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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur lärare kan underlätta för elever vid algebrainlärning. För att ta 
reda på detta utgick jag från frågorna, varför ska alla läsa algebra?, vad är viktigt att tänka på vid algebra-
undervisning? och finns det svårigheter inom algebra på gymnasiet?, i så fall vilka svårigheter finns det? För att få 
svar på frågorna gjordes en litteraturstudie och en empirisk studie där jag intervjuade tre lärare. Resultatet av studierna 
visar att lära sig algebra är en viktig process i en elevs matematiska utveckling. Samhället idag ställer stora krav på 
matematiskt kunnande, om inte alla får chansen att läsa algebra skulle många möjligheter till vidareutbildning stängas. 
Det är en demokratisk rättighet att alla elever får möjlighet att komma i kontakt med algebra. 
 
Resultatet av litteraturstudien och intervjustudien visar att algebra är ett svårt område inom matematiken och att det 
råder osäkerhet hos eleverna. Det finns brister i elevens aritmetikkunskaper som påverkar eleverna vid algebra-
inlärning, ofta saknar eleverna säkerhet för hur de ska lösa olika uppgifter. Vikten av att vara tydlig och låta vissa 
saker ta tid framhölls särskilt av de intervjuade lärarna. Både i undersökningar kring algebraundervisning och i 
intervjuerna framkom att självförtroende och motivation är en viktig del vid matematikinlärning. Att skapa situationer 
där eleven känner att den har lyckats och att uppmuntra elever och lyfta fram det positiva är en viktig uppgift som 
lärare. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur lärare kan underlätta för elever vid 
algebrainlärning. För att ta reda på detta utgick jag från frågorna, varför ska alla läsa algebra?, 
vad är viktigt att tänka på vid algebraundervisning? och finns det svårigheter inom algebra på 
gymnasiet?, i så fall vilka svårigheter finns det? För att få svar på frågorna gjordes en 
litteraturstudie och en empirisk studie där jag intervjuade tre lärare. Resultatet av studierna 
visar att lära sig algebra är en viktig process i en elevs matematiska utveckling. Samhället 
idag ställer stora krav på matematiskt kunnande, om inte alla får chansen att läsa algebra 
skulle många möjligheter till vidareutbildning stängas. Det är en demokratisk rättighet att alla 
elever får möjlighet att komma i kontakt med algebra. 
 
Resultatet av litteraturstudien och intervjustudien visar att algebra är ett svårt område inom 
matematiken och att det råder osäkerhet hos eleverna. Det finns brister i elevens 
aritmetikkunskaper som påverkar eleverna vid algebrainlärning, ofta saknar eleverna säkerhet 
för hur de ska lösa olika uppgifter. Vikten av att vara tydlig och låta vissa saker ta tid 
framhölls särskilt av de intervjuade lärarna. Både i undersökningar kring algebraundervisning 
och i intervjuerna framkom att självförtroende och motivation är en viktig del vid 
matematikinlärning. Att skapa situationer där eleven känner att den har lyckats och att 
uppmuntra elever och lyfta fram det positiva är en viktig uppgift som lärare. 
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1 Bakgrund 
Algebra – viktigt men svårt är en artikel skriven av Constanta Olteanu, gymnasielärare och 
forskare i matematikdidaktik. I artikeln tar Olteanu upp ämnet algebra som är en del av mate-
matiken. Olteanu hänvisar till en undersökning som genomfördes 1999 av Högskoleverket, 
slutsatsen av undersökningen är att de nya studenterna på civilingenjörsprogrammen har 
sämre förkunskaper i matematik än några år tidigare. Ett av de områden där osäkerhet finns 
enligt Olteanu är rationella och algebraiska uttryck. Tre år senare kom en ny undersökning av 
Högskoleverket som pekar på samma sak, att kunskaperna i algebra brister. I egenskap av 
lärare har Olteanu själv upplevt att hennes elever tycker algebra är svårt. (Olteanu, 2003) 
 
Jag kommer själv ihåg när jag helt plötsligt skulle börja räkna med bokstäver i matematiken 
och inte förstod varför man inte kunde hålla sig till siffror. Som blivande gymnasielärare 
kommer funderingarna på hur jag kan underlätta för mina elever då det är dags att läsa 
algebra. Algebra finns med i alla gymnasiekurserna i Matematik. Matematik A är ett 
kärnämne och det innebär att alla elever på gymnasiet läser kursen så alla elever kommer att 
stöta på algebra på gymnasiet. (Skolverket, 2000f) 
 
Per-Eskil Persson har skrivit artikeln Behöver alla lära sig algebra? (2002). I den berättar han 
om läraren som får en fråga av sin elev precis när de har börjat med ett algebraavsnitt. 

– Magistern, när kommer vi nånsin att få användning för det här? (Persson, 2002, s. 24) 

Eleven får ett snabbt svar av läraren:  

– Jo du, din pappa använder det nog hela tiden, ja varenda dag tror jag! (Persson, 2002, s. 
24) 

Persson berättar vidare att han har intervjuat slumpvis utvalda personer om de har någon nytta 
av algebran som de lärde sig i skolan. De intervjuade svarade bl.a: 

SO-lärare: 
– Algebra? Åh, jag kommer ihåg, om man har 2 och sedan parentes och sedan ett a plus b, 
så blir det 2a och 2b. Det är väl rätt?  
 

Kassabiträde 
– Algebra? Det minns jag ingenting av. Vad handlade det om? 
 

Föreläsare i litteratur: 
– Algebra! Jag förstod det aldrig. Jag hatade matte och var urdålig i det.[…] 
 

Systemtekniker 
– Nej. För att lösa ett problem skriver jag ett program, antagligen i C eller Java. 

(Persson, 2002, s. 24-25) 
 

Svaren på dessa intervjuer ger bilden av att de flesta vuxna inte har haft någon nytta av 
algebrakunskaper i sina liv. Då skulle man ju kunna dra slutsatsen att det slösas bort en massa 
tid på ett område i skolan som bara en del människor har nytta av, menar Persson. Han frågar 
sig om algebra ska finnas kvar i grundskolan när det för många elever skulle behövas mer tid 
för aritmetiken (Persson, 2002). Efter att ha läst Persson artikel ställer jag mig frågan: behöver 
alla läsa algebra? 
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2 Syfte och problemformulering 
Flera undersökningar (Olteanu, 2003) visar att många elever upplever algebra som ett svårt 
område. Syftet med denna uppsats är att söka svar på hur jag som lärare kan underlätta för 
eleverna vid inlärning av algebra på gymnasiet. 
 
Jag ställer mig följande frågor: 
1 Varför ska alla läsa algebra? 
2 Vad är viktigt att tänka på vid algebraundervisning? 
3 Finns det svårigheter inom algebra på gymnasiet?, i så fall vilka svårigheter finns det? 
 

3 Metod 
Jag har använt två metoder, en litteraturstudie och en empirisk studie för att få svar på 
uppsatsens frågor. Först gjorde jag en litteraturstudie för att sätta mig in i ämnet innan jag 
gjorde den empiriska studien.  
 
Litteraturstudien inleddes med Algebra för alla (Bergsten m.fl. 1997). Studien gick vidare 
genom en sökning på det nationella biblioteksdatasystemet Libris. Sökord var algebra, skola, 
matematik och undervisning. Där fick jag fram artiklar och litteratur som behandlade samtliga 
frågeställningar i uppsatsen. Artiklarna kopierades och sökandet efter litteratur fortsatte med 
hjälp av artiklarnas referensförteckningar. Med hjälp av artikeln Behöver alla lära sig 
algebra? av Per-Eskil Persson (2002) kom jag fram till forskning om algebra i skolan som 
Persson och Wennström (1999) genomfört på en svensk gymnasieskola. Min handledare har 
också givit förslag på och tillhandahållit litteratur och artiklar, t.ex. The learning and teaching 
of school algebra av Carolyn Kieran (1992) och En bokstav kan säga mer än tusen ord av Liv 
Sissel Grønmo (1999) som har varit en del av referenserna i studien. Ytterligare 
forskningsrapporter har hittats med hjälp av referensförteckningar i artiklar och på Internet. 
 
I den empiriska studien använde jag mig av intervjuer med erfarna gymnasielärare. Syftet 
med intervjuerna var att få svar på frågorna: ”vad är viktigt att tänka på när man undervisar i 
algebra?” och ”finns det svårigheter inom algebra på gymnasiet?, i så fall vilka svårigheter 
finns det?”. En mer detaljerad beskrivning av metoden för den empiriska studien finns i 
avsnitt 5. 
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4 Resultat av litteraturstudie 
Litteraturstudien består av fyra delar. Den första delen, varför algebra? tar upp vad algebra är 
för något och varför alla behöver algebra. Den andra delen behandlar den algebraiska cykeln, 
studien fortsätter sedan med ekvationer som är den tredje delen. Den fjärde delen behandlar 
algebra i den svenska gymnasieskolan. I det avsnittet berörs kursplanen i matematik A-E och 
resultat från två aktuella undersökningar kring algebraundervisning på gymnasiet. Litteratur-
studien avslutas med en sammanfattning. 
 

4.1 Varför algebra? 

Det algebraiska språket är ett verktyg för att arbeta med tal och funktioner. Företeelser som 
algväxt i en damm och befolkningsexplosioner kan beskrivas och analyseras algebraiskt. 
Algebran möjliggör för eleven att upptäcka enkelhet och struktur i komplexa sammanhang. 
Det är en viktig process att lära sig algebra i en elevs matematiska utveckling. Att kunna för-
stå och använda formler, tabeller och diagram är en nödvändighet för att kunna förstå och 
följa t.ex. en miljödebatt, eftersom matematiska modeller används på alla nivåer i samhället. 
(Bergsten m.fl., 1997) 
 
I artikeln Behöver alla lära sig algebra? berättar Persson (2002) om den tolfte ICMI (Inter-
national Commission on Mathematical Instruction) studiekonferensen i Melbourne 2001. 
Ämnet för konferensen var: The Future of the Teaching and Learning of Algebra. Resultatet 
av konferensen har samlats i en bok med samma titel The Future of the Teaching and 
Learning of Algebra (2004). Persson deltog i en grupp som arbetade med frågorna ”varför ska 
algebra finnas med i matematikundervisningen?” och ”vilken slags algebra bör tas upp?”. 
Gruppen enades om följande punkter om varför algebra bör läras, av i stort sett samtliga 
elever. (Persson, 2002) 

• Samhället ställer ökade krav på matematiskt kunnande. 
 

• Ny teknologi kräver symbolisering. 
 

• Likvärdiga karriärmöjligheter. 
Och 

• Nyckeln till vidare matematikstudier 
 

• Ett naturligt språk för problemlösning  
Och 

• Stärker förmågan att föra resonemang, dra slutsatser och kritiskt analysera 
 

• Ger möjlig till intellektuell utmaning  
Och 

• Människan strävar alltid efter att höja sin abstraktionsnivå. (Persson, 2002 s.27) 

I dagens samhälle möter vi dagligen situationer där vi måste använda våra matematiska 
färdigheter. I situationer där siffror och tal inte räcker till behövs algebran. Det kan vara grafer 
och tabeller som beskriver samband. (Persson, 2002) 

Varje gång man läser en dagstidning, när man sköter sin ekonomi, när man ska sätta sig in i 
och ta ställning i olika samhällsfrågor, krävs detta kunnande. (Persson, 2002 s.27). 

Det moderna arbetslivet kräver mer avancerat kunnande än vad vi är medvetna om (Persson, 
2002). 
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Matematikundervisningens innehåll har förändrats i och med miniräknaren som underlättar på 
många sätt, men den ställer också höga krav på förmåga att hantera abstrakta representationer, 
speciellt då det gäller grafräknare. För att kunna utnyttja dessa funktioner krävs en förståelse 
av variabler. För de som tänker programmera är algebran en nödvändig grund berättar 
Persson. (Persson, 2002) 
 
Alla människor ska han samma möjlighet att vidareutbilda sig framhåller Persson. Han på-
pekar att idag talas det om ett livslång lärande. Chansen att byta inriktning då elevens intresse 
förändras ska kunna vara möjligt. Nekar man vissa elever att komma i kontakt med algebran 
stänger man också vissa möjligheter att fortsätta sin utbildning. Alla elever ska ha möjlighet 
att komma i kontakt med algebra, det är en demokratisk rättighet. (Persson, 2002) 

Is a prerequisite for further study of mathematics, certain higher education courses, and 
many fields of employment. (Stacey m.fl. 2004 s.318) 

Algebra är en nödvändighet för en del högre kurser inom matematik och inom många arbeten. 
(Stacey m.fl., 2004) 
 
Med hjälp av algebra kan man ta itu med betydligt svårare problemställningar. Algebra är ett 
kraftfullt problemlösningsverktyg (Stacey m.fl., 2004). Persson (2002) framhåller att 
människan har en drivkraft att ständigt vilja lära sig och söka efter nytt tänkande. Det är 
många som är roade av gåtor och matematiska problem. 
 
Algebraiska ekvationer används för att beskriva många fenomen i verkligheten och de 
används inom nästan alla forskningsområden påpekar Powell (2001) i artikeln Algebra and 
number theory. 

