopplad till betydelsen av likhetstecknet, som eleverna kan stöta på i en 
ekvation är att de ska kunna se att det ska vara en likhet. Detsamma gäller när de löser en 
ekvation genom att sätta ut ett likhetstecken utan att likheten stämmer. Eleverna stöter också 
på svårigheter när det så kallade svaret står på fel sida, som i 12 = 3 ∗ 4.  
 
 … de har lättare för att se är lika med så här (3 ∗ 4 = 12), för så har det alltid sett ut i alla  
 matteuppgifter … att svaret kommer sist. Men i ekvationer kan det ju lika väl vara så att det  
 givna står på andra sidan … och då blir det svårt. (Intervju 1) 
 
Det samma gäller när x står på höger sida om likhetstecknet istället för till vänster där det 
brukar vara placerat i början. 
 
Utelämnandet av multiplikationstecknet, vid till exempel 5x, ställer också till problem för 
eleverna. De kan här räkna det som en addition i stället. Eleverna kan också få svårigheter 
med att skilja på   2x = x + x   och   x2 = x ∗ x.   Andra svårigheter kan vara när det står ett 
minustecken framför, då hänsyn till prioriteringsreglerna måste tas, när en multiplikation med 
en parentes ska utföras eller vid ersättandet av x med ett värde. 
 
Valet av vilken av bokstavssymbolerna som används i de matematiska uppgifterna kan skifta. 
Just detta kan också ställa till problem då eleverna kanske vet vad de ska göra om det står ett x 
men kan sedan inte tillämpa det om det står en annan bokstav, i stället. Informanterna talar här 
om att det är viktigt att visa på detta, att den obekante kan symboliseras av vad för någonting 
som helst. Här kommer det också fram att läraren kan använda sig av att våra siffror är 
konstruerade symboler, för ett bestämt antal, och dessa symboler kan se olika ut i olika 
kulturer. 
 
Svårigheter med att se mönster ställer till det för eleverna och även här att kunna skriva ett 
uttryck för detta, då speciellt ett allmänt uttryck för den n:te figuren. När vi under intervjuerna 
diskuterade de två olika mönsteruppgifterna från TIMSS 2003 (Se bilaga 3), framkom att 
uppgiften med tändsticksmönstret var lättare att lösa. Dels på grund av det enklare mönstret 
men också för att mönstret var uppbyggt av tändstickor, som är bekanta för eleverna sedan 
tidigare i deras närmiljö. 
 
Det poängteras också att matematiksvårigheter från andra områden kan skapa problem för 
eleverna i algebra, som till exempel taluppfattning, tabellkunskaper tiotalsövergångar och 
liknande. Har eleverna till exempel en osäkerhet på förhållanden, de har inte systematiserat 
sin kunskap som att   12 / 4=3   då är   3 * 4 = 12,   då kan de också få svårigheter när de ska 
lösa en ekvation då denna kunskap behövs. 



 40 

 … när eleverna väl ska börja med algebra och ekvationer så krånglar vi till det på högstadiet.  
 Helt plötsligt är det svårt att jobba med en ekvation och det kunde dom för några år  sedan ...  
 och det är ju förödande att vi får eleverna att känna sig sämre än vad de var för två år sedan. Det  
 är kanske själva skrivsättet som eleverna har svårt för på ett sätt, det tror jag … kanske inte  
 matematiken i sig är så svår. (Intervju 3) 
 
Det framgår att eleverna har svårighet med att översätta både från text till uttryck och från 
uttryck till text. En svårighet för eleverna, när de ska skriva sina egna uttryck, kan vara att de 
glömmer att räkna med det de refererar till (Se uppgift M022251 bilaga 3a): 
 
 … om man utgår från att någon har x böcker och sen nästa person har 6 böcker fler blir det  
 gärna bara x + 6 … eleverna glömmer att de uttrycker i förhållande till x … då har de x på flera  
 ställen och tappar gärna bort ett x här … de har inte riktigt förstått att de ska anta det där okända  
 och sen ska det okända speglas i de andra. (Intervju 3) 
 
Elever har också ofta svårigheter med att göra generaliseringar. De klarar av att visa att det 
gäller för ett specifikt tal men kan ha svårigheter med att visa att det gäller för alla tal. 
Informanterna berättar här att en möjlig orsak till att elever har svårigheter med att göra 
översättningar och skriva egna uttryck kan vara att detta är ett nytt moment och att eleverna 
har övat för lite på denna typ av uppgifter. Men också att eleverna gärna vill lösa uppgiften i 
huvudet vilket medför att de då inte får övning i att visa hur de tänkt genom ett matematiskt 
språk. 
 
