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Abstract 
During my practice as a teacher trainee at an upper secondary school it became clear to me 

that many pupils have difficulties with algebra. Also in a report from the National Agency for 

Education (1999) you can see that the students algebra knowledge get worse and worse. I was 

surprised to find that many pupils seemed to get stuck on the level of attainment for the senior 

level of the nine-year compulsory school. As I have not studied anything about difficulties in 

algebra during my training to become a qualified teacher I would like to get to know more 

about this. I also examine why you have to study algebra in upper secondary school. In my 

examination I have besides studying research used an empirical study. The empirical study 

consists of four interviews with upper secondary school teachers in mathematics. 
  

The result of my assignment can be summarized with that algebra gives you general solutions 

to problems, gives you larger poosibility to manage higer studys and its an important tool in 

other subjects in Upper Secondary School. The typical mistakes students do depends 

especially on fault due to lack of arithmetic skills. 
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Sammanfattning 
Under mina praktikperioder på gymnasieskolan som lärarstudent kom jag i kontakt med 

många elever som hade det svårt med algebra. Även i en rapport från Skolverket (1999) 

fastlås gymnasieelevers allt sämre algebrakunskaper. Jag förundrades över att många elever 

verkade ha fastnat på högstadiets kunskapsnivå. Då jag inte har fått någon undervisning om 

elever med svårigheter i algebra i min lärarutbildning, vill jag lära mig mer om detta. Jag 

undersöker också varför man läser algebra på gymnasieskolan. I min undersökning har jag 

förutom litteraturstudier använt mig av en empirisk studie. Den empiriska studien består av 

intervjuer med fyra gymnasielärare i matematik.  

 

Resultatet av mitt arbete kan sammanfattas med att algebra ger generella lösningar på 

problem, ger större möjligheter att klara av högre studier och att det är ett viktigt verktyg i 

många andra ämnen i gymnasieskolan. De typiska fel som gymnasieelever gör beror främst på 

fel p.g.a. aritmetiska färdigheter saknas. 

 

 

Nyckelord: gymnasieskolan, matematik, algebra, bokstavssymboler 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en kort bakgrund till mitt examensarbete. Jag kommer att förtydliga syftet, 

problemformuleringarna och avgränsningarna. Avslutningsvis ges en disposition över hur 

arbetet är upplagt och vilka delar det innehåller. 

 

1.1 Bakgrund 

Jag har valt detta arbete för att jag tycker att algebra är en intressant del av matematiken. 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. Under mina praktikperioder har jag 

märkt att elever har stora problem med algebraiska symboler och uttryck. Därför vore det 

intressant och lärorikt att undersöka detta närmare, speciellt med tanke på att jag med stor 

sannolikhet kommer att undervisa i algebra i gymnasieskolan i framtiden. 

 

En annan orsak till att jag ville skriva ett arbete om algebra och algebrasvårigheter var när jag 

läste en undersökning om de allt sämre algebrakunskaper som elever har när de börjar på 

högskola/universitet. I undersökningen som genomfördes 1999 av Högskoleverket (1999), 

som även Oltenau (2001) berättar om i sin rapport, dras slutsatsen att de nya studenterna på 

civilingenjörsprogrammen har sämre förkunskaper i matematik än några år tidigare. Ett av de 

områden där osäkerhet finns är rationella och algebraiska uttryck.  
 

1.2 Syfte 

Då jag inte har fått någon undervisning om gymnasieelevers algebrasvårigheter i min 

lärarutbildning, vill jag söka en allmänt djupare kunskap om detta. Huvudsyftet med detta 

arbete är att undersöka varför man läser algebra i gymnasieskolan samt att undersöka vilka 

specifika problem eleverna har inom området. Jag vill också lära mig mer om algebran i 

skolan och vilka problem man som elev kan stöta på inom algebran. Det sistnämnda är av rent 

intresse och nytta inför min framtida yrkesroll som gymnasielärare. 
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1.3 Problemformuleringar 

De problemformuleringar som jag kommit fram till är: 

• Varför ska man studera algebra i gymnasieskolan? 

• Vilka typiska fel gör en gymnasieelev i algebra? 

 

1.4 Avgränsningar och förtydliganden 

För att få svar på mina problemformuleringar kommer jag att studera litteratur samt intervjua 

några gymnasielärare i matematik. I litteraturstudien försöker jag skaffa mig en mer generell 

bild av vad algebra är, hur det används inom gymnasieskolan och vilka svårigheter som finns. 