Algebraic equations are used to describe many phenomena in the real world. Their 
application runs through almost all disciplines in the sciences, social sciences, and business. 
(Powell, 2001) 

 
Ordet algebra kommer från al-Jabr wal-muqabala som är titeln på en arabisk lärobok, titeln 
betyder ungefär ”kompendium i ekvationslösning”. Algebran skiljer sig från aritmetiken som 
handlar om läran om tal. I aritmetiken behandlas de fyra räknesätten, potensupphöjning, 
rotutdragning och logaritmering (Thompson, 2000). Algebra är en del av matematiken som 
behandlar talens egenskaper och deras relationer till varandra. Men eftersom talens relationer 
till varandra gäller alla tal kan man ersätta siffertermerna med bokstäver (a, b, c osv.). 
Tillsammans med dessa bokstäver används de vanliga aritmetiska operationstecknen (+, -, · , 
/, rot- och potenssymboler, parenteser). (Bonniers lexikon, 2004) 
 
Det är genom algebrans användande av symboler som lagar, t.ex. acabcba +=+ )(  kan 
skrivas generellt. Om man bara använder aritmetiken kan t.ex. den distributiva lagen endast 
visas genom ett exempel, 8353)85(3 ⋅+⋅=+ . Lagen skulle också kunna skrivas med hjälp 
av ord: (Thompson, 2000) 

Produkten av ett givet tal och summan av två andra tal är lika med produkten av det givna 
talet och det första av de båda andra plus produkten av det givna talet och det andra av de 
båda andra. (Thompson, 2000 s.14) 

Att skriva formeln med hjälp av symboler istället för i ord är betydligt effektivare. Symboler i 
formeln underlättar vid lösandet av ekvationer och härledning av nya formler för då kan 
operationer användas vilket skulle vara väldigt svårt eller omöjligt om formeln bara var ut-
tryckt i ord. (Thompson, 2000) 
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4.1.1 Att kunna generalisera 

Grundläggande för det matematiska tänkandet är att kunna se mönster och strukturer hos 
verkliga objekt och i aritmetiken. Att arbeta med mönster ger en god grund för användning av 
bokstäver som variabler. (Bergsten m.fl., 1997) 
 
Bland den första generaliseringen som barn brukar göra i matematik är att förstå att det inte 
spelar någon roll vilken ordning talen kommer vid addition, 4774 +=+ . Mönster finns 
bland talen och i vardagen, ibland kan generalisering göras utifrån dessa (Bergsten m.fl., 
1997). Nedan presenteras två exempel på generalisering. 
 

Exempel 1. Tändsticksproblem 

Bygg större och större kvadratiska rutnät av tändstickor. Nedan visas de tre första figurerna. 
[En sida motsvarar en tändsticka] 

 
 
 
 

 Figur 1  Figur 2  Figur 3 
 4 tändstickor  12 tändstickor 

 

Hur många tändstickor behövs till den fjärde figuren? Hur många tändstickor behövs till 
den tionde figuren? 
Beskriv i ord hur många stickor det behövs till en figur med en viss storlek. Låt bokstaven 
T betyda antalet tändstickor som behövs för att bygga figur nummer N. Skriv en formel 
som beskriver hur man bestämmer T då man vet N. (Bergsten m.fl., 1997, s. 82) 
 

Lösningshjälp: Figuren är uppbyggd av liggande och stående rader av tändstickor. Figur 
nummer två har tre stående rader med två tändstickor i varje rad och tre liggande rader med 
två tändstickor i varje rad. Detta ger 122323 =⋅+⋅ , 12st tändstickor. Figur nummer tre har 
fyra stående respektive fyra liggande med 3 tändstickor i varje rad, 243434 =⋅+⋅ . 
 
Antalet stående rader med tändstickor är alltid en mer än figurens nummer, 1+N , antalet 
tändstickor i varje stående rad är lika många som figurens nummer N, antalet tändstickor i de 
stående raderna är NN ⋅+ )1( . På samma sätt får man antalet tändstickor i de liggande 
raderna. Detta ger formeln NNNNT ⋅++⋅+= )1()1( , där T är antalet tändstickor och N 
figurens nummer. Formeln ger i figur ett, N=1, 1)11(1)11( ⋅++⋅+=T , T = 4. 
 
Svar: I figur 4 behövs 40 tändstickor 
 I figur 10 behövs 220 tändstickor 
 )1(2)1()1( +⋅⋅=⋅++⋅+= NNNNNNT  

(Bergsten m.fl., 1997) 
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Följande exempel är rikt på matematik och lämpligt för grupparbete. 
 

Exempel 2. Handskakningar 

Vid ett kalas med 16 personer hälsade alla ordentligt i hand med alla. Hur många hand-
skakningar ägde rum? (Bergsten m.fl., 1997, s. 83) 

Det är bra om eleverna formulerar i ord vilket matematiskt mönster som finns och sedan be-
skriver hur antalet handskakningar ska beräknas om kalaset har 16 gäster. Här kan även 
eleverna komma fram till en generell lösning, hur många handskakningar som förekommer på 
ett kalas med n st gäster. (Bergsten m.fl., 1997) 
 
Ibland kan det vara svårt att förstå hur problemet ska lösas direkt, då kan det vara lättare att 
lösa ett enklare problem först. Om det är tre personer på kalaset blir det en enklare situation. 
En person skakar hand med två personer och de andra två skakar hand, det totala antalet hand-
skakningar är då tre stycken. Är det fyra personer på kalaset kommer varje person att skaka 
hand med tre personer, )1( −n , där n är antalet personer. Det totala antalet handskakningar är 
antalet handskakningar varje person gör multiplicerat med antalet personer delat med 2, 

2
)1( nn ⋅−

. 

Antal personer  3 4 5 16 
Antal handskakningar per person 2 3 4  
Antal handskakningar totalt 3 6 10  
(Efter Bergsten m.fl., 1997, s. 83) 

Svar: 16 gäster ger 120 handskakningar. n gäster ger 
( )

2
1 nn ⋅−

 handskakningar, där n är 

antalet gäster. 
(Bergsten m.fl., 1997) 

 

4.1.2 Historia 

Diophantus levde i Alexandria omkring 250 år e.Kr, han var en av de matematiker som gjorde 
stora framsteg inom algebra. Innan Diophantus var det retorisk algebra som användes, dvs. 
lösningarna förklarades med text. I dessa lösningar förekom inga former av symboler eller 
siffror (Kieran, 1992). Nedan ges ett exempel på retorisk algebra:  
 

Exempel 3. Retorisk algebra 

I en rektangel är en sida två centimeter längre än den andra. Omkretsen är tjugoåtta 
centimeter. Hur lång är rektangelns korta sida? (Bergsten m.fl., 1997, s. 22) 

Lösningen nedan består av en följd av numeriska beräkningar, men det förkommer inga 
symboler för siffror eller det okända talet. 

Dubbla skillnaderna mellan sidorna.  
Dra resultatet från omkretsen. 
Dividera detta resultat med fyra. 
Detta ger längden av den kortare sidan: sex cm   

(Bergsten m.fl., 1997, s. 22) 
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I dag skulle lösningen på uppgiften se annorlunda ut. Då skulle symboler användas för 
operationerna och för det okända. 
Lösning: 
Antag att den rektangelns kortaste sida är x cm. 
Då är den andra sidan 2+x  cm. 
Omkretsen på rektangeln är då: ( ) 28222 =++ xx  
x löses ut ur ekvationen:  
 

6
4

24
244428444284428422 =⇔=⇔=⇔−=−+⇔=+⇔=++ xxxxxxx  

 

Svar: Den kortaste sidan i rektangeln är 6 cm 
 
I den retoriska algebran finns det begränsningar, det blir ofta långa lösningar och man kan inte 
utföra räkneoperationer på samma sätt som vid användandet av symbolisk algebra. Det som 
drev dåtidens matematiker att fortsätta med algebra var att man sökte den generella lösningen. 
Det är det generella lösningarna på ett problem som skiljer algebran från aritmetiken. (Sfard, 
1995) 
 
I och med Diophantus verk Arithmetika förändrades algebran. Boken innehöll 189 problem 
som alla är lösta på olika sätt, Diophantus hade ingen generell metod att lösa problemen på. 
Lösningarna talar om hur problemet ska lösas liksom ett recept. Diophantus var den som in-
förde symboler för det okända, synkoperad algebra. Istället för att generella lösningar löste 
han problemen med siffror för att förklara lösningen, vid liknande problem var det bara att 
byta ut siffrorna. (Kieran, 1992) 
 
Al-Jabr wa-l-muqabala som är titeln på en arabisk lärobok är skriven av al-Khwarizmi som 
var verksam runt åren 830 e.Kr i Persien. Al-Khwarizmis lärobok består av tre delar, 
ekvationslösningar, geometri och den sista delen handlar om invecklade kalkyler som är 
relaterade till arv. I den första delen om ekvationslösningar finns lösningar på första och 
andragradsekvationer. Lösningarna är helt retoriska, till och med talen skrivs med ord. Al-
Khwarizmi förklarar sina lösningar med hjälp geometriska figurer, geometrisk algebra, och 
använde sig aldrig av negativa tal, ett negativt tal saknar dessutom geometrisk tolkning. 
(Thompson, 2000) 
 
Även om Diophantus började använda sig av bokstäver i sina lösningar förblev algebran 
beroende av verbala lösningar. Det var först på 1500-talet då Diophantus verk Arithmetika 
översattes till latin och fick spridning i Europa som algebran förändrades. Det var frans-
mannen Francois Viéte (1540-1603) som blev direkt inspirerad av Diophantus verk. Viéte 
införde bokstäver för båda kända och okända storheter, den symboliska algebran. Därmed 
blev det möjligt att beskriva generella lösningar på problem och man kunde nu använda 
algebran som hjälpmedel för att bevisa regler och kontrollera numeriska ekvationer. Detta var 
ett stort steg i algebrans utveckling. (Kieran, 1992) 
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4.2 Den algebraiska cykeln 

Arbetet med bokstavssymboler i algebra kan delas in i tre faser. Dessa tre faser utgör den 
algebraiska cykeln. Den algebraiska cykeln innehåller: 
 
1. Översättning av situation till ett uttryck med symboler. 
2. Omskrivning av symboluttryck  
3. Tolkning av symboluttryck (Bergsten m.fl., 1997) 
      

 
   DEN ALGEBRAISKA CYKELN 
 
  1. ÖVERSÄTTNING 

 
 
    2. OMSKRIVNING  

 
 
 
                           3. TOLKNING 
 
 
 
FIGUR 1. DEN ALGEBRAISKA CYKELN (I) 
(Efter Bergsten m.fl., 1997 s. 15) 
 
En situation beskrivs ofta med vanligt språk, i fas ett översätts problemet till matematiskt 
symboluttryck. Med hjälp av algebran bearbetas uttrycket i fas två. I fas tre tolkas de 
algebraiska uttryck man har erhållit till vanligt språk. 
 
I följande uppgift används den algebraiska cykelns alla tre faser för att lösa situationen. 
 

Exempel 4. Uppgift där alla faser i den algebraiska cykeln används 

Sven: Ge mig åtta kronor, så har vi sen lika mycket! 
Åsa: Om du istället ger mig åtta kronor, så kommer jag sen att ha dubbelt så mycket som 
du. 
Hur mycket hade egentligen Åsa och Sven? (Bergsten m.fl., 1997, s. 16) 

Fas 1: Översättning. I detta problem översätts händelsen till två algebraiska uttryck. 
Antag att Åsa har x kr och Sven har y kr. Då ger texten följande: 

 
)8(28)

88)

−=+

+=−

yxb

yxa
 

ALGEBRAISKT 
UTTRYCK 

SITUATION 

ALGEBRAISKT 
UTTRYCK 
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Fas 2: Omskrivning. De algebraiska uttrycken förenklas för att sedan kunna tolkas i fas tre. 
 
 a) ger 16+= yx  
 b) ger 242 −= yx  
Alltså 

 
40

24216

=

−=+

y

yy
 

 
Då är  

 
56

1640

=

+=

x

x
 

Fas 3: Tolkning. I den sista fasen tolkas symboluttrycken till vanligt språk. 
Tolkning av symboluttrycket ger: 
x = 56 betyder att Åsa hade 56 kr och y = 40 betyder att Sven hade 40kr. 
(Bergsten m.fl., 1997) 
 
Att kunna lösa praktiska problem, problem från verkligheten betonas i den engelska läro-
planen. Effekten har blivit att man fokuserat på att eleverna löser problemet och inte på vilket 
sätt de löser det. Ofta glöms algebran då bort. Eleverna ökar inte sin algebraiska förståelse. 
(Filloy m.fl., 1996) 
 
Liv Sissel Grønmo tar i sin artikel En bokstav säger mer än tusen ord upp uppgifter som 
syftar till att hjälpa elever att översätta från en händelse till ett algebraiskt språk. Grønmo 
skriver att elever ofta har svårigheter att förstå uppgiften när de läst den. För att få eleverna att 
klara det bättre kan de lära sig att diskutera innehållet med varandra innan de försöker lösa 
uppgiften. Vilka storheter som är okända respektive kända i uppgiften skall också eleverna 
kunna diskutera innan de ställer upp symboluttrycket (Grønmo, 1999). 

Algebra i skolan har länge varit en tyst aktivitet (Grønmo, 1999, s. 20). 

I uppgiften nedan ska eleverna arbeta med fas ett, översättning, enligt den algebraiska cykeln. 
Uppgiften handlar om att de ska kunna tolka uppgiften som är skriven med vanligt språk och 
översätta den till ett bokstavsuttryck. Problemet är utformat så att eleverna ska arbeta två och 
två och diskutera fram en lösning. 
 

Exempel 5. Översätta från ord till bokstavssymbol 

Antalet blå kakelplattor som Lena behöver till badrummet är lika med dubbelt så många 
som antalet vita plattor hon behöver. 

a) En av er skall med egna ord berätta för den andra vad som är innehållet i 
situationen som beskrivs i uppgiften. Diskutera så att ni blir överens. 

b) Vilka är okända storheter i den situationen som beskrivs? 
c) Vilka bokstavssymboler vill ni beteckna de okända storheter med? 
d) Skriv ett matematiskt uttryck för situationen.  
Detta kallar vi att översätta från ord till bokstavssymbol. 
e) Rita en bild av badrummet med de blå och vita kakelplattor. 
f) Undersökning om resultatet ni får då ni ser på teckningen stämmer överens med 

det som ni får om ni använder symboluttrycket. 
(Grønmo, 1999, s. 21) 
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I vardagslivet används ofta regler för att beräkna samband mellan storheter. Då använder vi 
matematiken ofta automatiskt utan att tänka på det. Ibland är regeln skriven med text och 
ibland med bokstavssymboler. Nästa uppgift är just en sådan uppgift som man kan stöta på i 
vardagen (Grønmo, 1999). Vid lösning av uppgiften arbetar eleverna med alla tre delarna av 
den algebraiska cykeln. 
 