Begreppen i matematiken är ett annat område som också kan skapa problem för eleverna, ord 
som t.ex. mer än, fler än, mindre än, knappt, drygt, men även orden uttryck, addera, 
subtrahera o.s.v. kan ställa till det för eleverna. 
 
Det framhålls under intervjuerna att många av dem som har svårt med matematik också har 
problem med läsningen och läsförståelsen. Bara åsynen av en text kan vara blockerande för 
dessa elever. Därför blir sådana uppgifter extra svåra. Informanterna talar här om att det kan 
underlätta om någon läser uppgiften för eleverna och hjälper dem att bena upp den. 
 
Det understryks också att informanterna tror på en variation av uppgifter, så att eleverna får 
undervisning och tid för att öva på olika områden inom algebra. Det skulle syfta till att 
eleverna kunde känna igen uppgifts typen på proven. Informanterna poängterar också vikten 
av att läraren är tydlig i sin undervisning och visar på de kopplingar mellan olika moment som 
eleverna själva har svårt att upptäcka. 
 
 … först så kommer det uppgifter som liknar exemplet som ges i boken … sen helt plötsligt  
 förväntar de sig att eleverna förstår så att de kan omstrukturera det till svårare uppgifter … här  
 är det problem för vissa att komma loss ur det första … (Intervju 4) 
 
Informanterna berättar att de försöker bryta ner informationen på en nivå så att eleverna 
förstår, och visa dem på de vägar som finns, för dessa ser inte eleverna själva. Men det är 
också viktigt att eleverna har möjlighet att få grunden förklarad för sig så att de har en 
möjlighet till förståelse. 
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5.6 Konkreta exempel 
Något som också framhålls var att det är viktigt att ge eleverna en modell för 
ekvationslösning, där denna gavs som exempel: 
 

1. Gör ett antagande  
2. Ställ upp din ekvation 
3. Förenkla om du så behöver  
4. Lös ekvationen 
5. Läs frågan. Vad frågas det efter och ge ett svar (Intervju 3) 

 
Vidare berättar informanterna att det kan vara till god hjälp om de alltid har papper och penna 
med sig när de går runt och hjälper eleverna, för att kunna rita, skriva och förklara. En av 
informanterna visade att när de till exempel har en rektangel vars sidor symboliseras med 
variabler, brukar hon börja med att införa en siffra på sidan: 
 
 … om man har en rektangel och den ena sida är x och den andra sidan är x + 2. Då brukar jag  
 ersätta x:et med en siffra först … man kan då säga om x är tio så blir den här sidan tio plus två  
 alltså tolv … Jaha! Säger de då. Om man vet x:et kan man räkna ut det … och då fortsätter vi  
 om vi säger att x är 5 hur blir det då … och då ser de det. (Intervju 5) 
 
Här får eleverna en känsla för hur det fungerar, men det är också viktigt att förmedla att x inte 
alltid är tio eller fem utan kan vara olika tal. 
 
Det poängteras i intervjuerna att introduktionen i algebra gärna ska vara rolig men viktigast är 
nog att det är något som alla kan förstå, till exempel tar de här upp gåtor som: Tänk på ett tal. 
En av informanterna berättar att hon brukar börja med just detta, något som är ganska svårt, 
men som har till syfte att avdramatisera algebra för eleverna. Vid en sådan introduktion ges 
den här inledningen till algebraiska uttryck: 
 

• Tänk på ett tal  
• Addera två  
• Multiplicera med tre  
• Subtrahera sex  
• Dividera med tre  
• Och se på resultatet 

 
Efter uppmaning att eleverna ska tänka på ett tal, börjar de en diskussion i klassen vad 
eleverna tänkte på för tal och vilket sluttal som kom fram. Efter detta försöker de gemensamt 
rita upp bilder som senare överförs till ett uttryck. 
 
 Tänk om man kunde visa att det här faktiskt alltid gäller. Hur ska vi göra då? Vi försöker att  
 göra en bild för talet … och då gör jag en rektangel det är mitt tal och så lägger vi till två … 
 (Intervju 2) 
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 Tänk på ett tal     x 
 
 

 Addera två        •• x + 2 
 
 

 Multiplicera med tre                ••  ••  •• 3(x + 2) = 
     3x + 3⋅2 = 3x + 6 
 
 
 Subtrahera sex     3x + 6 − 6 = 3x 
 
 
 Dividera med tre     3x / 3 
    /                  /                  / 
 
 Och se på resultatet    x 
 
I denna introduktion kommer också en demonstration av hur till exempel multiplikation med 
parenteser går till. Hon fortsätter sedan med ett liknande exempel, men börjar där med en 
subtraktion istället: 
 