När det gäller min empiriska undersökning riktar jag in mig på djupintervjuer med fyra 

matematiklärare på gymnasieskolan.  

 

1.5 Disposition 

Examensarbetet är uppdelat i fem delar. Den första delen innehåller bakgrund, syfte, 

problemformulering, avgränsningar och förtydligande till mitt arbete. I den andra delen som 

är en litteraturgenomgång redovisas ett urval av litteratur och forskning som berör mina 

frågeställningar. Jag kommer att gå igenom vad algebra är, varför man skall läsa algebra, lite 

historisk anknytning, den viktiga algebraiska cykeln, algebrasvårigheter och sist men inte 

minst algebra i gymnasieskolan. I del tre som är ett metodkapitel redovisar jag urval, 

datainsamlingsmetoder och procedur. Resultatet som jag kommit fram till genom 

intervjufrågorna redovisas i del fyra. Den avslutande femte delen innehåller en diskussion där 

jag jämför resultatdelen med litteraturstudierna. Här kommer jag också att framföra mina egna 

tankar och åsikter om litteraturen och svarsmaterialet i min undersökning. Den femte delen 

avslutas med förslag till fortsatt forskning. Slutligen redovisas en litteraturlista. Utdrag ur 

kursplan för gymnasieskolans matematik och intervjufrågorna finns med som bilagor.  
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2. Litteraturbakgrund 
Denna litteraturgenomgång är tänkt att redovisa ett urval av litteratur och forskning inom 

området algebra i skolan. Jag kommer att gå igenom vad algebra är, varför man skall läsa 

algebra, lite historisk anknytning, den viktiga algebraiska cykeln, algebrasvårigheter och sist 

men inte minst algebra i gymnasieskolan. 
 

2.1 Vad är algebra? 

Algebra betyder, menar Bergsten m.fl. (1997) för de flesta elever bokstavsräkning. Detta 

antyder enligt författarna en procedurinriktad inställning till matematiken. Man räknar med 

bokstäver istället för siffror. Det som är nytt för skoleleverna, bokstavssymbolerna, är den 

synliga skillnaden mellan algebra och aritmetiken. Man kan säga att algebra är den del av 

matematiken där man räknar med godtyckligt givna värden, som uttrycks med hjälp av 

bokstäver. Användningsområdena av algebra kan indelas i ekvationer, mönster och 

generaliseringar samt funktioner. Aritmetik och geometri har man historiskt sett som 

matematikens grund. Man menar att dessa områden har i direkt anknytning till verkligheten 

utvecklats när behov funnits som att räkna föremål, bestämma ytor eller volymer. Dagens 

algebra har däremot infunnit sig betydligt senare när man insett att vissa problem alltid kunde 

lösas på samma vis och därmed har man kunnat utveckla aritmetik och geometri till mer 

generaliserade former. Nu kunde man genom bokstavssymboler ersätta siffersymboler och 

räkna med icke givna tal.  

 

Idag består skolalgebran, enligt Grönmo och Rosén (1998) av studiet av operationer med tal 

samt relationer mellan tal med användande av variabler eller bokstavssymboler. Användandet 

av bokstavssymboler medför att algebran får större allmängiltighet än aritmetiken. Inledande 

algebra, eller prealgebra, är olika sätt att arbeta med algebrarelaterade problem utan att 

använda bokstäver som symboler för variabler.  

 

2.1.1 Att kunna generalisera 

Enligt Persson (2005) används skolans algebra i huvudsak för att generalisera matematiska 

samband. Man vill med insättandet av bokstäver och symboler istället för siffror kunna 

använda ekvationer i allmängiltiga situationer eller kanske för att bevisa matematiska teser.  

 3 
 



  

 

Det grundläggande för det matematiska tänkandet är att kunna se mönster och strukturer hos 

verkliga objekt och i aritmetiken skriver Bergsten m.fl. (1997). Genom att arbeta med mönster 

ges en god grund för användning av bokstäver som variabler. 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. Mönster finns bland talen och i vardagen, ibland 

kan generalisering göras utifrån dessa.  
 

2.2 Algebrans historia 

Algebra betydde ursprungligen, enligt Thompson (1996), ekvationslösning och det första 

arbetet i algebra, al-Jabr wal-muqabala av den persiske matematikern al-Khwarizmi, kan 

översättas med Kompendium i ekvationslösning. 