Exempel 6. Uppgift från vardagen 

Hur lång tid det tar att steka en lammstek beror på stekens vikt. I en kokbok står det att man 
skall låta steken stå i ugnen 25 minuter för varje kilo den väger plus 20 minuter. 

a) Vilka är de okända storheterna (variablerna) i situationen? 
b) Bestäm vilka bokstäver ni vill använda som symboler för storheter. Skriv ner ett 

utryck med bokstavssymboler som gör att ni kan beräkna stektiden för en 
lammstek. 

c) Hur lång tid tar det att steka en lammstek på 2 kg? (Grønmo, 1999 s.25) 

Alla delar i algebraiska cykeln, översättning, omskrivning och tolkning är lika viktiga när 
man ska arbeta med algebra. Det är när man har kunskap om alla delar som kunskapen blir 
funktionell det vill säga den blir användbar till att lösa problem med. (Bergsten m.fl., 1997) 
 

4.3 Ekvationer 

En ekvation är en formel som säger att två matematiska uttryck är lika, de två matematiska 
uttrycken skiljs åt av ett likhetstecken (=). En ekvation innehåller vanligtvis en eller flera 
obekanta (betecknas ofta med bokstäver), exempel på ekvation: xx 23 =+ . Syftet med en 
ekvation är att finna det obekanta talet. ( Nationalencyklopedin, 2005) 
 
Speciellt viktigt för att förstå ekvationer och ekvationslösning är uppfattningen av likhets-
tecknet och bokstävernas betydelse (Bergsten m.fl, 1997). I detta avsnitt kommer likhets-
tecknets funktion, bokstävernas betydelse och hur ekvationer löses med informella respektive 
formella metoder att behandlas. 
 

4.3.1 Likhetstecknets betydelse 

På 1500-talet introducerades likhetstecknet av engelsmannen Robert Recorde med 
argumentet: 

To avoid the tedious repetition of these words - is equal to - I will set as I do often on work 
use, a pair of parallels, or gemow lines of one length, thus =, because no 2 things can be 
more equal. (Recorde enligt Mouwitz, 2004, s. 34) 

Recordes argument för att använder sig av likhetstecknet, var att inte behöva skriva ”är lika 
med”. Han ansåg att inget kunde vara mer lika än två parallella linjer av samma längd. 
(Mouwitz, 2004). 
 
Vid lösning av ekvationer är det viktigt att tolka likhetstecknet som lika med eller lika mycket, 
alltså att vänster led och höger led i en ekvation är lika stora tal och båda leden finns 
samtidigt. Likhetstecknet kan då läsas från både höger och vänster håll. (Bergsten m.fl., 1997) 

The notion among beginning algebra students that the equal sign is a “doing something 
signal” (Behr, Erlwanger & Nichols, 1976) rather than a symbol of equivalence between 
left and right side of an equation is indicated by their initial reluctance to accept statements 
as 1634 +=+  or 33 = . (Kieran, 1992, s. 398) 
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Nybörjarelever i algebra ser likhetstecknet som en symbol att ”göra någonting” istället för en 
symbol för att höger och vänster sida är ekvivalent (Kieran, 1992). De första skolåren upp-
fattar eleverna ofta likhetstecknet som blir, då han/hon exempelvis får talet =+ 85  och inte 
vet att det är samma sak som 13 ser då likhetstecknet som en signal att räkna ut talet och 
skriva svaret till höger om likhetstecknet (Bergsten m.fl., 1997). 
För eleven finns inte höger och vänster led samtidigt, vänster ledet finns först och sedan över-
går det till höger led. Likhetstecknet ses dynamiskt istället för statiskt. Att likhetstecknet ger 
signalen att utföra en beräkning är vanlig missuppfattning och förstärks genom att man under 
skoltiden räknar många sådana tal. Detta leder till svårigheter då ekvationer ska lösas. Studier 
visar att ekvationer där höger led är numeriskt 134 =+ x  istället för x+= 413  löses av fler 
elever. Då eleven inte uppfattar likhetstecknet som statiskt blir den andra ekvationen 
( x+= 413 ) meningslös. (Bergsten m.fl., 1997) 
 
För att öka förståelsen då det är dags att lösa ekvationer kan man få eleverna att uppfatta 
likhetstecknet som både är (statiskt) och blir (dynamiskt). Här följer två exempel på uppgifter 
där eleverna får öva på likhetstecknets betydelse. Det ska på höger sida vara ett lika stort tal 
som det tal som finns på vänster sida. (Bergsten m.fl., 1997) 
 

Exempel 7. Att förstå likhetstecknets betydelse (I) 

Sök två tal som är lika mycket som 45 + : 
 

__45 +=+   

(Bergsten m.fl., 1997, s. 52) 

På denna uppgift finns flera lösningar ( 81+ , 36 +  osv.). När både höger och vänster sida 
består av uttryck förstärks tolkning av att likhetstecknet som en statisk symbol. 45 +  blir inte 

36 +  utan är lika med. (Bergsten m.fl., 1997) 
 

Exempel 8. Att förstå likhetstecknets betydelse (II) 

Se 12 gånger 2 som subtraktion mellan två tal: 
 

__212 −=⋅   
(Bergsten m.fl., 1997, s. 52) 

Även på denna uppgift finns det flera olika svar, så bara för att en elev har kommit med ett 
svar behöver inte de andra eleverna sluta tänka. Typen av uppgifter ovan kan lätt anpassa till 
olika svårighetsgrad genom att talområdet, antalet termer och räknesätt varieras. (Bergsten 
m.fl., 1997) 
 
Även äldre elever fortsätter att betrakta likhetstecknet som en symbol som separerar höger 
och vänster led istället för en symbol för att höger och vänster sida är ekvivalent påpekar 
Kieran (1992). Detta framgår tydligt i lösningen på ekvationen nedan: 

Solve for x:  

 

2

352

352

5332

532

=

−=−

−−+=

+=−+

+=+

x

xx

xxx

xx

xx

 

(Kieran, 1992 s.399) 
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I den lösta ekvationen har han/hon inte löst den korrekt, men har ändå kommit fram till rätt 
svar genom att eleven tagit bort eller lagt till lika mycket på båda sidorna av likhetstecknet 
men inte på ett korrekt sätt. Detta sätt att missuppfatta likhetstecknet finns kvar hos elever 
som går på college, dvs. motsvarande gymnasiet i Sverige. Saknad av förståelse av likhets-
tecknet påverkar elevernas förmåga att kunna lösa enkla ekvationer. (Kieran, 1992) 
 

4.3.2  Bokstavssymboler 

Matematiken har ett eget symbolspråk, men de matematiska tecknen symboliserar inte fonem 
som det svenska skriftspråket utan begrepp. Det är det som gör att det matematiska symbol-
språket i stort sett är internationellt. Det matematiska symbolspråket har växt fram precis som 
ett vanligt språk, vissa symboler använder vi fortfarande och andra symboler försvann. T.ex 
så använde fransmannen Descartes de sista bokstäverna i alfabetet, x, y, och z för att beteckna 
variabler och de första bokstäverna i alfabetet a, b, och c för att beteckna konstanter. 
(Mouwitz, 2004) 
 
Hur det matematiska symbolspråket ska tolkas är något eleverna lär sig precis som ett 
främmande språk. Men för att förstå det matematiska symbolspråket krävs att eleverna arbetar 
med att läsa, skriva, manipulera och tolka de matematiska symbolerna (Bergsten m.fl., 1997). 
 
När eleven utvecklar sitt algebraiska tänkande och ska börja tolka bokstavssymboler går 
han/hon igenom olika nivåer av hur bokstavssymboler uppfattas. Kieran (1992) hänvisar till 
en studie om hur 13-15 åringar uppfattar bokstavssymboler. I studien delas de olika sätten att 
tolka bokstäver in i följande sex olika nivåer: 
 

• Bokstaven värderas: Bokstaven får ett visst värde. 
• Bokstaven räknas inte: Bokstaven ignoreras eller får ingen mening. 
• Bokstaven ses som ett konkret objekt: Bokstaven betraktas som en förkortning till ett 

konkret objekt eller som ett konkret objekt i sig. 
• Bokstaven tillskrivs ett specifikt okänt tal. 
• Bokstaven ses som ett generellt tal: Bokstaven representerar fler än ett talvärde. 
• Bokstaven ses som en variabel: Bokstaven representerar en hel mängd okända 

värden. 
 

Det var ytterst få 13-15 åringar i undersökningen som kunde se bokstaven som en variabel 
(Kieran, 1992). Att variabelbegreppet anses svårt att förstå visar många undersökningar. 
Elever har mycket lättare att förstå att en bokstav i en ekvation är ett specifikt okänt tal. 
(Bergsten m.fl., 1997) 
 

4.3.3 Att lösa ekvationer 

Det finns olika sätt att lösa ekvationer. Jag kommer här att presentera några olika metoder 
som används vid ekvationslösning. Metoderna kan delas upp i informella metoder och 
formella metoder. De informella metoderna fungerar på en viss typ av ekvationer, ofta enklare 
ekvationer. Dessa metoder innebär att man undviker att arbeta algebraiskt och istället jobbar 
numeriskt. De formella metoderna kan användas på alla sorters ekvationer. (Bergsten m.fl., 
1997) 
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Ekvationslösning med informella metoder 
Här presenteras fem olika informella metoder som används vid ekvationslösning. 

• Upp/Nedräkning 
Denna metod fungerar på ekvationer av sorten bxa =+  och bxa =− . 
Ex. 1612 =+ x  
Ekvationen löses genom att man räknar uppåt 13, 14, 15, 16. Det är 4 steg mellan 12 
och 16, 4=x  

 
• Talkunskap 

Metoden bygger på att man har kunskap om talen. 
Ex. 123 =x  
3 gånger 4 är 12, alltså måste 4=x , man utnyttjar här att man vet att 1234 =⋅  

 
• Övertäckning 

Med denna metod kan man enkelt lösa ganska svåra ekvationer. Metoden bygger på 
att man täcker över den delen av ekvationen som innehåller x. 

Ex. 4
1

3
6 =

+
−

x
 

Vid lösning med den informella metoden övertäckning täcker man först över 
1

3
+x

. 

Då ser ekvationen ut så här: 

6-{det övertäckta}=4, då 426 =− så måste 2
1

3
=

+x
. Sedan fortsätter man att täcka 

över, då täcker man över 1+x . Detta ger ekvationen 3/{det övertäckta}=2. Alltså är 
5,11 =+x vilket ger 5,0=x .  

 
• Arbeta baklänges 

Vid lösning med denna metod tänker man bakifrån. 
Ex. 1134 =+x  
Ekvationen läses ”4 gånger någonting plus 3 är 11”. När man tänker bakifrån utgår 
man från svaret 11. Innan det blir 11 har man ökat med 3, alltså måste det ha varit 3 
mindre än 11, 8311 =− . 4 gånger någonting är alltså 8. Dividerar man 8 med 4 får 
man 2. Svaret är att någonting är 2, 2=x . 
 

• Gissa och pröva 
Byter ut x mot olika tal och prövar sig fram. 
Ex. 228 =− x  
Vi kan t.ex. börja med att byta ut x mot 1, 6128 =⋅− , inte rätt. Då tar man ett annat 
tal och sätter in i ekvationen. Sätter in 2 istället för x, 4228 =⋅− , ännu inte rätt, 
sätter in 3 istället för x, 2328 =⋅− det stämmer alltså är 3=x . Metoden visar även 
hur man kontrollerar att en lösning är riktig. 

 
(Bergsten m.fl., 1997) 
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Ekvationslösning med formella metoder 
De formella lösningsmetoderna bygger på olika lagar (se bilaga 1). Här presenteras två olika 
formella metoder att använda vid ekvationslösning. 
 

• Gör samma sak på båda sidorna 
Ekvationen löses genom att använda annulleringslagarna, (se bilaga 1). Lösningen 
bygger på att man gör samma operation i både vänster och höger led. 

Ex. 
2

8
16

8
8

169

1693133391339

=⇔=⇔−+=−

⇔+=⇔++=+−⇔+=−

x
x

xxxx

xxxxxx
 

 
• Överflyttning 

Metoden bygger på överflyttningsregler. Ekvationer löses genom att flytta över 
termer från den ena sidan till den andra och samtidigt byta tecken.  

Ex. 
2

8
16

168169

16931391339

=⇔=⇔=⇔=−⇔

+=⇔++=⇔+=−

xxxxx

xxxxxx
 

 
I första metoden när ekvationen löses genom att samma sak görs i både vänster och höger led 
betonas ekvivalentstrukturen, vilket inte framhålls i den andra metoden överflyttning, detta 
kan leda till att elever missar den egenskapen hos ekvationer. Det finns en risk att elever 
mekaniskt använder sig av regeln överflyttning utan att den grundar sig på förståelse. 
(Bergsten m.fl., 1997) 
 
Exemplen ovan är relativt okomplicerade ekvationer, för att lösa mer komplicerade ekvationer 
krävs ofta en omskrivning av uttrycken (Bergsten m.fl., 1997). 
 
Kieran (1992) skriver i The learning and teaching of school algebra om forskning om 
relationen mellan elever som lär sig ”övertäckningsmetoden” och ”gör samma sak på båda 
sidorna metoden”. Undersökningen utfördes i sex klasser. Resultatet visar att elever som lärt 
sig endast metoden övertäckning klarar sig bättre än de elever som lärt sig båda metoderna på 
kort tid. Elever som bara lärt sig den formella metoden ”gör samma sak på båda sidorna” 
klarade sig sämst. 
 
Bergsten m.fl. (1997) framhåller att för att vara en bra ekvationslösare ska man kunna 
använda flera metoder och någon av metoderna ska vara en generell metod. De informella 
metoderna hjälper elever att förstå vad en ekvation är. T.ex. så är ”gissa och pröva metoden” 
ett utmärkt sätt att kontrollera framtagna lösningar på, genom att sätta in talet i ekvationen och 
se om höger led är lika med vänster led. 
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4.4 Algebra i den svenska gymnasieskolan 

Samtliga nationella program i gymnasieskolan innefattar åtta kärnämnen varav matematik är 
ett. Det innebär att alla gymnasieelever läser Matematik A (Skolverket, 2000f). Följande 
moment i kurs Matematik A behandlar algebra: 

Eleven skall 
kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för problem-
lösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen 
 

kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem 
med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel. (Skolverket, 
2000a). 