• Välj ett tal  
• Subtrahera ett  
• Multiplicera med två 
• Addera två  
• Dividera med två 
• Och se på resultatet 

 
Detta utförs på ett liknande sätt och när läraren kommer fram till subtraktionen gör de helt 
enkelt ett hål i det tänkta talet vilket längre fram sedan fylls i: 
 
 Välj ett tal     x 
 
 Subtrahera ett    ο  x − 1 
 
 Multiplicera med två  ο ο 2(x − 1) = 

     2x − 2 
 
 Addera två     2x − 2 + 2 = 2x 
 
 
 Dividera med två    2x / 2= x 
        /                   / 
 
 Och se på resultatet    x 
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Detta avslutas med att informanten säger: 
 
 Vet ni, nu har vi löst ett algebraiskt exempel som man gör i årskurs nio. Var ni med på det? …  
 Ja! Säger de … Då behöver ni inte vara rädda för nått, för ni förstår … (Intervju 2) 
 
Vid introduktionen av ekvationer använder informanterna sig av liknelsen med en våg när de 
ska illustrera likhetstecknet. De gör här en liknelse till att vågens vågskålar ska väga lika, vara 
i balans. Informanterna talar också om att elever har svårt för att göra en koppling mellan till 
exempel det de lärt från ett moment till ett annat, det är nästan så att eleverna upplever det 
som två olika saker. Här behöver de därför få hjälp med att se dessa kopplingar. 
 
 
 
 
Sammanfattningsvis har det i intervjuerna framkommit att undervisningen påverkas av både 
läromedel och det nationella provet. Därför är det viktigt att läromedlet som används i 
undervisningen hänger samman med det som efterfrågas av Skolverket i till exempel det 
nationella provet. För att eleverna ska få en möjlighet till att undervisas om och arbeta med 
det som efterfrågas 
 
Elevers självförtroende och även deras rädsla inför att göra fel behöver lärarna arbeta med. 
Algebra är ett nytt område för eleverna som de tidigare inte behandlat så mycket. För att 
komma åt elevers rädsla för algebra kan den till exempel inledas med något som alla förstår 
och som har till syfte att avdramatisera algebran. Kravet på god kunskap i matematik i 
förhållande till elevers självkänsla är ett känsligt område starkt knutet till synen att de som är 
duktiga i matematik också är ”smarta”. Denna syn är speciell för just ämnet matematik. 
 
Det finns ett motstånd från elever till att göra något annat på lektionerna än att räkna i 
läroboken. Det finns även ett motstånd mot algebra som grundar sig på elevers föreställning 
om att matematik ska vara något enkelt som kan genomföras snabbt. Algebra kräver lite mer 
av eleven. Att motivera elever att lära sig algebra kan vara svår för läraren. 
 
De strategier som informanterna använder sig av i undervisningen för att lösa ekvationer är: 
att dölja och att göra lika på båda sidor. Elever kan ha svårigheter vid övergången från en 
informell strategi till en formell strategi. De upplever ofta att översättningar från text till 
uttryck och tvärt om är svåra. Förståelsen och användandet av det matematiska språket skapar 
ofta problem. De intervjuade lärarna framhåller att det finns algebraiska svårigheter för 
eleverna men också svårigheter som kan kopplas till kunskapen i aritmetik. 
 
 
I nästa avsnitt kommer dessa intervjuer kopplas samman med den litteraturstudie som gjorts i 
en diskussion av resultaten. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudien tillsammans med intervjuerna har givit mig en rik bild av undervisning i 
algebra och dess svårigheter. Det finns mycket litteratur om algebra vilket innebar att jag fick 
göra begränsningar utifrån relevans och aktualitet, har här fått hjälp av min handledare att 
göra dessa begränsningar. 
 
Intervjuerna utgick dels ifrån det läromedel informanterna använde sig av och dels från de 
matematikuppgifter jag hade med från TIMSS och det nationella provet. Jag framhåller här att 
diskussionen runt algebraundervisning underlättades och flöt på bra på grund av att vi hade 
något att utgå ifrån, läromedel och uppgifter. Detta gjorde att intervjun styrdes och annat hade 
kanske framkommit om vi inte hade utgått ifrån detta i samtalet. 
 
Det märktes stor skillnad på bandinspelad intervju och inte bandinspelad intervju. När 
intervjuerna spelades in fanns en större frihet i den ordning frågorna ställdes och att aktivt 
lyssna och ta del av det samtal vi förde. Denna frihet begränsades vid intervjun där endast 
anteckningar av samtalet gjordes. Som tur var kom inte denna förrän mot slutet av 
intervjuerna, då jag hade en större vana än vid den första, vilket gjorde att jag ändå kunde vara 
rätt fri som intervjuare. Informanterna delgav mig sina erfarenheter, med en stor välvilja, och 
de kom väl förberedda till intervjuerna.  
 