 

Johansson (2001) beskriver att historiskt sett är algebran, eller att använda sig av bokstäver i 

uträkningar, ganska nytt inom matematiken. Den enklare formen av aritmetik har använts i ca 

10 000 år medan bokstavsräkning första gången registreras ett par hundra år efter Kristi 

födelse. Den första algebran var retorisk, d.v.s. man klädde in problem i ord och berättade hur 

man skulle gå till väga för att nå önskat resultat. Diophantos i Alexandria är den förste 

matematiker som under denna tid använder symboler för tal och operationer. På 800-talet e Kr 

myntas det begrepp som än idag används, al-jabr eller algebra. Det är i samband med Al-

Khwarizmis arbete som variabler för första gången används. Han använde sig en del av 

geometriska figurer i sina lösningar och dessa kan därför kategoriseras som geometrisk 

algebra. När nästa stora förändring sker har det gått sju- åttahundra år och vi är framme på 

1600-talet.  

 

På 1600-talet började den symboliska algebran utvecklas (Bergsten m.fl. 1997), först genom 

fransmannen Viéte (Frankrike, 1540-1603), sedan i mer modern form av Déscartes 

(Frankrike, 1596-1650) som gått längre och införde bokstavssymboler även för de givna talen 

(koefficienterna) i en ekvation och inte bara det obekanta. Matematikens historia visar att 

algebran utvecklats från användningen i svårare problem inom aritmetiken och geometrin till 

att beskriva mer generella lösningsmetoder. Det upptäcktes att en viss typ av problem alltid 

kunde lösas på ett visst sätt genom användandet av bokstavssymboler i stället för 
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siffersymboler. Härigenom blev det möjligt att räkna med "godtyckliga" tal, beskriva 

lösningsmetoder på ett tydligt sätt, samt visa att metoderna fungerade.  
 

2.3 Varför skall man läsa algebra? 

Det är viktigt att kunna algebra. Enligt Häggström (2004) talar det mesta för att vårt samhälle 

i allt högre grad kommer att genomsyras av algebra, ofta dold i matematiska modeller som 

hanteras av datorer och annan modern teknik. De flesta arbetsplatser har redan tagit steget in i 

det ”högteknologiska samhället”. Allt fler vardagssituationer kräver ett allt bättre kunnande i 

algebra än vad som var fallet för bara några decennier sedan.  

 

I dagens samhälle beskriver Persson (2002) att vi dagligen möter 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. 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. Det moderna arbetslivet kräver mer avancerat kunnande 

än vad vi är medvetna om. 

 

Det algebraiska språket är ett standardverktyg för att hantera tal och funktioner på ett precist 

sätt och en grund för vidare studier menar Bergsten m.fl. (1997). Därför är det viktigt att alla 

ges möjlighet att lära sig hantera detta språk. Det utgör dessutom ett verktyg för tänkande och 

möjliggör för eleven att upptäcka enkelhet och struktur i komplexa sammanhang och 

generalitet ur det enskilda fallet. Att lära sig algebra tar lång tid och är en viktig process i en 

elevs matematiska utveckling.  

 

I artikeln Behöver alla lära sig algebra? berättar Persson (2002) om den tolfte ICMI 

(International 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:  

• Samhället ställer ökade krav på matematiskt kunnande. 
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• Ny teknologi kräver symbolisering. 

• Likvärdiga karriärmöjligheter. 

• Nyckeln till vidare matematikstudier. 

• Ett naturligt språk för problemlösning. 

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

• Ger möjlig till intellektuell utmaning. 

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

Enligt Oltenau (2000) är kunskaper och färdigheter i algebra ett måste för fortsatta studier i 

såväl matematik som i ämnen där matematik används, t.ex. fysik och tekniska ämnen, där 

formler alltid ligger till grund för eller utgör resultatet av experiment och diskussioner. Även i 

ekonomi kan man dra nytta av goda algebrakunskaper. 