En jämförelse mellan algebra som ingår i Matematik A och den algebraiska cykeln visar att i 
Matematik A ingår alla delar av den algebraiska cykeln. Fas ett i den algebraiska cykeln är att 
kunna översätta en situation i vardagligt språk till matematiskt språk. I fas två bearbetar man 
algebraiska uttryck för att i den tredje och sista fasen kunna tolka dem till vanligt språk. Efter 
att eleven har avslutat kursen matematik A ska han/hon kunna ställa upp och tolka linjära 
ekvationer. Eleven ska även kunna tolka och hantera algebraiska uttryck som krävs i för att 
lösa problem i vardagslivet. 
 
Matematik B är en obligatorisk kurs på några program och på övriga program är den en valbar 
kurs. Förutom det eleven ska kunna från matematik A kursen så ska hon/han kunna följande 
moment inom algebra vid Matematik B kursens slut. (Skolverket, 2000f) 

Eleven skall 
kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden samt lösa andragradsekvationer 
och tillämpa kunskaperna vid problemlösning 
 

kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära olikheter och 
ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder. (Skolverket, 2000b)  

I Matematik B utökar eleven sina kunskaper om linjära ekvationer till att kunna arbeta med 
andragradsekvationer som används vid problemlösning. I arbetet med problemlösning 
används hela den algebraiska cykeln.  
 
Matematik C och D ingår som obligatoriska kurser i några program. De kan även läsas som 
valbara kurser i andra program. (Skolverket, 2000f) 
Följande moment i kurs Matematik C behandlar algebra: 

Eleven skall 
kunna ställa upp, förenkla och använda uttryck med polynom samt beskriva och använda 
egenskaper hos några polynomfunktioner och potensfunktioner 
 

kunna ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa polynomekvationer av 
högre grad genom faktorisering.  
 

känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av 
matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang. (Skolverket 2000c) 
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Följande moment i kurs Matematik D behandlar algebra: 

Eleven skall 
kunna härleda och använda de formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska 
uttryck och lösa trigonometriska ekvationer 
 

kunna förklara och använda tankegången bakom någon metod för numerisk ekvations-
lösning samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande 
programvara. (Skolverket 2000d) 

I kurs Matematik C arbetar eleven med hela den algebraiska cykeln. Eleven arbetar med att 
ställa upp polynom och rationella uttryck, fas ett i den algebraiska cykeln. Kursen behandlar 
förenkling och användning av polynom och rationella uttryck, fas två och tre i den algebraiska 
cykeln. 
 
I kurs Matematik D arbetar eleven med trigonometriska formler, härleder och använder de 
formlerna för att kunna skriva om trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska 
ekvationer. Eleven ska förstå och kunna använda någon metod för numerisk ekvationslösning 
vid problemlösning. I kurs Matematik D får eleven alltså arbeta med hela den algebraiska 
cykeln. 
 
Matematik E är inte obligatorisk på något program men finns som valbar kurs. (Skolverket, 
2000f) 
Matematik E: 

Eleven skall 
kunna räkna med komplexa tal skrivna i olika former samt kunna lösa enkla polynom-
ekvationer med komplexa rötter även med hjälp av faktorsatsen 
 

kunna arbeta med problem, som kräver en överblick över förvärvade kunskaper inom den 
komplexa talmängden, algebran, trigonometrin samt funktionsläran med differential- och 
integralkalkyl. (Skolverket 2000e) 

I kurs Matematik E arbetar eleven med komplexa tal som är skrivna i olika form och 
ekvationer som innehåller komplexa rötter. Eleven arbetar med att lösa problem som bl.a. 
kräver kunskap inom algebran. Alla faser i den algebraiska cykeln behandlas i kurs 
Matematik E. 
 

4.4.1 Forskning i den svenska gymnasieskolan 

Det har genomförts forskning kring undervisning i algebra på gymnasiet. Jag kommer här att 
presentera två olika studier som båda är genomförda på gymnasiet. Den första är utförda av 
Per-Eskil Persson och Tomas Wennström, som båda undervisade i matematik då studien 
genomfördes. Resultatet har de samlat i fem rapporter. Den andra forskningsstudien är gjord 
av Constanta Olteanu som är gymnasielärare i matematik och forskar inom matematik-
didaktik. 
 
Persson och Wennströms studie 
Per-Eskil Persson och Tomas Wennström genomförde en studie åren 1998-2001. Syftet med 
deras studie var att få svar på frågor om b.la. vilka förkunskaper i algebra en elev måste ha när 
den börjar naturvetenskapliga programmet för att kunna uppnå betyget godkänt i de olika 
matematikkurserna, och om det finns några hinder som gör det svårt för elever vid algebra-
inlärning. För att få svar på dessa frågor gjordes en longitudinell studie där de följde elever 
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från deras första termin till deras sista termin på NV-programmet. Med hjälp av olika tester, 
enkäter och intervjuer har de kommit fram till resultatet. (Persson & Wennström, 1999) 
 
Jag kommer här att presentera de delar av deras resultat som är intressanta för mina fråge-
ställningar: Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? och finns det svårigheter 
inom algebra på gymnasiet?, i så fall vilka svårigheter finns det? 
 
Genom ett förkunskapstest som eleverna gjorde innan matematikundervisningen hade börjat 
på gymnasiet kunde man se att det fanns svårigheter för vissa elever, författarna klassificerar 
svårigheterna i följande huvudtyper: 
 

• Brister i aritmetiska färdigheter 
Prioriteringsregler för räknesätten: x34 + här kan addition felaktigt räknas före 
multiplikation och man får då det felaktiga svaret x7  
Parentesers betydelse: )52)(14( −+ xx  vid en sådan här uppgift finns brister hos 
eleven när han/hon adderar rakt av 4x och 2x blir 6x, 1 minus 5 blir -4. Eleven vet 
inte hur den ska tolka parenteserna. 

Bråktal och bråkräkning: x
x

+
2

 för att lösa uppgiften måste man kunna tolka 
2
x

 som 

x
2
1

 och inte addera x-termerna först. 

Negativa tal och minustecknets betydelse: xx 35 −−  med det felaktiga svaret x2−  är 
inte helt ovanligt. 
 

• Den matematiska abstraktionsnivån är inte tillräckligt hög 
Uppfattning av bokstavssymboler yxyx 3743 +++  Vid svårigheter att se x  och y  
som olika objekt, kan svaret bli xy17 . 
Variabelbegreppet och sambandet mellan variabler, t.ex. funktioner. Frågor som vad 
betyder xy += 5  ? vad står x  respektive y  för? har många elever svårt att besvara. 
Översättning till och från uttryck med symboler: t.ex. Karin är 3 år äldre än Johan. 
Tillsammans är de 19 år. Vilken ålder har Karin och Johan? Vid en sådan uppgift 
måste eleven överföra text till uttryck där algebraiska symboler används, vilket det 
finns svårighet med. 
 

• Det logiska tänkandet har inte utvecklats och tränats 
Brister i den logiska strukturen t ex i ekvationer finns hos elever. Betydelsen av 
likhetstecknet är oklar för vissa. Detta ser man tydligt då en elev har löst ekvationen: 

124

1974

1974

−

=−+

=+

x

x

x

 

Den ursprungliga ekvationen har blivit en förenkling. 

3
4

12
12471941974 =====−===+ xxxx  

Vid en helt horisontell lösning så har inte eleven förstått likhetstecknet betydelse, 
han/hon använder det som om det har betydelsen ”blir” och ”är lika med”. 

(Persson & Wennström, 1999) 
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Efter detta första förkunskapstest går studien vidare och eleverna gör flera test. I resultatet av 
de olika testerna finns återkommande fel hos eleverna, ofta är det så att en litet fel 
återkommer hela tiden. Därför är det viktigt att som lärare göra en ordentlig analys av elevens 
fel så att man verkligen finner orsaken till varför eleven gör fel (Persson & Wennström, 
2004b). Följande lösning på en förenkling är ett sådant exempel där en elev hela tiden göra 
samma sorts fel. 

abaabaababaabaa 339610)3(3)35(2 222
+=−−−=+−−  

i stället för det korrekta aba 92
−  och 

82011694 222
−=−+− xxx  

i stället för 1020 2
−x . Uppenbarligen beror felet på en missuppfattning av räkning med 

negativa tal: Någon sammanblandning mellan 19 −−  och )1()9( −⋅−  sker, vilket leder till 
att en term blir positiv. (Persson & Wennström, 2000b, s. 6) 

 
Ett vanligt återkommande problem är minustecknets betydelse. Författarna tycker att lärarna 
bör ta upp att tecknet används på två olika sätt, dels för att markera att ett tal är negativt dels 
för räknesättet subtraktion. Ett flertal elever har problem att se motsatta operationer direkt, 
dvs. att subtraktion är motsatt operation till addition. (Persson & Wennström, 2000a) 

Ex. Om man frågar eleverna vad resultatet blir om man multiplicerar talet 27 med 8 och 
sedan dividerar resultatet med 8, är det många elever som verkligen försöker utföra de två 
operationerna (gärna på miniräknare) istället för att lätt konstatera att svaret blir 27. 
(Persson & Wennström, 2000a, s. 17-18) 

Detta tyder på att eleverna inte vet att division är en motsatt operator till multiplikation. 
(Persson & Wennström, 2000a) 
 
Ofta löser elever ekvationer efter en mall som de lärt utan att egentligen tänka logiskt. Det kan 
man tydligt se från en elevlösning på uppgiften: 712 =−

x  där har eleven svarat 4=x  och 
kan alltså inte lösa den. Elevens problem är att han inte har lärt sig någon metod att lösa 
ekvationen på. Han skulle ha kunnat pröva sig fram, höger led ska ju alltid vara lika med 
vänster led. Det rätta svaret på ekvationen är 3=x . (Persson & Wennström, 2000b) 
 
De kognitiva och affektiva faktorerna ska inte underskattas. Självförtroende och motivation är 
viktigt vid inlärningen av matematik. Läraren måste ha förmåga att skapa situationer där 
eleven känner att den har lyckats, även om eleven gör fel ska det positiva lyftas fram. 
(Persson & Wennström, 2000a ) 
 
Diskussionen om eleverna behöver manuella färdigheter i algebra har förts under flera år. 
Med dagens miniräknare tycker en del att det är onödigt att lära sig algebraisk 
symbolhantering, den tiden skulle istället kunna användas till att begreppsförståelse och 
problemlösning. Persson och Wennström anser att utveckla den manuella färdigheten behövs 
bl.a. för att förhållandet mellan färdigheten och förståelsen är komplicerad, hur 
färdighetsträningen påverkar förståelsen är inte klarlagt ännu. När eleverna sedan kommer till 
högskolan behövs de manuella färdigheterna, oftast tillåts inga hjälpmedel under de inledande 
matematikstudierna. (Persson & Wennström, 1999) 
 
Olteanus studie 
Olteanu har gjort en studie där hon har följt en klass på Samhällsvetenskapliga programmet 
(SP) och en klass på naturvetenskapliga programmet (NV). Hennes syfte med studien är att se 
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hur elevernas algebraiska förmåga och förståelse utvecklas genom att olika arbetsformer och 
innehåll i algebraundervisningen används. 
 
I resultatet av studien beskriver författaren vilka svårigheter elever har med algebra. Olteanu 
märker bl.a. att elever har svårt att översätta från text till matematiskt språk och att kunna 
tolka matematiskt språk till vanligt språk. Att kunna göra sådana översättningar är både grund 
för förståelsen och ett problemlösningsverktyg. (Olteanu, 2000) 
 
Genom tester upptäckte Olteanu att eleverna hade en begränsad uppfattning av negativa tal 
och minustecknets betydelse. Olteanu påpekar att det är viktigt att läraren gör eleverna 
medvetna om minustecknets tre betydelser: 

• Som beteckning av negativa tal 
• Som beteckning av subtraktion 
• Som beteckning för motsatta tal (Olteanu, 2000 s.15) 

 
Efter att eleverna har fått genomgå fyra tester och intervjuer delar Olteanu in elevernas 
svårigheter i algebra i fyra huvudtyper. 
 

• Brister i aritmetiska färdigheter. 
När eleven inte känner till de olika räkneoperationernas egenskaper skapar detta 
problem. En förenkling av uppgiften, )1(3 −− xx  kan då bli felaktigt bli 22 −x  eller 

32 −x . Detta visar på en kombination av missuppfattningar (subtraktion före 
multiplikation och/eller binommultiplikation). 
 

• Brister i det algebraiska språket. 
Det vanligaste algebraiska språket saknas, elever förstår inte ord som summa, 
produkt och inverterad. 
 

• Hopblandning av symbolen och vad symbolen står för. 
Det finns svårigheter att förstå vad xx 23 ⋅  betyder, tolkas felaktigt som xx 23 + . 
 

• Att de finns osynliga tecken i algebra. 
)3(5 c−⋅  kan felaktigt bli c35 −  med motivationen att olika tecken ger minus (detta 

gäller då tecknet är subtraktion och addition). (Olteanu, 2000) 
 

Olteanu använder sig av utvärderingsuppgifter för att se elevens framsteg och hitta de svåra 
stegen. En utvärderingsuppgift bygger på en svit uppgifter där varje ny uppgift bygger på den 
föregående uppgiften men ett moment har tagits bort. Sista uppgiften ska vara så lätt att 
nästan alla elever klarar av den. Från en utvärderingsuppgift bildas en svit av uppgifter, 
uppgifterna inom varje svit delas upp på olika prov så att inte en elev har uppgifter från bara 
en svit 
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Exempel 9. Utvärderingsuppgifter vid lösning av ekvationer 
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(Olteanu, 2001 s.41) 
 
Genom utvärderingsuppgifterna upptäckte Olteanu hur långt respektive elev kom i varje svit 
och var svårigheten fanns. Eleven fick sedan arbeta extra med det svåra steget och prata om 
det innan han/hon gjorde ett nytt test. Idén med dessa tester är att genom att utforska 
elevernas kunskaper i algebra och aritmetik ska det leda till bättre algebrainlärning. 
 