Transkriberingen av intervjuerna tog längre tid än vad som förväntats. Vid transkriberingen 
upptäcktes saker som jag inte reflekterat över vid intervjun. Sammantaget gav det mig en 
rikare bild av intervjuerna, än om bara antecknade resultat hade funnits från dem. Det 
transkriberade och det bandinspelade gjorde också att jag kunde återkomma till intervjuerna 
vid flera tillfällen, och på så vis ta del av dem i sin helhet. De bandinspelade intervjuerna och 
transkriberingen av dem anser jag medför att tillförlitligheten av det som framkommit från 
intervjuerna därför är hög. Jag kan inte dra några generella slutsatser av arbetet men detta är 
inte heller avsikten. Jag anser ändå att det ger en rik bild av vad som är viktigt att tänka på vid 
algebraundervisning och vad för svårigheter eleverna kan stöta på vid arbetet med algebra. 
Om jag också följt lärarna i deras undervisning så hade detta inneburit att jag fått en ännu 
djupare förståelse än nu. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Det framkommer av både litteraturstudien och intervjuerna att algebra är ganska nytt för 
eleverna i år 7-9. Om de har arbetat med algebra på de tidigare nivåerna har detta varit i 
begränsad omfattning. De elever som har svårt för matematik i allmänhet, hinner inte fram till 
de uppgifter som behandlar algebra, eller så hinner de inte göra så mycket att det leder till en 
förståelse som de kan ta med sig. Samtidigt, anser jag, att elevers svårigheter med att själva se 
och göra kopplingar mellan olika moment, som både litteraturen och intervjuerna omtalar, 
också spelar en roll här. Eleverna har kanske inte varit medvetna om att det är algebra de har 
arbetat med eller att momenten de gjort skulle leda till att de kunde dra nytta av den kunskap 
de lärt när de sedan kommer till exempelvis ekvationslösning. Som lärare måste vi kanske i 
vår undervisning vara ännu tydligare med att påtala meningen med de olika momenten och 
kopplingarna mellan dem för att underlätta för eleverna. 
 
Kieran tar upp att eleverna måste gå från ett aritmetiskt tänkande där de utför olika 
operationer med siffror som addition, subtraktion o.s.v. till det algebraiska tänkandet där de 
utför förenklingar, multipliceringar med parenteser o.s.v. på objekt, helheter118. Detta finner 
jag viktigt att visa på utifrån både litteratur och intervjuer. Undervisningen ska leda fram till 
en koncentration på strukturen i algebra, på en förståelse av sammanhang och egenskaper. 
Men här får jag som lärare inte glömma att eleverna också behöver träna och få möjlighet att 
öva algebraiskt räknande. Som framgår av litteraturen kommer kunskapen om strukturen via 
processen. Persson understryker att det saknas tillräcklig färdighetsträning för att grund-
läggande operationer ska kunna ske enkelt och felfritt119. Därför anser jag att eleverna behöver 
en automatiserad kunskap om hur man löser och behandlar något algebraiskt. Men också en 
förståelse för vad de gör, för att de ska känna sig trygga och säkra. Filloy och Sutherland tar 
bland annat upp att eleverna genom datorn kan utveckla en strategi som närmar sig 
algebralösningar. Eleverna använder sig då av ett kalkylprogram när de konstruerar sina 
ekvationer.120 Jag tror att just sättet att skriva i kalkylprogram kan göra att förståelsen av en 
ekvations uppbyggnad underlättas för eleverna. Där de genom att ändra på ett värde ser hur 
det påverkar de andra värdena som bygger på detta värde. Att använda sig av datorn i just 
algebraundervisningen är inget som informanterna tar upp i intervjuerna. Däremot tar de upp 
andra konkreta exempel som kan underlätta elevers lärande t.ex. modellen över 
ekvationslösning och användandet av en våg som symbol för att öka förståelsen vid 
användandet av likhetstecknet. 
 