 

2.4 Den algebraiska cykeln 

Häggström (2004) skriver att den algebraiska cykeln är ett sätt att beskriva komponenterna i 

ett kunnande som skulle kunna betecknas som funktionellt. Det första steget i den algebraiska 

cykeln innebär att man kan urskilja de väsentliga aspekterna i en problemsituation. Det 

innebär också att man kan översätta och uttrycka problemets struktur, dvs. relationerna mellan 

olika ingående storheter, med hjälp av ett algebraiskt symbolspråk. Sedan, i det andra steget, 

ska det symboliska uttrycket formuleras om enligt vissa givna regler. Det kan t ex betyda att 

man löser en uppställd ekvation eller skriver om ett uttryck så att relationerna mellan 

storheterna framträder på ett nytt sätt. I det tredje steget slutligen, ska lösningen återföras till 

det ursprungliga problemet och utvärderas. Ett väl utvecklat funktionellt kunnande i algebra 

betyder att eleven måste behärska alla dessa steg i cykeln. Eleven måste kunna växla mellan 

olika kunskapsformer, hantera olika aspekter hos symboler, begrepp och operationer, såsom 

att omväxlande hantera symbolernas form respektive innehåll.  

 

Man kan säga att det algebraiska symbolspråket har en dubbel funktion. Det man brukar dela 

upp det i är en representativ och en manipulativ funktion. Dessa två tillsammans ger tre 

centrala aspekter eller faser av arbetet med bokstavssymboler i algebran. Dessa tre faser utgör 

den algebraiska cykeln. (Bergsten m.fl., 1997) Den algebraiska cykeln innehåller: 

 

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

3. Tolkning av symboluttryck  
 

 

Figur 1 Den algebraiska cykeln (Bergsten m.fl., 1997) 

 

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. Bergsten m.fl. (1997) menar att 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. Författarna menar att man kan säga 

att den algebraiska cykeln är som en kedja. Går en länk sönder är hela kedjan oanvändbar. 

Detta är ett problem i skolan, där mycket tid har ägnats åt omskrivningar och betydligt mindre 

åt översättning och tolkning. Risken är att en sådan ensidig betoning av en aspekt ger en sned 

bild av vad algebra är. Symbolhanteringen kan då tappa mening och bli allt för mekanisk. 

Förståelsen går då förlorad.  

 

2.5 Bokstavssymboler och andra svårigheter inom algebran 

När eleverna börjar med algebra är det införandet av bokstavssymboler som blir den nya 

synliga skillnaden för dem, vilket poängteras av Bergsten m.fl.(1997). Eleverna har arbetat 

med symboler innan, siffrorna, men dessa har de arbetat med under lång tid och på ett sådant 

ingående sätt att de blivit identiska med talen och upplevs inte som skrämmande. Enligt 

Bergsten m.fl.(1997) underlättar det för eleverna om läraren visar på att till exempel siffrorna 

kan skrivas med andra symboler än de vi vanligtvis använder oss av. Eleverna har också 
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svårigheter med att se bokstavssymbolerna som siffror. De är mer vana vid att se dem i andra 

sammanhang. Till exempel kan bokstaven d i en ekvation ersättas med talet 4 på grund av att 

den är fjärde bokstaven i alfabetet eller så kan eleverna uppfatta bokstavssymbolerna som 

förkortningar, som t.ex. l som vanligtvis används för att beteckna längd på något eller t för 

beteckningen av tid. Här tillkommer också att symbolerna, bokstäverna, har en för eleverna 

övervägande funktion i det verbala och skrivna språket. För att kunna använda bokstäverna i 

matematiken som symboler för siffror måste eleverna kunna omdefiniera dem. Men också 

inse att det inte har någon betydelse vilken av bokstäverna de väljer att använda som symbol 

för det okända, vilket de kan behöva ledning av läraren för att inse. 

 

Om eleverna inte uppfattar motiv och mening med bokstavssymboler för tal och andra 

symboliska beteckningar under tidigare skolår, menar Oltenau (2000), bidrar det till en klyfta 

mellan elevernas verklighet och skolmatematiken. Eleverna famlar mer eller mindre blint efter 

mönster och sammanhang bland symbolerna. Det är viktigt att eleven har en bra 

erfarenhetsbakgrund när abstraktionen till bokstavssymboler och räkning med dem skall ske. Det är 

givet att ungdomar lär sig ord genom att vuxna använder dem; används orden inte, lär sig ungdomarna 

dem inte heller. Men klyften ökas när läraren använder ord man inte begriper, utan att läraren 

har en aning om att eleven inte förstår.   

 

Det har genomförts flera studier på hur elever uppfattar bokstavssymboler i matematiken. 

Fem hierarkiskt ordnade nivåer av elevuppfattningar har kunnat identifieras: (Quinlan 

refererad i Bergsten m.fl., 1997 och Persson, 2005) 

 

 Nivå 1: Bokstaven ses som ett objekt som saknar mening, eller  

 dess värde fås som bokstavens plats i alfabetet. 