4.5 Sammanfattning av litteraturstudien 

Studier visar att elever har bristande kunskaper i algebra (Olteanu, 2003). Idag är matematik 
A ett kärnämne, det innebär att alla gymnasielever läser matematik A, i den kursen ingår en 
del algebra (Skolverket, 2000f). Algebra är en del av matematiken och behandlar talens 
egenskaper och deras relationer till varandra. Talens relation till varandra gäller alla tal och 
därför kan siffrorna ersättas med bokstäver, tillsammans med dessa används de vanligaste 
aritmetiska operationstecknen (Bonniers lexikon, 2004). Algebra är ett språk, ett verktyg för 
att arbeta med tal och funktioner. I dagens samhälle möter vi dagligen situationer där vi måste 
använda våra matematiska färdigheter. För att kunna följa exempelvis en miljödebatt är det en 
förutsättning att kunna förstå formler, tabeller och diagram. Idag talas det om livslångt 
lärande. Nekas elever att komma i kontakt med algebran försvinner vissa möjligheter att 
vidareutbilda sig. Det ska finnas en chans att byta studieinriktning om intresset förändras för 
en elev (Persson 2002). 
 
Det som skiljer aritmetiken från algebran är möjligheten att skriva lösningar och formler 
generellt. Att skriva formler med hjälp av algebra, alltså att använda sig av symboler, gör 
formeln betydligt kortare än om formeln var uttryckt i ord. Vid härledning av nya formler kan 
operationer användas vilket skulle var väldigt svårt om formeln bara var uttryckt i ord 
(Thompson, 2002). Före år 250 e.Kr. användes inte symboler i algebran, alla lösningar 
förklarades med text, så kallad retorisk algebra. Men algebran utvecklades och på 1500-talet 
införde fransmannen Viéte (1540-1603) symboler för både okända och kända storheter, den 
symboliska algebran. Då blev det möjligt att beskriva lösningar på problem generellt. (Kieran, 
1992) 
 
Att lära sig algebra är en viktig process i en elevs matematiska tänkande. Grundläggande för 
det matematiska tänkandet är att kunna se mönster och strukturer. Mönster finns bland talen 
och i vardagen och ibland kan generaliseringar göras utifrån dessa. Att arbeta med mönster 
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ger en bra grund för det fortsatta arbetet med bokstäver som variabler. Arbetet med 
bokstavssymboler i algebra kan delas i tre faser, dessa faser utgör den algebraiska cykeln. Det 
tre faserna är: 
 

1. Översättning av situation till ett uttryck med symboler. 
2. Omskrivning av symboluttryck 
3. Tolkning av symboluttryck 
 

En situation beskrivs ofta med vanligt språk, i fas ett översätts situationen till ett matematiskt 
symboluttryck. Med hjälp av algebra bearbetas uttrycket i fas två. I fas tre tolkas de 
algebraiska uttrycken man erhållit till vanligt språk. Det är viktigt att eleven lär sig alla delar i 
den algebraiska cykeln, eftersom alla delar är lika viktiga när eleven ska arbeta med algebra 
(Bergsten m.fl., 1997). I Matematik A ingår alla delar av den algebraiska cykeln. (Skolverket 
2000a) 
 
Ekvationer är en del av algebra, en ekvation är två matematiska uttryck som är lika. Dessa två 
uttryck skiljs åt med ett likhetstecken (Nationalencyklopedin, 2005). De första skolåren 
uppfattar många elever likhetstecknet som symbol att göra någonting istället för en symbol att 
höger och vänster led är lika med varandra (Kieran, 1992). En ekvation består av en eller flera 
obekanta och syftet med en ekvation är att finna det obekanta. En ekvation kan lösas på olika 
sätt, med informella respektive formella metoder. För att bli en bra ekvationslösare ska en 
formell metod kunna användas men även någon mer metod. De informella metoderna hjälper 
elever att förstå vad en ekvation är. (Bergsten m.fl, 1997) 
 
Persson och Wennström (1999, 2000a, 2000b, 2004a, 2004b) respektive Olteanu (2000 ,2001) 
har genomfört olika studier med fokus på algebra i gymnasieskolan. Vid dessa studier 
framkom att elever har svårigheter inom algebra. Problemen delas upp i följande grupper: 
 

• Brister i aritmetiska färdigheter 
• Det algebraiska språket saknas 
• Elever blandar ihop vad symboler står för 
• Den matematiska abstraktionsnivån är inte tillräckligt hög 
• Det logiska tänkandet har inte tränats tillräckligt. 

 

Det är viktigt att som lärare skapa situationer där eleven känner att han/hon har lyckats, även 
om eleven gör fel ska det positiva lyftas fram. Självförtroende och motivation är viktigt vid 
inlärningen av matematik. 
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5 Empirisk studie 
För att ta reda på hur gymnasielärare ser på frågorna ”vad är viktigt att tänka på när man 
undervisar i algebra?” och ”finns det svårigheter inom algebra på gymnasiet?, i så fall vilka 
svårigheter finns det?” har jag genomfört kvalitativa intervjuer med tre lärare. Intervjuerna 
spelades in på band för att sedan transkriberas och analyseras. 
 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Bryman klassificerar olika tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning som 
kvantitativ eller kvalitativ forskning. Skillnaden mellan dessa sätt att forska kan man först tro 
bara handlar om att kvantitativ forskning mäter olika företeelser och att kvalitativ forskning 
inte gör det, menar Bryman. Vid kvantitativ forskning prövar man en teori, medan man inom 
den kvalitativa forskningen lägger vikten på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet. Idén med mina intervjuer är att ta reda på vad lärare har för erfarenhet från att 
undervisa i algebra på gymnasieskolan. I och med detta syfte med intervjun passar en 
kvalitativ intervju bra. Vid en kvalitativ intervju låter forskaren intervjun röra sig i olika 
riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och 
viktigt. (Bryman, 2002) 
 
Vid en ostrukturerad intervju kan intervjuare utgå från en uppsättning av olika teman eller 
mer allmänna frågeställningar, till skillnad från en strukturerad intervju där intervjuaren utgår 
från frågor som är fastställda och specifika. Vid en ostrukturerad intervju har intervjuaren 
möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. (Bryman, 2002) 
 
Bryman (2002) påpekar att vid kvalitativ forskning är intervjuaren intresserad av både det 
informanterna säger och hur de säger det. Därför är det bra att spela in intervjun på band. 
Intervjuaren kan då koncentrera sig på att vad informanten säger istället för att föra 
anteckningar. Men användning av bandspelare kan bringa intervjupersonerna ur fattning, få 
dem oroade eller medvetna om tanken på att deras ord kommer att bevaras åt eftervärlden. Att 
skriva ut intervjuerna är en mycket tidsödande process menar Bryman (2002). En 
transkriberad intervju har dock fördelen att man bibehåller intervjupersonernas ordalag och 
uttryckssätt. 
 

5.2 Genomförande 

Jag började med att skriva ett brev till informanterna (bilaga 2). Brevet inleds med att jag 
berättar om mig själv och fortsätter sedan med att beskriva undersöknings syfte och villkor för 
deltagandet. Brevet avslutas med att beskriva vilka frågor jag är intresserad av att ställa under 
intervjun. Vid telefonkontakt med informanterna bestämdes gemensamt tid och plats för 
intervju. Innan intervjun genomfördes skickades informantbrevet till respektive informant ut. 
För att få stor variation sökte jag informanter som undervisar eller har undervisat på olika 
gymnasieprogram och i olika matematikkurser. Mina informanter har tillsammans erfarenhet 
av att undervisa på praktiska program, naturvetenskapligt program, tekniskt program och på 
basåret på universitetet. 
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Syftet med intervjuerna är att finna svar på frågorna ”finns det svårigheter inom algebra på 
gymnasiet?, i så fall vilka svårigheter finns det? och ”vad är viktigt att tänka på vid algebra-
undervisning?”. Intervjuerna genomfördes på plats som informanten och jag ansåg som 
lämplig. Vid intervjun började jag med att presentera mig och berätta att syftet med intervjun, 
att jag som blivande lärare får ta del av deras erfarenhet om att undervisa i algebra. Fortsatte 
med att fråga informanten som jag även hade gjort i informantbrevet om det var okej att spela 
in på band. Samtalet gick vidare med att informanten berättade om sin bakgrund och 
nuvarande tjänst. Sedan styrde jag in på hur de upplevde att det var att undervisa i algebra. 
Vid intervjuerna lät jag informanterna tala fritt utan att styra dem hur de upplever att det är att 
undervisa i algebra. Detta för att få fram vad de anser är viktigt när man undervisar i algebra. 
Jag ställde medvetet några frågor om:  
 

• Vilka svårigheter de märkt att eleverna har när de ska lära sig algebra. 
• Hur eleverna upplever läsuppgifter.  

 

Vid intervjuerna fick jag också ta del av material som informanterna tycker är bra att använda 
vid algebraundervisning. Jag avslutade intervjuerna som tog mellan 40-60 minuter med att 
tacka informanten för att han/hon hade ställt upp på intervjun. 
 

5.3 Forskningsetiska principer 

Forskares arbete styrs av etiska råd och regler. Dessa består av följande fyra huvudkrav: 
 

Informationskravet 
- Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
 

Samtyckekravet 
- Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 

Konfidentialitetskravet 
- Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 
 

Nyttjandekravet 
- Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 1990) 
De forskningsetiska principerna ligger till grund för hur jag har arbetat. Vid kontakt med 
informanterna, genom informantbrev (bilaga 1) och vid intervjuerna har jag berättat om: 

• undersökningens syfte 
• att det är frivilligt att medverka och att de kan avbryta medverkan när som helst 
• att inga personuppgifter eller skola kommer att kunna spåras 
• att intervjuerna endast kommer att användas till denna uppsats 

Jag anser mig därför ha uppfyllt de forskningsetiska principer som Humanistiska - samhälls-
vetenskapliga forskningsrådet antog i mars 1990. 
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5.4 Bearbetning av data 

Efter varje intervju som alla spelats in på band överfördes de till text, så kallad transkribering. 
Transkriberingen har utförts så ordagrant som möjligt. Jag har valt att inte transkribera 
stycken som inte är relevant till mitt syfte. Efter transkriberingen läste jag noga igenom 
texterna och började analysera resultatet med hjälp litteratur. 
 
Resultatet från intervjuerna har delats upp i två delar, en del där resultatet tillhör ”den 
algebraiska cykeln” och en del som handlar om ”att använda geometriska figurer i algebran”. 
 

6 Resultat av den empiriska studien 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de tre intervjuerna. Jag börjar med att behandla resultatet 
som tillhör den algebraiska cykelns olika delar. 
 

6.1 Den algebraiska cykeln 

Den delen av resultatet av intervjuerna som tog upp information som relateras till den 
algebraiska cykeln kommer att presenteras i detta avsnitt. Resultatet har delats upp i de tre 
olika faserna som den algebraiska cykeln utgör och börjar med översättning från situation till 
algebraiskt uttryck. 
 

1. Översättning av situation till ett uttryck med symboler. 
2. Omskrivning av symboluttryck. 
3. Tolkning av symboluttryck. (Bergsten m.fl., 1997) 
 

Till varje del av den algebraiska cykeln redovisas exempel på uppgifter som jag har fått ta del 
av genom informanterna. Av figur 2 nedanför framgår vilka uppgifter som hör till respektive 
del av den algebraiska cykeln. 
 
   DEN ALGEBRAISKA CYKELN 
 
            1. ÖVERSÄTTNING 
         EX: 10, 11, 12,13 

 
    2. OMSKRIVNING  
    EX: 14, 15 

 
 
                           3. TOLKNING 
 
 
FIGUR 2. DEN ALGEBRAISKA CYKELN (II) 

(Efter Bergsten m.fl, 1997 s.15) 
 

 

ALGEBRAISKT 
UTTRYCK 

SITUATION 

ALGEBRAISKT 
UTTRYCK 
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6.1.1 Från situation till algebraiskt uttryck 

Att översätta från text till ett algebraiskt uttryck anses som svårt för eleverna framkom av 
intervjuerna. Informanterna berättar: 

Läsuppgifter är generellt svårt, de tycker att det här är en läsuppgift, det är inte så noga, det 
är överkurs nästan. Matte är räkna ut vad det här blir, summera de här talen, förenkla så 
lång som möjligt anser många elever. 
 

Läsuppgifter har de alltid svårt för, de vet inte riktigt vad som står i texten även om de läser 
den. 

Ett bra sätt att lära eleverna skapa algebraiska uttryck är att de får titta på olika mönster, de 
ska då kunna se utifrån de första figurerna/talen hur nästa ska bli. Till slut så kan de formulera 
mönstret med vanliga ord och sedan översätta till en formel. Det är när ett n införs, då de ska 
komma fram till en generell formel som eleverna tycker det blir markant svårare berättar en 
av lärarna. 

I A-kursen tycker jag att där i början kan man använda sig av mönster och beskriva det med 
ord och sen teckna ett algebraiskt uttryck, där kan översättningsarbetet få ta lite tid så att 
eleverna erövrar det algebraiska språket, annars blir det tvärstopp när de kommer till 
problemlösning med ekvationer. 

Exempel 10. Arbeta med mönster 
 
 
 
  
 
 
 
 
FIGUR 3. MÖNSTER 
(Efter Nämnaren nr 3, 2004, s.13) 

a) Hur många plattor går det åt till figur 5? 
b) Hur många av dem är ljus och hur många är mörka? 
c) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 15? 
d) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 100? 
e) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur n? 

Skapa ett liknade problem. Lös det. 
(Informantens exempel är hämtat från Nämnaren nr 3, 2004, s. 13) 
 
En av informanterna berättade att när avsnittet ekvationer kommer så låter han/hon eleverna 
jobba med Excel. Då brukar de få börja med något enkelt som att räkna ut omkrets och area 
på en figur. När de sedan kommer till översättning från situation till algebraiskt uttryck är det 
fortfarande ett problem men genom att de har jobbat med Excel så har de en grund att stå på. 
 