Både litteraturstudien och intervjuerna visar att det är bra att eleverna får se olika strategier för 
ekvationslösning. Detta för att de ska ha möjlighet att utifrån den givna situationen kunna 
välja den strategi som passar bäst, men också för möjligheten att se att det inte finns bara ett 
allenarådande sätt att göra något på. Det verkar som att eleverna behöver en informell strategi, 
som till exempel att dölja med ett finger, och också en formell strategi som de kan använda 
sig av på de svårare uppgifterna, som till exempel att göra samma på båda sidor, när den 
informella strategin inte är den optimala. Det framgår också att det hos elever finns ett 
motstånd mot att börja använda en formell strategi. Här tar informanterna upp att man kanske 
kan visa i introduktionen av en formell strategi, på en svårare ekvation. Detta så att eleverna 
ser att det kommer att komma sådana uppgifter när de inte klarar sig enbart med att till 
exempel dölja det okända. Vidare behöver det omtalas för eleverna att de inte alltid kan se 

                                                
118 Kieran, C. (1992). 
119 Persson, P-E. (2005). 
120 Filloy, E., Sutherland, R. (1996). 
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nyttan av det vi gör för stunden, utan att kunskapen ska kunna leda till att eleverna ska få det 
lättare att lösa de uppgifter som kommer längre fram, kunskap att bygga vidare på. 
 
Vidare poängteras det också hur viktigt det är att eleverna får träna på översättningar och att 
tillräckligt med tid läggs på just detta moment. Vikten av att eleverna har kunskap om att 
översätta från text till uttryck och tvärtom framgår av Algebra för alla.121 Här tas just 
översättningen mellan aritmetik och algebra upp, från text via bilder till ett uttryck, ett 
algebraiskt språk. Detta anser jag stämmer väl med det exempel på introduktion av algebra 
som en av informanterna talar om, Tänk på ett tal. Eleverna får vara med och se en 
översättning från en aritmetisk text via bilder till ett uttryck i det algebraiska språket. 
Det algebraiska språket behöver komma in tidigt i elevernas undervisning för att det ska 
kunna bli något naturligt för dem och inte uppfattas som något som är till för att försvåra 
deras vardag. Siffersymbolerna är ju inget konstigt för eleverna, dessa har de fått umgås med 
sedan lång tid och finner inte att de är konstiga eller onaturliga. Bokstavssymbolerna kommer 
in sent med en koncentration på högstadiet. Efter kort tid förväntas eleverna ta till sig dem och 
använda dem på ett obehindrat sätt. Då är det inte alls svårt för mig att förstå att eleverna 
upplever dem som onaturliga och tillkrånglade. Efter den här studien ligger det också klart, 
för mig, att många av de svårigheter som eleverna har med algebra egentligen inte är något 
konstigt utan snarare en naturlig följd av att det just är ett nytt område med nya moment som 
därför tar tid och tålamod för att kunna behärskas.  
 
Både avsaknaden av ett välutvecklat språk och begreppsförståelse inom matematiken gör att 
eleverna kan få svårigheter när de ska arbeta med algebra. Detta, så som jag förstår det, att 
eleverna då inte kan koncentrera sin tanke och energi på det algebraiska utan andra saker tar 
deras kraft. Just ord- och begreppsförståelsen menar jag kan underlättas genom att eleverna 
till exempel själva skriver ordlistor, så som Olteanu tar upp.122 Detta ses ju som en naturlig del 
när eleverna får undervisning inom andra språk så varför inte i det matematiska språket. Allt 
för att detta inte ska vara det som hindrar eleven från att koncentrera sig på det nya, algebran. 
Jag tror också här på att man som lärare inte ska undvika svåra ord i sin undervisning, i ett led 
att göra orden/begreppen naturliga för eleven. Jag menar att läraren i sitt samtal med eleverna 
ska tänka på att använda ord som addition eller addera istället för att säga plus eller plussa. 
 
Faktorer som styr och påverkar undervisningen är kursplanen för matematik, de läromedel 
som används samt det nationella provet. Detta framgår av både litteraturstudier och intervjuer. 
Här vilar ett stort ansvar på läromedelsförfattarna att se till så att läromedlet bidrar till att 
eleverna utvecklar den kunskap som kursplanen efterfrågar. 
 
Det har framkommit att elever kan ha problem med algebra som grundar sig både på 
svårigheter rent algebraiskt och inom andra områden i matematiken. Om eleverna till exempel 
har svårigheter med taluppfattningen, inte har automatisering i tabellkunskaper eller 
tiotalsövergångar, ställer detta naturligtvis också till det för eleverna, utöver svårigheterna i 
algebra. Viktiga saker att trycka extra på, som underlättar algebra för eleverna är till exempel 
förståelsen av likhetstecknets betydelse. Detta för att eleverna ska kunna få en förmåga att se 
ekvationer som en likhet, där båda sidor ska vara lika stora. Det framkommer här att elever 
oftast istället ser likhetstecknet som en uppmaning att göra något och till att läsa uppgiften 
endast från vänster till höger. Vidare är det också viktigt att påpeka och visa att x:et kan stå 
för olika saker, det kan till exempel både stå för ett visst bestämt tal men i en annan uppgift 
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kan x:et stå för olika tal. Eleverna kan också få svårigheter med bland annat dolda tecken, som 
multiplikationstecknet i 5x. 
 