 Nivå 2: Det är tillräckligt att pröva med ett tal istället för 

 bokstaven. 

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

 Nivå 4: Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av 

 tal. Det räcker med att testa något av dessa tal. 

 Nivå 5: Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av 

 tal. Man behöver inte pröva med något av dessa tal. 
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Det är vanligt förekommande att elever har svårigheter med nivå 4 och 5 och att alltför många 

finns på nivå 1. Bokstavssymbolen i en ekvation som ett okänt tal är lättare att förstå än 

variabelbegreppet. Undersökningar har visat att algebraundervisningen bör inriktas på att 

bygga upp mening med det algebraiska symbolspråket samt göra det levande. (Bergsten m.fl., 

1997) 
 

Algebran är, och har alltid varit, ett problem för eleverna. Den utgör på mer än ett sätt 

bokstavliga svårigheter i matematiklärandet beskriver Persson (2005). Svårigheter 

förekommer vid uppfattning av bokstavssymboler och hur bokstavsuttryck skall översättas. 

Lärare har under alla tider kämpat med att utveckla undervisningsmetoder som underlättar 

algebraförståelsen och hjälpa eleverna att skaffa sig den algebraiska grund de måste stå på för 

att klara vidare studier och de krav som deras framtida yrke ställer.  

 

Grundläggande kunskaper i aritmetik är en förutsättning för att eleven ska kunna fokusera på 

innebörden av symbolerna i algebran. Olteanu (2000) visar i sin undersökning att elever i 

gymnasieålder uppvisar brister i förståelsen för begrepp som ligger mellan aritmetik och 

algebra. Förståelsen upphör ofta till följd av att: 

 

• Eleven har brister i sina aritmetiska färdigheter 

När eleven inte känner till de olika räkneoperationernas egenskaper skapar detta 

problem. En förenkling av uppgiften a · a - a kan då felaktigt bli a. Det visar att eleven 

behandlar subtraktion före multiplikation. 

 

• Det algebraiska formelspråket behärskas dåligt 

Det vanligaste algebraiska språket saknas, elever förstår inte ord som summa, produkt 

och inverterad. 

 

• Vissa elever har inte förstått i slutet av nian att det finns osynliga tecken i algebra.  

5(-3c) kan felaktigt bli 5 - 3c med förklaringen att multiplikationen glöms bort. 

(Oltenau, 2000) 

 

De osynliga tecknen är exempelvis det utelämnade multiplikationstecknet i ett uttryck som 3x. 

Eleven behöver själv lära sig att det motsvarar 3·x. Dessa luckor i kunskapen har lett till 

brister i elevers grundläggande begreppsförståelse. Även Häggström (2004) konstaterar att det 
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ofta är problem i aritmetiken som försvårar förståelsen för algebra. Dessvärre uppdagas det 

inte förrän eleven väl börjar arbeta med algebra. 

 

Kunskaperna i algebra varierar mycket bland eleverna, enligt Persson (2005), när de kommer 

till gymnasiet, oavsett program. En fjärdedel av eleverna har goda kunskaper, hälften har en 

godtagbar nivå medan resterande fjärdedelen har dåliga kunskaper. De flesta klarade av enkla 

ekvationer med endast en räkneoperation. Svårigheten var främst i säkerheten i manipulativa 

färdigheter som att förenkla uttryck och lösa vissa ekvationer. Problemen i algebra beror 

egentligen på bristande färdigheter i aritmetik. Bristerna som har identifierats har delats i tre 

områden: 

 

 Aritmetiska färdigheter. Prioriteringsregler, parentesers betydelse, bråktal och 

bråkräkning, negativa tal och minustecknets betydelse. 

 Matematisk abstraktionsnivå. Uppfattning av bokstavssymboler, variabelbegreppet 

och samband mellan variabler, uppställning och tolkning av algebraiska uttryck. 

 Logiskt tänkande 

 

Persson (2005) skriver att i jämförelsen mellan elever som började 1994 och 2000 på 

naturvetenskapliga linjen/programmet visar att färdigheter att förenkla uttryck, kvadratiska 

utryck och ekvationslösning har ytterligare försämrats. Det har däremot skett en viss 

förbättring i att bilda och tolka uttryck.  