I början då man ska lösa problem med ekvationer finns det uppgifter som inte är så 
komplicerade visar en av lärarna. Dessa uppgifter kan lösas med eller utan ekvationer. Då kan 
eleverna arbeta två och två och diskutera hur uppgifterna löses med eller utan ekvation. 
Uppgifterna kan hjälpa eleverna att se en mening med att införa en okänd variabel och lösa 
uppgiften med hjälp av en ekvation, berättar läraren. 
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Följande två uppgifter kan lösas med och utan ekvation. 
 

Exempel 11. Uppgift att lösa med eller utan ekvation (I) 
Ur en droppande vattenkran rinner 4 dl vatten per timme. I en hink under kranen har 9 liter 
vatten samlats upp. Hur länge har hinken stått där? 
 

Exempel 12. Uppgift att lösa med eller utan ekvation (II) 
På ett företag är 25 människor långtidssjukskrivna. Det är 6 % av alla som jobbar i företaget. 
Hur många arbetar i företaget? 

När eleverna har hållit på ett tag med problemlösning med ekvationer är den här ett bra 
problem (Följande exempel). Den är tagen från ett gammalt nationellt prov, i den kan man 
undersöka problemet numeriskt. Man kommer fram till att det stämmer om den ena tjänar 
dubbelt så mycket som den andra. Sen när man dragit den slutsatsen för några exempel ska 
man bevisa om det alltid är så, då måste man föra in en variabel för att det ska bli ett bevis, 
det är ett problem som kan växa ganska mycket. 

Exempel 13. Uppgift som passar när eleverna har arbetat med ekvationer ett tag 
Lisas lön höjs med 5 %. Lasses lön höjs med 10 %. Ändå får de lika stor löneökning i kronor. 
Undersök för vilka löner det kan vara möjligt.  
 
(Fler uppgifter som kan lösas med och utan ekvation finns som bilaga 3.) 
 
Det råd en lärare brukar ge till sina elever när de ska lösa s.k. läsuppgifter är att läsa texten 
väldigt noga, en liten bit i taget och försöka översätta det som står i texten till matematiskt 
språk. Läraren framhåller betydelsen av att eleverna skriver ner alla uppgifter i texten så att de 
förstår vad som ska lösas. 
 

6.1.2 Omskrivningar av symboluttryck och att lösa ekvationer. 

Flera gånger under intervjuerna kommer det upp att eleverna har lärt sig utan att egentligen 

förstå vad de gör. En av lärarna tar upp problemet med dubbelbråk, 
d

c

b

a
, som de har lärt sig 

räkna ut utan att de egentligen vet vad de gör. 

De har lärt sig att man vänder upp och ner på nämnaren och multiplicerar istället 









⋅=

c

d

b

a

d

c

b

a
. Så jag brukar vara noga med att motivera hur man tänker för att få den 

där trollformeln. Så att de vet vägen dit, sen när de har gjort det några gånger vet de nog 
vad de gör utan att behöva skriva upp det, jag tycker de ska det några gånger innan bitarna 
faller på plats. 

Att många elever saknar säkerheten inom matematiken kommer upp vid intervjuerna. En av 
lärarna berättar att ett stort problem är just att eleverna inte är tillräckligt säkra på räkne-
färdighetsbiten, på aritmetiken. 

Det är svårt att lägga ihop en halv 








2
1

 och en tredjedel 








3
1

 de vet ungefär hur man gör 

det men de är inte säkra och då blir det en stor apparat. Det finns ingen form av själv-
förtroende vad det gäller att jag klarar det här. 
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En av lärarna berättar att för eleverna finns nästan inte bråk, för dem finns bara heltal och 
decimaltal.  

Algebra blir lättare om de skriver i bråkform. 

 
Att eleverna skapar sig en egen modell för att lösa en uppgift på har en av lärarna sett bland 
eleverna. 

De skaffar sig en egen förklaringsmodell som fungerar bra. Sen så kommer en uppgift så 
fungerar inte den då kastar de den och snickrar till något eget nytt som på något sätt 
inkluderar den här uppgiften som inte fungerade, det havererar igen. På något sätt utvecklar 
eleven en egen bild av hur det borde fungera. Det finns väldigt mycket konstiga fel man 
kan hitta, deras vidare utvecklingar är inte konsistenta med det som var innan oftast. 

 
Av intervjuerna framkom att eleverna inte har några större problem med att lösa ekvationer av 
typen: 2653 =+x . Vid en sådan ekvation fungerar en informell metod bra, t.ex. huvud-
räkning. Men då ekvationerna blir svårare krävs en formell metod. Mot det kan det finnas ett 
motstånd från eleverna berättar en av lärarna. Men för att eleverna inte ska förlora 
självförtroendet brukar de få fortsätta med huvudräkning parallellt med en formell metod 
berättar läraren.  

Det kan man göra genom att ta några specialfall av ekvationer, där huvudräkning kan 
användas om man ser lösningen. Sådana brukar ofta vara med på nationella provet i A-
kursen.  

För eleven kan det vara svårt att använda sig av en påtvingad metod, det kan till och med gå 
sämre än med huvudräkning innan bitarna faller på plats, menar en av informanterna. 

I A-kursen brukar jag uppmuntra klurighet för man klarar sig ganska bra med det. 

Följande uppgift är en ekvation som kan lösas med en informell metod. 
 

Exempel 14. Ekvation som kan lösas med informell metod 
En ekvation som kan lösas med en informell metod som t.ex. huvudräkning. 

Lös ekvationen: 1
1,0

2,0
=

−x
 

Ekvationen kan lösas med hjälp av huvudräkning t ex genom att täljaren ska vara lika stor 
som nämnaren eftersom höger ledet är 1. Täljaren ska då vara 0,1 som nämnaren är. Genom 
att t.ex. prova sig fram fås 3,0=x . 
 
För att förklara hur det går till att lösa ekvationer använder informanterna t.ex. balansvåg. Det 
ska väga lika på båda sidorna, drar man bort fyra på ena sidan måste man dra bort fyra på 
andra sidan för att det ska väga jämt. Lärarna upplever att elever har lärt sig att lösa 
ekvationer utan att egentligen veta vad de gör. Eleverna har lärt sig att flytta över och byta 
tecken, t.ex. om man flyttar över 3+  till andra sidan så blir det 3− . Det är när man kommer 
till de svårare ekvationerna problemen uppstår.  
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6.1.2.1 Att använda färger för att åskådliggöra 
En av lärarna berättar hur han/hon använder sig av färger för att vara tydlig vid förklaring av 
mer komplicerade ekvationer. 
 

Exempel 15. Ekvation 

Lös ekvationen: 7
2

52
3

2
=

−
−

− xx
. 

 
Läraren berättar att vid den här sortens uppgifter finns det två metoder att använda sig av vid 
lösning som han/hon brukar förklara för eleverna. I den ena metoden fås samma nämnare över 
hela raden. Informanten börjar med att sätta ut en etta, 7 dividerat med 1 är det samma som 7. 
Det finns en del elever som glömmer bort att även 7 har en nämnare så det behöver diskuteras 
med eleverna berättar läraren.  
 

1
7

2
52

3
2

=
−

−
− xx

 

 
Läraren fortsätter sedan med att bestämma samma nämnare i hela talet genom att förlänga 
första termen med 2. 

När jag vill visa att det är förlänga med 2 det handlar så skriver jag 2 med en annan färg 
t ex med rött. Jag brukar också påpeka att bråkstreck inte bara betyder division utan att det 
också betyder att det finns en parentes, så att det de ska börja med är att sätta ut parenteser. 

1
7

2
)52(

32
)2(2

=
−

−
⋅

−⋅ xx
 

Läraren fortsätter att använder av sig av färger vid förklaring hur samma nämnare fås i hela 
talet. Vid den andra termen som ska förlängas med tre använder sig läraren av en annan färg 
för att eleverna ska förstå att båda 3:orna hör ihop. Likadant görs på högersidan av ekvationen 
där 7 multipliceras med 6. Där 6:an skrivs med en annan färg. 

6
42

6
)52(3

6
)2(2

61
67

23
)52(3

32
)2(2

=
−⋅

−
−⋅

⋅

⋅
=

⋅

−⋅
−

⋅

−⋅

xx

xx

 

 
För att förklara för eleverna att de bara behöver titta på täljaren när det är samma nämnare tar 

läraren exemplet 
5
5

5
14

=
+

, där kan nämnaren, 5:an kan strykas och det stämmer att 514 =+ . 

 
Men så finns det ju en metod till att lösa den här ekvationen på fortsätter läraren att berätta. 
Då tar han/hon gånger 6 som är minsta gemensamma nämnare på båda sidorna, där skriver 
han/hon sexorna i en färg för att veta att de hör ihop visar läraren. 

67
2

52
3

2
6 ⋅=







 −
−

−
⋅

xx
 

Efter det multipliceras 6:an in.  

Då brukar eleverna vara med på att man kan förkorta. 
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Dessa två metoder brukar läraren förklara för eleverna berättar han/hon. Har inte eleverna 
någon favoritmetod sedan tidigare så tycker läraren att de ska lära sig den första metoden, 
eftersom den även kan användas då algebraiska uttryck ska förenklas. 
 

6.1.3 Tolkning av symboluttryck 

Den tredje fasen av den algebraiska cykeln handlar om att kunna tolka från matematiskt språk 
till vanligt språk. När eleven ska lösa läsuppgifter och då menar jag uppgifter där en situation 
förklaras med vanligt språk, behandlas hela den algebraiska cykeln. En av informanterna 
berättar att han/hon brukar visa hur han/hon löser läsuppgifter för att underlätta för eleverna. 
Läraren går då igenom alla steg i den algebraiska cykeln, även hur de ska tolka resultatet i 
deras uträkningar. 
 

6.2 Att använda geometriska figurer i algebra 

Vid intervjuerna berättar lärarna om svårigheterna då eleverna kommer till att börja använda 
det okända i kvadrat, a2. 

De har svårt att förstå att a plus a blir 2a och att a2 plus a inte blir 3a. 

Eleverna tycker att det blir svårt när man frångår det linjära att skilja på a2 och a skapar 
problem. För att underlätta det visar en lärare mig övningar som ska skapa en förståelse för de 
olika kategorierna. Men även dessa uppgifter kan anses som svåra eftersom man måste lära 
sig att se kopplingen mellan ett algebraiskt uttryck och en geometrisk figur.  

Men samtidigt ska vi ju utveckla förmågan att se den kopplingen på lite sikt. 
 

Exempel 16. Övning för att öka förståelsen av a respektive a2. 
 
                      a 

1. Teckna ett uttryck för kvadratens: 
a) Omkrets 
b) Area            a 
 
 

   (De övriga övningarna finns som bilaga 3.) 
 

Om eleverna får ett tal som ser ut så här

2
1

2−a
 så har de svårt att se att det är samma sak som 

det här 2

2
a

 och frågar sig istället vad de har gjort för fel. 
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Under en av intervjuerna berättar läraren hur han/hon använder bilder för att förklara olika 
formler. För att förklara formeln bdbcadacdcba +++=++ ))(( geometriskt använder sig 
läraren av en rektangel med sidan ba +  och dc +  (se figuren nedan). 
               a          b 
         c 
        d 
 
För att räkna ut hela arean på den stora rektangeln så tar han/hon den ena sidan gånger den 
andra, ))(( dcba ++ . Men hela arean kan också räknas ut genom att ta de små bitarnas area, 

bdbcadac +++ . Alltså bdbcadacdcba +++=++ ))(( . 

Då har man tagit en figur till hjälp för att motivera varför man gör som man gör när man 
multiplicerar två parenteser. 

 
Som inledning till konjugatregeln ( 22))(( bababa −=−+ ) visar en lärare mig en tallek som 
ursprungligen kommer från ett nationellt prov i A-kursen. Den uppgiften är bra att gå igenom 
gemensamt på tavlan. 
 
Exempel 17. Tallek: 
Välj tre heltal som kommer direkt efter varandra t ex   10, 11, 12 
Multiplicera det största och det minsta talet med varandra  1210 ⋅  
Multiplicera det mellersta talet med sig själv.  1111⋅  
 
Jämför de två resultaten med varandra. 
Upprepa talleken med andra val av tre tal som följer direkt efter varandra. Undersök vad som 
händer. 
Beskriv resultatet av din undersökning med ord och formler. 
Undersök enligt samma metod tre andra tal som följer på varandra på något annat sätt, te.x. 
     10, 12, 14 
     10, 13, 16 
     10, 14, 18 
 
Vid lösning av uppgiften fås ett stort siffermateriel på tavlan. I siffermaterialet visar sig ett 
mönster som ger konjugatregeln. Men vid bevisning av konjugatregeln kan distributiva lagen 
eller ett bildbevis användas påpekar läraren.  
 

Det är många som menar att ett bildbevis bara krånglar till det för många elever. För dessa 
hänger inte bilden och det algebraiska uttrycket ihop. Men man kan då visa ett bildbevis av 
annat skäl för eleverna. Det är för att på sikt utveckla förmågan att se att det algebraiska 
uttrycket och bilden hör ihop. 
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Bildbevis för kvadreringsregeln: 222 2)( bababa ++=+  
 
                  a           b 
 
   
 
     a        a2          ab 
 
     b         ab         b2 
 
 
Arean i figuren ovan kan beräknas genom att formeln för arean på en rektangel, sidan gånger 
sidan, 2)())(( bababa +=++ . Men den kan även räknas ut genom att lägga ihop arean på de 

fyra rektanglarna som den innehåller, 22 bababa +++ . Detta ger kvadreringsregeln 
222 2)( bababa ++=+ . 

 
En av lärarna berättar vad han/hon gärna brukar visa för eleverna. Utgångspunkten är en lik-
sidig triangel, sidan kallar läraren för 2a. Triangeln delas till två trianglar med en rät vinkel. 
Sidorna i den nya triangeln blir 2a, a och den sista sidan fås genom Pythagoras sats, √3a. Det 
är den nya triangeln som han/hon fortsättningsvis använder sig av. 
 