Både intervjuerna och litteraturen har visat på vad för svårigheter eleverna kan stöta på när de 
arbetar med algebra. Det framgår också att motivationen till varför vi undervisar om algebra i 
skolan ifrågasätts av eleverna, detta kan bero på att det allmänt är svårt att se kopplingen till 
vardagen. Men det framkommer också olika anledningar till varför man undervisar i algebra, 
till exempel att algebra är ett användbart verktyg vid problemlösning, ett sätt att ge eleverna 
spänning och utmaning och inte minst för att öva upp sin tankeförmåga. Vidare visar arbetet 
på att algebra behövs, som grund för att bygga vidare på vid fortsatta studier. Det intressanta 
här, anser jag, är att det framkommit i litteraturstudien att överbetoningen på vardags-
anknytningen i matematiken har gjort att det blivit en underbetoning av algebra. Detta menar 
jag kan visa på att det inom algebra är viktigt att lyfta fram andra motiv än just 
vardagsanknytningen. 
 
Många av lärarna berättade om elevernas rädsla och ängslan för algebra. Detta måste då 
betyda att det är viktigt att tänka på och arbeta med, även förebyggande. Viktigt är, som också 
framgår av litteraturen, att eleverna får lyckas och att de inte tappar tron på sig själva. Det 
verkar finnas ett starkt band mellan uppfattningen att algebra är tråkig och svår och att 
matematiken som helhet är tråkig och svår. Påverkan från andra, t.ex. föräldrar, som att Jag 
var också dålig på matte … ges kanske i syfte att bekräfta att eleven/barnet inte är ensamt om 
att ha svårt för matematiken. Men som framgår, kan detta också leda till ett negativt resultat, 
där eleven avstannar i sin egen drivkraft. En betydelsefull faktor att arbeta med i skolan är 
därför elevernas tro på sig själva som matematiker, vilket poängterats av både litteraturstudie 
och intervjuer. 
 
 
Min vilja med detta arbete har varit att lyfta fram och visa på hur lärare kan undervisa i 
algebra. De viktigaste svaren på arbetets frågor är för mig: Att algebra ska ingå som ett stråk 
genom hela grundutbildningen, F-12. Att lärare behöver arbeta med elevers självförtroende 
som matematiker. Att det är viktigt att lärare påtalar meningen och nyttan av det som görs 
samt stöttar eleverna i övergångar mellan olika strategier och moment. Att arbeta med 
betydelsen och användandet av likhetstecknet och det algebraiska språket (bokstavs-
symbolerna, skrivandet av uttryck m.m.). Dessa svar har grundats på en litteraturstudie och 
intervjuer med lärare. Min förhoppning är att också lärarstudenter och praktiserande lärare ska 
kunna få stöd och bekräftelse i sin utbildning och undervisning. Detta för att kunna arbeta 
med algebra på ett sådant sätt att eleverna till exempel inte blir blockerade bara de ser ett 
uttryck som innehåller en obekant, ett x. 
 
 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Intressant i anslutning till att bland annat läromedlet styr innehållet i undervisningen, är att 
granska hur algebra tas upp och behandlas i olika läromedel. Det kan också vara intressant att 
studera när koncentrationen av algebra kommer in, om det finns tillräckligt med pre-
algebraiskt material i de tidigare åren, som Algebra för alla tar upp.123 Vidare om det finns en 
koppling mellan läromedel och kursplan, som gör att eleverna har möjlighet att utveckla den 
kunskap och de förmågor som efterfrågas. 
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Att arbeta med elevers självförtroende lyfts fram av alla informanter som en viktig del i 
lärarens arbete. Detta är också något som jag finner intressant att kunna forska vidare på. Hur 
kan man arbeta/undervisa för att öka elevernas självförtroende just i matematiken? Vad görs 
redan? Det framkom också, genom intervjuerna, att en del elever förväntar sig att allt ska gå 
fort och lätt. Eleverna saknar tillräckligt med tålamod och ger lätt upp, kan detta vara en 
företeelse som skolan frammanar genom undervisning eller uppgifts typer? Eller är detta en 
del av den stress som präglar samhället? Hur arbetar man för att eleverna inte ska känna sig så 
stressade, utan att de finner det okej att arbeta under andra former än ett strikt följande av 
läromedlet? Detta kan vara andra forskningsområden utifrån mitt arbete som skulle kunna 
vara intressanta att gå vidare med. 
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     Bilaga 1 
LINKÖPINGS UNIVERSITET   2005-11-03 
Lärarprogrammet 
 
Till ”Informantens namn” 
Undersökning om algebra i år 7-9. 
 