 

Undersökningar visar att många skolelever inte uppfattar bokstäver som en kvantitet utan som 

en förkortning av ett objekt, bl.a. Grönmo & Rosén (1998). Olika exempel på elevers 

bristande förkunskaper när de börjar på gymnasieskolan är:  

 

• Variabeln sätts till 1 

Många elever sätter det obekanta talet till 1 och använder det vid  

räknandet.  

 

• ”Öppna svar” 

En del elever godkänner inte svar som innehåller uttryck, t.ex. x + 7. Eleven är 

inte nöjd med svaret utan fortsätter ”räknandet” och får svaret 7x. 
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• Räkning utan variabel 

Vid additionen 3a + 5b beräknas 3 + 5 först, varpå man lägger till a och b till 

slut. Det ger svaret 8ab. Vid en del tillfällen ger denna strategi samma svar om 

eleven arbetar enligt strategin öppna svar, dvs. i detta fall 8ab. 

 

Elevernas missuppfattning runt likhetstecknets betydelse tas upp av Bergsten m.fl.(1997). Här 

förordas att eleverna lär in betydelsen är istället för blir. Eleverna har svårigheter att förstå 

ekvationer och ekvationslösning då de har svårt att tolka likhetstecknet som är lika med eller 

är lika mycket som, dvs. att vänster och höger led i en ekvation står för lika stora tal. De 

förstår inte att det råder en ekvivalens. 

 

2.6 Algebra i gymnasieskolan 

Samtliga nationella program i gymnasieskolan innefattar åtta kärnämnen varav matematik är 

ett. Det innebär att alla gymnasieelever läser Matematik A. Matematik B är en obligatorisk 

kurs på några program och på övriga program är den en valbar kurs. Matematik C och D ingår 

som obligatoriska kurser i några program. De kan även läsas som valbara kurser i andra 

program. Matematik E är inte obligatorisk på något program men finns som valbar kurs. 

Algebra finns med i alla kurser på gymnasieskolan.(Skolverket, 2000) Utdrag kursplanens 

uppnåendemål samt strävansmål ligger som bilaga 1. 

 

Vilka mål har man då med algebran i gymnasieskolan? Kursplanen för gymnasieskolan tar 

upp två olika typer av mål, uppnåendemål och strävans mål. Uppnåendemålen beskriver vad 

alla elever ska ha uppnått när de har läst färdigt kursen och strävansmålen anger de mål som 

skolan ska sträva mot. Till att börja med tar jag upp de s.k. uppnåendemålen.  

 

2.6.1 Matematik A 

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 ekvationer och algebraiska 

uttryck som krävs i för att lösa problem i vardagslivet. Denna kurs är i stort sett en repetition 

från grundskolan. Uppnåendemålen med denna kurs är att stärka och repetera elevernas 

kunskaper från grundskolan och för att ge dem en bra grund för fortsatta studier i matematik 
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samt problemlösning i vardagslivet. De ska kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, 

formler och funktioner. (Skolverket, 2000) 

 

2.6.2 Matematik B 

I Matematik B utökar eleverna sina kunskaper om linjära ekvationer till att kunna arbeta med 

andragradsekvationer som används vid problemlösning. Uppnåendemålen för eleverna här är 

att de ska efter avslutad kurs kunna behandla andragradsuttryck, andragradsekvationer. Vidare 

så är målet att de ska kunna använda sig av sina kunskaper vid olika problemlösningar. De 

ska även kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former, lösa linjära olikheter och 

ekvationssystem med algebraiska metoder. (Skolverket, 2000) 

 

2.6.3 Matematik C 

I Matematik C arbetar eleven med att ställa upp och förenkla polynom samt rationella uttryck. 

Gällande polynom så ingår andragradsekvationer, rotekvationer och polynom i faktorform. I 

rationella uttryck ingår förkortning och förlängning, addition och subtraktion av bråk, 

multiplikation och division av bråk. Uppnåendemålen för matematik C är att eleverna har fått 

goda kunskaper vid behandling av polynom, polynomfunktioner/ekvationer och 

potensfunktioner. (Skolverket, 2000) 

  

2.6.4 Matematik D 

I kursen Matematik D arbetar eleven bl.a. med fördjupning av derivata och användning av 

integraler. Dessa moment kräver kunskaper i algebraiska förenklingar och ekvationslösning. I 

denna kurs fortsätter man med kvadreringsregler, konjugatregeln och förenkling av uttryck. 