 
               2a 
 
                √3a 
 
                 a 

Jag gillar väldigt mycket att rita saker, om de har en bild att titta på brukar det vara lättare 
att acceptera 

Vi utgår från den korta sidan som t ex är 15 (a i bilden ovan) då är den andra sidan dubbelt så 
lång och den sista sidan √3 gånger så lång. Men om vi tar den här sidan som 15 säger läraren 
och pekar på höjden i triangeln och skriver 15 med en annan färg för att vara tydlig. Då brukar 
eleverna var med på att man har delat med √3 för att få den korta sidan berättar läraren. Då är 
även den långa sidan lätt att få ut tycker eleverna. Hur de olika sidorna längd fås fram i en 
sådan här triangel är viktig och eleverna ska lära sig den utantill för det är många uppgifter 
som bygger på den. 

Jag tycker det är viktigt om man ska lära sig den här utantill att man kan gå från vilken sida 
som helst så att man inte bara kan utgå från en sida. 

 

6.3 Sammanfattning av empirisk studie 

Fas ett i den algebraiska cykeln innebär att en situation ska översättas till algebraiskt uttryck, 
det anser lärarna att eleverna tycker är svårt. För att lära sig att skapa ett algebraiskt utryck är 
det bra att arbeta med olika sorters mönster. Eleverna kan börja med att formulera en formel 
med ord för att sedan översätta den till ett algebraiskt uttryck. Det är då viktigt att över-
sättningsarbetet får ta lite tid så att eleverna lär sig det algebraiska språket, så det inte blir 
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tvärstopp när de kommer till problemlösning med ekvationer. En av lärarna påpekar hur 
viktigt det är att ge uppgifter till eleverna på rätt nivå. 

Det är viktigt att ge övningar på rätt nivå så att eleverna växer och inte bli panikslagna om 
det tar tvärstopp 

Att låta eleverna använda sig av Excel, där kan de skapa enkla formler, ger en bra grund att 
stå på när de kommer till att översätta till ett algebraiskt uttryck från en situation. Läsuppgifter 
som kan lösas med och utan ekvation är bra att börja med, sådana uppgifter kan eleverna 
arbeta två och två med och diskutera sig fram till lösningen. Det är viktigt att påpeka för 
eleverna att de ska läsa uppgiften noga och försöka översätta situationen till algebraiskt språk. 
 
Bråk är en av svårigheterna som lärarna märker att eleverna har. Att dividera dubbelbråk 
ställer till problem, eleverna vet ofta hur de ska gå till väga men inte varför. Även addition av 
bråk med olika nämnaren skapar problem för en del elever på gymnasiet. De vet ofta ungefär 
hur de ska göra men saknar säkerheten. Algebra är mycket lättare om man skriver tal i 
bråkform istället för i decimalform påpekar en informant. Att eleverna saknar säkerhet märks 
också genom att de skapar sig en egen förklaring till hur en uppgift ska lösas. När 
förklaringen inte fungerar förkastas den och eleverna bildar ännu en gång en modell för hur 
uppgiften ska lösas. 
 
När man går från det linjära till det icke linjära, från a till a2, fastnar många elever. För att 
underlätta förståelsen kan eleverna lösa uppgifter som bygger på geometriska figurer. Men 
även de anses svåra för att de bygger på att kunna se kopplingen mellan ett algebraiskt uttryck 
och en geometrisk figur, en förmåga som också ska utvecklas. 
 
Vid lösning av ekvationer finns informella metoder och formella metoder att använda. En av 
lärarna påpekar betydelsen av att låta eleverna använda både informella och formella metoder, 
för eleven kan det bli svårt att använda en påtvingad en metod. Det gäller att eleverna inte 
tappar självförtroendet. Vid intervjuerna framkom att det är viktigt att ha tålamod som lärare 
ibland tar det tid innan eleven förstår. 

Våga ha tålamod det är viktigt, det kan komma på sikt 

För att förklara hur man löser en ekvation använder sig lärarna sig av den formella metoden 
där man gör samma sak på båda sidorna av likhetstecknet. För att lösa lite komplicerade 
ekvationer berättar en av lärarna hur han/hon använder sig av färger vid förklaring för 
eleverna, för att hela tiden vara tydlig med hur ekvationen kan lösas. 
 
Lärarna understryker betydelsen av att använda bilder i algebra. Bilderna används för att 
förklara formler såsom bdbcadacdcba +++=++ ))((  och kvadreringsregeln 

222 2)( bababa ++=+ . Om det finns en bild att titta på kan eleverna tycka att formeln är 
lättare att acceptera. Men bildbevis kan ibland även anses krångla till det för eleverna. På sikt 
kan det dock utveckla elevernas förmåga att se att det algebraiska uttrycket hör ihop med 
bilden. 
 
Av intervjuerna framkommer hur viktigt det är att som lärare att uppmuntra och stärka 
elevernas självförtroende. 

Att bygga upp elevernas självförtroende är nästan den viktigaste uppgiften jag har som 
lärare. 
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7 Diskussion 
Avsnittet är uppdelats i tre delar, i den första delen diskuteras resultatet, i den andra delen 
undersökningsmetoden, uppsatsen slutar med ett slutord. I resultatdiskussionen behandlas 
uppsatsen resultat och litteraturstudien relateras till den empiriska studien. I 
metoddiskussionen behandlas fördelar och nackdelar av vald metod. Slutordet innehåller en 
liten sammanfattning av resultatet och förslag till vidare forskning. 
 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att delas upp i tre olika delar, delarna utgår från uppsatsen tre 
olika frågor. 
 

• Varför ska alla läsa algebra?  
• Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? 
• Finns det svårigheter inom algebra på gymnasiet?, i så fall vilka svårigheter finns 

det? 
 

Varför ska alla läsa algebra? 
I inledningen tar jag upp ett exempel från en lektion där eleverna precis har börjat läsa 
algebra. En av eleverna frågar sin lärare när han/hon ska få användning av algebra och får ett 
snabbt, kanske inte övertänkt svar av sin lärare att algebra använder hans/hennes pappa nog 
hela tiden, ja varenda dag. Inledningen fortsätter med några svar från intervjuer där frågan är 
om de har haft någon nytta av algebran som de lärde sig i skolan. De intervjuade svarar bl.a. 
att de inte förstod algebra, att de inte kommer ihåg algebran och nej, för att lösa ett problem 
skriver jag ett program, antagligen i C eller Java (Persson, 2002). Är det så att de inte har 
någon användning av algebra? eller är det så att de aldrig förstod algebran i skolan? Kan det 
vara så att de använder sig av algebra utan att veta att det är algebra som de använder? 
Systemteknikern som svarade att han/hon inte har någon nytta av algebran och löser problem 
med att programmera istället tror jag har nytta av algebra, men inte känner då att det är just 
algebra han/hon använder sig av. Om det är så att en del av de intervjuade personerna aldrig 
använt sig av algebran som de ”lärde” sig i skolan, vad missar de då? En av de intervjuade är 
föreläsare i litteratur svarar på frågan att ”Algebra! Jag förstod det aldrig. Jag hatade matte 
och var urdålig i det” (Persson, 2002). Är det så att föreläsaren absolut inte förstod någonting 
av algebran i skolan, så har han/hon inte kunnat använda algebra heller. Jag tror att han/hon 
har klarat sig bra utan algebran, men utan kunskaper i algebra har han/hon kanske inte 
uppmärksammat intressanta debatter, samband, situationer som han/hon träffat på. Jag gör en 
jämförelse med språk, om jag åker till Spanien så kommer jag att missa vissa händelser p.g.a. 
att jag inte förstår spanska, men jag klarar mig säkert bra ändå.  
 
Redan på Diophantus tid omkring 250 år e.Kr sökte man den generella lösningen på problem. 
Det var först på 1500-talet som symboler infördes för okända respektive kända storheter, det 
var då som algebran kunde användas till att skriva generella lösningar och som hjälpmedel för 
att prova regler. (Kieran, 1992) 
 
I kursplan för Matematik A som alla gymnasieelever läser står att varje elev ska efter genom-
gången kurs kunna (Skolverket, 2000f): 
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tolka och hantera algebraiska uttryck, formler som krävs för problemlösning i vardagslivet 
och studieinriktningens övriga ämnen (Skolverket, 2000a) 

Enligt kursplanen ska eleven lära sig så mycket algebra att den ska kunna lösa och förstå 
algebrarelaterade problem i vardagslivet och problem som förekommer inom just den en-
skilda elevens program. Bergsten m.fl. (1997) anser att lära sig algebra är en viktig process 
för elevens matematiska utveckling. Idag ställer samhället ökade krav på matematiskt 
kunnande, dels när den enskilda ekonomin ska skötas och när olika samhällsfrågor diskuteras. 
Utan algebran skulle elever ha svårt att förstå formler, tabeller och diagram som är nöd-
vändiga för att följa olika debatter i samhället, de matematiska modellerna används på alla 
nivåer i samhället. (Bergsten m.fl, 1997) 
 
Om inte alla elever skulle läsa algebra skulle dessa stängas ute från vissa möjligheter för 
fortsatt utbildning. Det är en demokratisk rättighet att alla elever får komma i kontakt med 
algebran menar Persson (2002). För att kunna ta del av vad som händer i dagens samhälle 
anser jag kunskaper i algebra underlättar.  
 
Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? 
Det som drivit tidigare matematiker att fortsätta med algebra är bl.a. att hitta den generella 
lösningen, det är den generella lösningen på ett problem som skiljer algebran från aritmetiken. 
(Sfard, 1995) 
 
Att låta eleverna arbeta med mönster ger en bra grund att stå på för användningen av bok-
stäver som variabler anser Bergsten m.fl. (1997). Mönster finns i aritmetiken liksom i 
vardagen och ibland kan generaliseringar göras utifrån dessa. Under en av intervjuerna 
berättar informanten hur han/hon brukar låta sina elever arbeta med mönster just för att lära 
eleverna skapa algebraiska uttryck, eleverna får då titta på en serie figurer och berätta hur 
nästa ska se ut, för att sedan kunna se hur figur nummer n kommer att se ut. Informanten 
påpekar hur viktigt det är som lärare att låta eleverna verkligen förstå det algebraiska språket. 
Översättningsarbetet måste få ta tid, annars finns risken att det blir tvärstopp längre fram.  
 
Det algebraiska arbetet kan delas upp i tre olika faser, dessa faser utgör den algebraiska 
cykeln som jag tagit upp tidigare i uppsatsen. För att lösa ett problem används alla faser av 
den algebraiska cykeln. Fas ett börjar med att en situation ska skrivas om till ett matematiskt 
språk, symboler. För att fortsätta lösa problemet krävs bearbetning av symboluttrycken, som 
är den andra fasen av den algebraiska cykeln. Den tredje fasen av cykeln är att översätta det 
matematiska symboluttrycket till vanligt språk igen. Alla delar i den algebraiska cykeln är lika 
viktiga (Bergsten m.fl., 1997). I kursplanen för matematik A framkommer att eleven ska 
kunna hantera algebraiska uttryck för att kunna lösa problem, eleven ska kunna använda sig 
av hela den algebraiska cykeln. 
 
Efter mina tre intervjuer med lärarna analyserade jag materialet med hjälp av den algebraiska 
cykeln. Jag delade in resultatet i de tre olika delarna som utgör den algebraiska cykeln. Det 
jag märkte var att mycket handlade om fas två, omskrivning. I de senare kurserna i matematik 
på gymnasiet framhålls mer att eleven ska arbeta med fas två av den algebraiska cykeln. Det 
är en möjlig anledning till att mycket av mitt material bestod av information om fas två i den 
algebraiska cykeln. Det kan också vara så att mycket av resultatet behandlade fas två för att 
det är där eleverna fastnar. Eller som en av informanterna uttryckte sig, man måste förstå hur 
man hanterar algebraiska uttryck och hur man löser ekvationer innan man kan komma till att 
lösa problem.  
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Diskussion om hur viktig den manuella färdigheten i algebra är, att kunna hantera algebraiska 
uttryck trots att dagens miniräknare klarar mycket av detta tar Person och Wennström (1999) 
upp. De anser att den manuella färdigheten är viktig för förståelsen. En miniräknare klarar att 
lösa många problem, men jag tycker att förståelsen är viktig. Även för att en miniräknare kan 
lösa en uppgift så måste eleven lära sig att förstå det algebraiska språket och då anser jag att 
de manuella färdigheterna i algebra är viktiga. 
 
Att lösa ekvationer är en central del av algebra. Vid ekvationslösning är det viktigt eleverna 
förstår vad en ekvation är och vad likhetstecknet har för funktion. Då eleven ska lösa 
ekvationer används antingen en informell eller formell metod, för att bli en bra ekvations-
lösare så ska fler än en metod kunna användas och någon av metoderna behöver vara en 
formell metod anser Bergsten m.fl. (1997). Men det är med hjälp av de informella metoderna 
eleverna förstår vad en ekvation är. En av informanterna påpekar hur han/hon uppmuntrar 
eleverna att vara lite kluriga när de ska lösa ekvationer. Han/hon anser att det är viktigt att inte 
tvinga på eleverna någon metod, risken är då att eleverna tappar självförtroendet. 
 
Under en av intervjuerna berättar informanten hur han/hon använder sig av färger för att vara 
tydlig när en ekvation ska lösas. Det framkommer att det är viktigt att inte gå för fort fram, det 
måste få ta tid. Lärarna tar även upp hur viktigt det är att uppmuntra eleverna så de inte tappar 
själförtroendet. Persson och Wennströms återkommer flera gånger till kognitiva och affektiva 
faktorerna. De anser att självförtroende och motivation är viktigt vid inlärningen av 
matematik. Som en av mina informanter uttrycker det: Att bygga upp elevernas själv-
förtroende är nästan den viktigaste uppgiften jag har som lärare. Även om eleven gör fel 
måste det positiva lyftas fram påpekar Persson (2000a). 
 
I de två svenska undersökningar jag har behandlat i uppsatsen (Olteanu och Persson & 
Wennström) påpekas vikten av att analysera de fel som eleven gör, för att eleven ska kunna få 
så bra fortsatt hjälp som möjligt. För att kunna göra detta använder sig Olteanu av flera 
ekvationer i olika svårighetsgrad, där ett moment från föregående uppgift tas bort till 
nästkommande uppgift för att kunna se var eleven fastnar. Ofta kan ett litet fel hänga med 
genom hela lösningen och därför är det viktigt som lärare att ordentligt analysera elevens fel 
så att orsaken till felet kan redas ut (2004b). 
 