Bakgrund 
Jag heter Therese Svensson och studerar till matematik och textilslöjdlärare år 4-9 vid 
Linköpings universitet. Nu under hösten skriver jag mitt examensarbete som handlar om 
algebra i år 7-9. Därför kontaktar jag just dig och hoppas på att du vill dela med dig av dina 
erfarenheter av undervisning i algebra. 
 
Undersökningens upplägg 
Jag skulle vilja ta del av dina erfarenheter genom en intervju. Intervjun bandas och beräknas 
ta högst en timme. Uppgifterna som du delger mig kommer att användas i mitt examensarbete 
och banden förstörs efter att arbetet blivit godkänt. De uppgifter som är identifierbara kommer 
att utelämnas eller skrivas om så att de inte går att identifiera av utomstående. Det kommer 
alltså inte gå att spåra vare sig ditt eller skolans namn i arbetet. Examensarbetet planeras att 
läggas fram i januari 2006 och kommer sedan att vara tillgänglig på Internet. 
 
Villkor för deltagande 
Ditt deltagande är givetvis helt frivilligt och du har alltid rätt att avbryta intervjun när du vill 
och välja att helt avstå från fortsatt medverkan. De uppgifter som du lämnat kommer då inte 
att finnas med i undersökningens resultat. Om du vill kommer jag att skicka ett exemplar av 
examensarbetet till dig när det är klart. 
 
Intervju 
Jag skulle uppskatta att du inför intervjun kunde fundera över de uppgifter och metoder du 
brukar använda dig av i din undervisning och som du tycker hjälper eleverna att utveckla en 
rik förståelse av algebra. Jag skulle vilja att du tog med läromedlet som du använder i din 
undervisning till intervjun. Intervjuns syfte är att få ta del av dessa, dina erfarenheter av 
undervisning, och då speciellt runt elevers problematik med algebra. Jag är också intresserad 
av att du under intervjun delger mig dina tips och idéer på hur jag som nybliven lärare skulle 
kunna undervisa i algebra.  
 
Jag är mycket tacksam för att få ta del av din erfarenhet av undervisning för att kunna ge 
eleverna en god förutsättning för förståelse av algebra. 
 
Du får gärna höra av dig till mig eller min handledare om du undrar över något. 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Therese Svensson Maria Bjerneby Häll 
Studerande Handledare 
Tfn: xxx-xx xx xx Matematiska institutionen 
E-post: thesv755@student.liu.se Tfn: xxx-xx xx xx 
  E-post: mahal@mai.liu.se 
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     Bilaga 2 
LINKÖPINGS UNIVERSITET   2005-11-03 
Lärarprogrammet 
Therese Svensson 
 
Inledning av intervjun 

• Tacka för att informanten ville ställa upp på intervjun. 
• Kort information av mig själv samt om intervjuns syfte. 
• Information om sekretess, villkor för deltagande. 
• Tala om att jag tänker använda bandspelare, kontrollera så att informanten inte har något  

 emot detta. 
• Fråga om det går bra att återkomma till informanten vid behov av komplettering av  
 uppgifterna. 

 
Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Har du varit länge på den här skolan? 
• Har du jobbat på andra skolor? 
• Har du arbetat med olika nivåer  

 
Frågor om undervisning i algebra 

• Diskussion utifrån läromedlet som används, Vad som ingår i algebra avsnitten? Hur det  
 tas upp? 
• Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? 
• Vilka svårigheter kan eleverna stöta på inom algebra, vad är det som blir  
 problematiskt/i vad består svårigheterna med algebra? Ge exempel. 
• Tas algebra upp på ett bra sätt i de läromedlen som du har arbetat med? (Något som  
 saknas, för få uppgifter måste du göra egna kompletteringar) 
• Hur är elevernas kunskaper i algebra när de kommer till högstadiet? Är det något  
 särskilt som saknas? 
• Hur motiverar du dina elever för att de ska lära sig algebra i skolmatematiken? 
• Är det något särskilt som jag ska tänka på för att mina kommande elever ska kunna få  
 en god förutsättning för förståelse av algebra? 

 
Frågor runt några TIMSS-uppgifter och uppgifter från det nationella provet 

• Vad i den här uppgiften kan skapa ett problem/svårighet för eleven? 
• Vad tror du är orsaken till detta problem?/Vad är det för kunskap som eleven ännu inte  
 behärskar? 
• Hur skulle dina elever som du har nu klara denna uppgift? 
• Hur kan jag undervisa för att förebygga detta problem? 