Vilka svårigheter (finns det svårigheter?) finns det inom algebra på gymnasiet? 
I uppsatsens inledning nämns att algebrakunskaperna brister bland nybörjarstudenterna på 
civilingenjörsprogrammet. En undersökning som genomfördes 1999 av Högskoleverket visar 
att matematikkunskaperna var sämre än tidigare år. Olteanu som är forskare och lärare har 
själv sett att algebra är något som elever tycker är svårt. För att underlätta för elever har 
frågan i uppsatsen varit vilka svårigheter som finns vid algebrainlärning, för jag tror att om 
läraren är medveten om vilka svårigheter som finns så kan eleven lättare få rätt hjälp. Jag 
kommer här att presentera några av de områden inom algebra som elever har särskilt svårt att 
förstå enligt resultatet från intervjuer med de tre informanterna och den forskning jag har tagit 
del av. 
 
Bråk 
Vid samtalen med informanterna framkommer att bråk är ett område som det finns osäkerhet 
inom hos eleverna. En av informanterna berättar att elever saknar säkerhet, de vet ungefär hur 
de ska addera två bråktal, men de saknar säkerheten. Även att dividera två bråktal ställer till 
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problem berättar en av informanterna. Eleverna vet hur de ska göra men inte varför, där krävs 
att läraren är tydlig hur det går till att dividera två bråktal. Att bråk är ett område som ställer 
till problem påvisar även Persson och Wennström (1999) i deras forskning. De anser att bråk 
och bråkräkning är en av de svårigheter som eleverna visar vid ett av de olika testerna som de 

genomförde. Det krävs att eleverna vet att 
2
x

 tolkas som x
2
1

 för att kunna lösa en del 

uppgifter. 
 
Ekvationer 
Vid lösandet av ekvationer ställer likhetstecknets betydelse till problem (Persson 1999). 
Missförstånd av dess betydelse leder till att elever löser ekvationen fel, elever kan få en 
ekvation till förenkling eller så löses ekvationen helt horisontellt, eleven använder likhets-
tecknet som det har betydelse blir och inte lika med. Under mina intervjuer berättar 
informanterna att ekvationer av typen 1533 =+x  inte ställer till några större problem. Det är 
när ekvationen innehåller flera termer som även problemen kommer. Det kan bero på att då 
behövs en formell metod tror en av informanterna. Kieran (1992) skriver om en undersökning 
om elever som har lärt sig metoden ”övertäckning”, dessa elever klarar sig mycket bättre än 
elever som lärt sig metoderna ”övertäckning” och ”gör samma sak på båda sidorna” på kort 
tid. En av lärarna upplever att det finns ett motstånd att använda sig av formella metoder. 
 
Läsuppgifter 
Att läsuppgifter är ett problem framkommer både under mina intervjuer och i forskningen jag 
har tagit del av. Den matematiska abstraktionsnivån är inte tillräckligt hög, eleverna har svårt 
att översätta från situation till ett uttryck där algebraiska uttryck används, visade testerna som 
Persson och Wennström genomförde (1999). Elever har ofta svårt att förstå uppgifter när de 
läst den har Grønmo märkt. 
 
I England får eleverna lösa praktiska problem från vardagen, men då har effekten blivit att 
eleverna löser problem men inte med hjälp av algebran. Eleverna ökar de inte sin algebraiska 
förståelse. (Filloy m.fl.,1996) 
 
Symbolförståelse 
Under intervjuerna framkommer att eleverna tycker det blir svårt när man lämnar det linjära, a 
och övergår till a2. Även av resultatet från Olteanus (2000) framgår dessa svårigheter. 
Eleverna förstår inte vad aa 23 ⋅  betyder och uppfattar det som aa 23 + . 
 
Det matematiska symbolspråket är något eleverna lär sig precis som ett främmande språk 
(Bergsten m.fl. 1997). Till en början ger eleverna bokstaven ett visst värde, att se bokstaven 
som en variabel har eleverna svårt för (Kieran, 1992). Det finns svårigheter med 
variabelbegreppet, sambandet mellan variabler, vad x respektive y står för i xy += 5 . Det 
finns problem med att se x och y som olika objekt i t.ex. yxyx 10753 ++− . 
 
Ett problem som tas upp under samtalen med lärarna är att eleverna är osäkra inom områden 
som rör algebra, ofta vet eleverna ungefär hur något ska lösas men de saknar säkerhet. 
Naturligtvis skapar detta ett problem, att eleverna inte litar på sin kunskap. 
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7.2 Metoddiskussion 

 
Litteraturstudien har utgått från svensk och utländsk litteratur. Det finns många olika 
forskningsstudier som behandlar undervisning av algebra på gymnasiet. I uppsatsen finns två 
olika forskningsstudier som är genomförda på två olika gymnasieskolor. Jag tycker dessa två 
studier behandlar uppsatsens frågor. Studierna behandlar sådant som vilka brister eleverna har 
inom algebra på gymnasiet. Och vad läraren kan göra för att underlätta för eleven vid 
algebrainlärning. 
 
Den empiriska delen av uppsatsen inriktar sig på att söka svar på hur lärare tycker att det är att 
undervisa i algebra, vilka svårigheter eleverna har och vad som är viktigt att tänka på när man 
undervisar i algebra. Jag har valt att genomföra tre ostrukturerade intervjuer. Fördelen med 
den formen av intervjuer är att informanterna får möjlighet att berätta fritt hur de upplever det 
är att undervisa i algebra. Men den fria formen av intervjusamtal gör det möjligt att 
informanterna inte får exakt samma fråga, inte heller i samma följd vilket kan påverka 
resultatet av intervjuerna. För att få så stor behållning av intervjuerna som möjligt spelades de 
in på band. Att spela in på band har både för och nackdelar anser jag. En bandspelare kan få 
informanten att känna sig obekväm och inte prata spontant. Bandspelaren kan även påverka 
mig som intervjuare så att intervjun inte blir som den skulle ha blivit utan bandspelare. 
Fördelen med bandspelare är att jag som intervjuare kan koncentrera mig på vad informanten 
säger istället för att anteckna under intervjun. Jag upplevde inte att bandspelaren störde mig 
eller mina informanter, möjligtvis när intervjun började och jag satte på bandspelaren. Men 
det tycker jag inte påverkar resultatet eftersom början på intervjun inte är så stor del av 
resultatet. Att spela in på band gjorde intervjuerna till intressanta samtal som jag inte tror de 
skulle ha blivit om jag varit tvungen att föra anteckningar hela tiden. Efter intervjuerna hade 
jag sedan chansen att lyssna på intervjuerna igen och skriva ned exakt vad informanterna 
berättade under samtalet. 

7.3 Slutord 

För att lösa matematiska problem är algebra ett kraftfullt verktyg. Genom att använda algebra 
kan lagar skrivas generellt. Idag läser alla på gymnasiet algebra i kurs Matematik A som är ett 
kärnämne. Det är viktigt att alla får samma chans till vidareutbildning, därför är det 
betydelsefullt att alla kommer i kontakt med algebra. Genom den forskning som jag har tagit 
del av och den empiriska studie som jag genomfört framkommer att det finns svårigheter då 
elever arbetar med algebra. Att lösa ekvationer en del av algebra, det är först då en ekvation 
innehåller flera termer som problemen kommer visar min empiriska undersökning. Att 
använda sig av bråk underlättar vid arbete med algebra påpekar en av informanterna, men 
bråk ställer till problem för eleverna. Att lämna det linjära, x och övergå till x2 är svårt 
framkommer av min empiriska studie. Vid läsuppgifter används hela den algebraiska cykeln. 
Men läsuppgifter anses som svåra. Vid undervisning av algebra är det viktigt att eleven 
uppmuntras så han/hon inte tappar självförtroendet. Vissa moment måste få ta tid annars är 
det risk att eleven inte kommer längre framhåller en informant. 
 
Uppsatsen bygger på erfarenheter från forskare/lärare som har undervisat i algebra. Som 
blivande/arbetande lärare kan uppsatsen fungera som inspiration vid arbete med algebra i 
skolan. Uppsatsen tar upp viktiga delar av algebran bl.a. olika delar av algebran och vilka 
svårigheter som elever har. 
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Denna uppsats utgår från läraren och dess undervisning. Förslag till fortsatt forskning är att 
utgå från eleven, hur han/hon upplever algebra? En undersökning hur elever löser uppgifter 
som innehåller algebra vore intressant tycker jag. Det vore även intressant att undersöka hur 
algebra introduceras i grundskolan. 
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Bilagor 
 
BILAGA 1 
 
ANNULLERINGSLAGAR OCH ÖVERFLYTTNINGSREGLER 
 
Kommutativa lagen abba +=+   baab =  
Associativa lagen )()( cbacba ++=++  )()( bcacab =  
Distributiva lagen acabcba +=+ )(  bdbcadacdcba +++=++ ))((  

(Råde, 1998) 
Annulleringslag 

  

0, ≠=⇔=

⋅=⋅⇔=

−=−⇔=

+=+⇔=

c
c

b

c

a
ba

cbcaba

cbcaba

cbcaba

 

 
Överflyttningsregler  

  

b

c
abcba

cbacba

bcacba

=⇔≠=⋅

+=⇔=−

−=⇔=+

0,

 

(Bergsten m.fl., 1997 s. 62) 
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BILAGA 2 
 
LINKÖPINGS UNIVERSITET   2004-11-14 
Lärarprogrammet 
 
Till ”Informantens namn” 
 
Undersökning om hur det är att undervisa i algebra på gymnasieskolan. 
 
Bakgrund 
Jag heter Anna Korall och studerar till gymnasielärare i matematik och naturkunskap vid 
Linköpings universitet. Nu under höstterminen skriver jag examensarbete som handlar om 
algebran i gymnasieskolan. Därför kontaktar jag Dig nu och hoppas att Du vill dela med Dig 
av Dina erfarenheter i att undervisa i algebra. 
 
Undersökningens upplägg 
Jag har för avsikt att göra intervjuer, som spelas in på band. En intervju tar högst en timme. 
Uppgifter som är identifierbara kommer naturligtvis att utelämnas eller skrivas om så att de 
avidentifieras. Det kommer alltså inte gå att spåra några uppgifter Du lämnar, vare sig till Din 
person och eller skola. Data från intervjuerna kommer endast att användas till min rapport, 
som kommer att läggas fram vid Linköpings universitet preliminärt i januari 2005. Rapporten 
kommer sedan att vara publicerad på nätet. De inspelade banden kommer att förstöras senast 
en månad efter att rapporten är godkänd. 
 
Villkor för deltaganden 
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. Dina uppgifter kommer då inte att finnas med 
i undersökningens resultat. Självklart kommer jag att skicka Dig ett exemplar av rapporten när 
den är klar. Om Du har några frågor får Du gärna kontakta mig eller min handledare. 
 
Intervjun 
Syftet med intervjun är att få ta del av Dina erfarenheter av att undervisa i algebra. Vid 
intervjun är jag intresserad av att fråga Dig om vilka svårigheter i algebra Du märkt att 
eleverna har. Jag vill gärna få exempel på uppgifter i algebra som du tycker är bra. Jag är även 
intresserad av Dina tips och idéer hur jag kan undervisa i algebra. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Anna Korall    Maria Bjerneby Häll 
Studerande    Handledare 
Tfn:     Matematiska institutionen 
E-post:    Tfn: 
    E-post: mahal@mai.liu.se 
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BILAGA 3 
 
PROBLEMLÖSNING MED ELLER UTAN EKVATIONER 
 
Ekvationer är ett hjälpmedel då man har svårt att finna rätt räknesätt. Ekvationer gör det 
möjligt att tänka ”medströms”. 
 
Lös varje problem både med eller utan. 
 

1. En kurs på 70 timmar skall läggas ut under 25 veckor. Hur många timmar ska det vara 
varje vecka? 

 
2. Ur en droppande vattenkran rinner 4 dl vatten per timme. I en hink under kranen har 9 

liter vatten samlats upp. Hur länge har hinken stått där? 
 
3. 0,85 kg köttfärs kostar 42 kr. Hur mycket kostar 1 kg köttfärs? 
 
4. En rektangel skall ha arean 15,2 cm2. Basen skall vara 7 cm. Vilken höjd skall 

rektangeln ha? 
 
5. En cirkels omkrets beräknas med formeln π⋅= dO . O=omkrets. d=diameter π=3,14. 

Du skall rita en cirkel med omkrets 15 cm. Hur lång ska diametern vara? 
 
6. Sambandet mellan väg, fart och tid kan beskrivas med formeln tvs ⋅= . En gevärskula 

färdas med farten 300 m/s. 
a) Hur långt färdas kulan på 1,7 sekunder? 
b) Hur lång tid tar det för kulan att färdas 50 meter? 
 

7. På ett företag är 25 människor långtidssjukskrivna. Det är 6% av alla som jobbar i 
företaget. Hur många arbetar i företaget? 
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BILAGA 4 
 
ÖVNING FÖR ATT ÖKA FÖRSTÅELSEN AV A RESPEKTIVE A2. 
 
                      a 

1. Teckna ett uttryck för kvadratens: 
a) Omkrets 
b) Area            a 
 
 

2. Vad menas med: 
a) a2  
b) 24a  
c) a4  
 
             a 

3. Teckna ett uttryck för: 
a) Rektangelns omkrets              b  
b) Rektangelns area 
 
 

4. Vad menas med: 
a) ab  
b) ba +  
c) ( )ba +2  
d) ab2  

 
       a 

5. Teckna ett uttryck för kubens: 
a) Volym 
b) Mantelarea   a 
c) Omkrets 
 

             a 
6. Vad menas med 

a) a3  
b) 23a  
c) 33a  

 
7. Förenkla 

a) 432 +++ xx  
b) 432 +++++ baba  
c) 4532 22

++++++ aaaaa  
d) abaaaaba 233 22

+++++  
e) 2323 64523 aaaaaa +++++  
f) aabbaababaab 353 222

++++++  
 