 

Avslutning av intervjun 
• Är det något annat som du har kommit att tänka på under vår intervju, som du vill  
 berätta för mig? 
• Om du kommer på något som du tror att jag kan ha nytta av i arbetet, är jag tacksam för  
 att du tar kontakt med mig 
• Tala om när arbetet förväntas vara klart och att informanten då om hon/han vill  
 kommer att få ett exemplar. 
• Tacka informanten för medverkan. 
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 Bilaga 3a 
Matematik uppgifter 
Från TIMSS 2003 Mönster M012017 124 
 
Följande serie av figurer har lagts av tändstickor. 
 

 
 
 
 
Hur många tändstickor behövs för den tionde figuren, om man fortsätter bygga ut serien efter 
samma mönster? 
 
A 30 
B 33 
C 36 
D 39 
E 42 
 
 
 

                                                
124 Skolverket (2004). Matematikuppgifter i TIMSS 2003. Uppgiftsrapport till Rapport 255 2004. Skolverket. 
Stockholm. s. 45 
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 Bilaga 3a 
Från TIMSS 2003 Mönster M022261A, B, C. 125 
De tre figurerna nedan är indelade i små kongruenta trianglar. 
 

 
 
 
A. Färdigställ tabellen nedan. Fyll först i hur många trianglar som ingår i figur 3. Fyll sedan 

i hur många små trianglar som skulle behövas till en 4:e figur om följden av figurer 
utökas. 

 
Figur Antal små 

trianglar 
1 2 
2 8 
3  
4  

 
 
 
B. Följden av figurer utökas till den 7: e figuren. Hur många små trianglar skulle behövas 

till figur 7? 
 
 
Svar: ____________ 
 
 
 
C Följden av figurer utökas till den 50: figuren. Beskriv ett sätt att bestämma antalet 
trianglar i den 50:e figuren, utan att man ritar upp den och räknar antalet trianglar. 
 
 
       

                                                
125 Skolverket (2004). Matematikuppgifter i TIMSS 2003. Uppgiftsrapport till Rapport 255 2004. Skolverket. 
Stockholm. s. 64 
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 Bilaga 3a 
Från TIMSS 2003 Uttryck M022251 126 
Gustav har dubbelt så många böcker som Bertil. Carl har sex böcker fler 
än Bertil. Om Bertil har x böcker , vilket av svarsalternativen motsvarar 
det totala antalet böcker som de tre pojkarna har? 
 
A 3x + 6 
B 3x + 8 
C 4x + 6 
D 5x + 6 
E 8x + 2 
 
 
 
 
 
 
Från TIMSS 2003 tolkning av uttryck M022002 127 
Samuel vill finna tre på varandra följande jämna tal vars summa blir 84.  
Han ställer upp ekvationen k + (k + 2) + (k + 4) = 84. 
Vad representerar bokstaven k? 
 
A Det minsta av de tre jämna talen 
B Det mittersta jämna talet 
C Det största av de tre jämna talen 
D Medelvärdet av de tre jämna talen 
 
 

                                                
126 Skolverket (2004). Matematikuppgifter i TIMSS 2003. Uppgiftsrapport till Rapport 255 2004. Skolverket. 
Stockholm. s. 53 
127 Skolverket (2004). Matematikuppgifter i TIMSS 2003. Uppgiftsrapport till Rapport 255 2004. Skolverket. 
Stockholm. s. 50 
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 Bilaga 3b 
Uppgift 12 från det nationella provet del B1  
Lös ekvationen  25 – 5x = 10    Svar: x =       . 
 
 
 
 
Uppgift 13 från det nationella provet del B1 
Bestäm värdet av 17 – 2x   då x = 5   Svar:       . 
 
 
 
 
Uppgift 19 från det nationella provet del B1 
Erik köper tre läsk som kostar a kr/st. Teckna 
ett uttryck för hur mycket han får tillbaka på en 
100-kronorssedel.    Svar:             kr. 
 
 
 
 
Uppgift 20 från det nationella provet del B1 
Alex väger a kg och Björn väger b kg. 
Vilket av följande påståenden kan skrivas som  
a + 0,2a = b ? Ringa in ditt svar. 
 
Björn väger 0,2 kg mer än Alex.                        Alex väger 0,2 kg mer än Björn. 
 
Alex väger 20 % mer än Björn.                         Björn väger 20 % mer än Alex. 128 
 

                                                
128 Skolverket (2004). Ämnesprov i matematik, skolår 9 vårterminen 2004, del B1. PRIM-gruppen, 
Lärarhögskolan. Stockholm. http://www.lhs.se/prim/matematik/ap_9/del_b1_04.pdf, 2005-11-04. 