Uppnående målen i denna kurs är bl.a., gällande algebra, att kunna förklara 

deriveringsreglerna och själv i några fall kunna härleda dem för trigonometriska funktioner, 

logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner samt kunna 

tillämpa dessa regler vid problemlösning. (Skolverket, 2000) 
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2.6.5 Matematik E 

I 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 såsom polynomdivision. Målet med denna kurs är bl.a. att eleven skall kunna 

räkna med komplexa tal skrivna i olika former, samt kunna lösa enklare polynomekvationer 

med hjälp av bl.a. algebraiska kunskaper. (Skolverket, 2000) 

 

2.6.6 Strävansmål 

Kursplanens strävans mål för matematik är väldigt starkt förknippade med algebran. I 

strävansmålen står det bl.a. att eleven ska utveckla sin förmåga att tolka, förklara och använda 

sig av matematikens språk och symboler. Eleven ska också utveckla en förmåga att lösa 

problemsituationen genom att formulera problemen med hjälp av matematiska symboler och 

begrepp. För att eleven ska kunna nå upp till strävansmålen krävs det att han/hon har en god 

kunskap om de grundläggande algebraiska begreppen samt vet hur man använder sig av 

dessa. 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisar jag urvalet av intervjupersoner och hur de valdes ut. Jag går igenom 

vilka undersökningsmetoder som använts och hur resultaten av dessa samlades in. Vidare 

diskuterar jag undersökningens tillförlitlighet. 

 

3.1 Val av metod 

Jag har använt mig av två metoder, en litteraturstudie och en empirisk studie för att få svar på 

uppsatsens problemformuleringar. Först gjorde jag en litteraturstudie för att sätta mig in i 

ämnet innan jag gjorde den empiriska studien. 

 

De vanligaste, enligt Johansson och Svedner (2001), vetenskapliga undersökningsmetoderna 

är intervju, enkät, observation och textundersökning. Det finns två olika typer av intervjuer: 

en som bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagare i en undersökning, en annan som 

använder sig av avsevärt friare formulerade frågor, som varieras på olika sätt. Den förra kan 

man kalla strukturerad intervju, den senare kvalitativ.  

 

Jag har använt mig av kvalitativ metod som utgjordes av djupintervjuer med fyra 

gymnasielärarelärare i matematik. Kvalitativa intervjuer karakteriseras bland annat av att 

intervjuaren ställer enkla och raka frågor. Som svar på dessa frågor erhålls komplexa och 

innehållsrika svar. (Trost, 1997) Motiveringen till valet av metod är att jag vid intervjuerna 

kan få ut mer av intervjufrågorna. Följdfrågor kan ställas och genom diskussioner kan man 

komma fram till ett tillförlitligt svar. Man kan därigenom undvika missförstånd. 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har strävat att få en så stor spridning på intervjupersonerna som möjligt, genom att de 

arbetar på fyra olika gymnasieskolor och med olika program. Gymnasieskolorna ligger i en 

medelstor stad i mellersta Sverige. Den kvalitativa intervjun genomfördes med muntligt 

ställda frågor. (Se bilaga 2) 
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3.2.1 Undersökningsgrupp för intervjuerna 

Lärare 1: Är en manlig gymnasielärare i matematik och fysik på ca 60 år. Han har arbetat 

som lärare i drygt 30 år och undervisar numera i gymnasiekurser på komvux. Lärare 2: Är en 

manlig gymnasielärare i matematik och fysik på ca 50 år. Han har arbetat som lärare i 18 år 

och undervisar på naturvetenskapliga och tekniska program. Lärare 3: Är en kvinnlig 

gymnasielärare i matematik och naturkunskap på ca 35 år. Efter avslutad utbildning har hon 

arbetat som lärare i drygt tre år. Hon undervisar på samhällsvetenskapliga och 

industriprogram. Lärare 4: Är en kvinnlig gymnasielärare i matematik och fysik på ca 55 år. 

Hon har arbetat som lärare i drygt 30 år. Hon undervisar på samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga program. 

 Intervjupersonerna kallar jag för L1, L2, L3 respektive L4 fortsättningsvis i uppsatsen.  

3.2.2 Motivering av intervjufrågor 

Inledande frågor 

De inledande frågorna ställs för att ge mig ett grepp om hur erfaren läraren är.  

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Har du varit länge på den här skolan? 

• Har du jobbat på andra skolor? 

• Har du arbetat med olika nivåer? 

 

Frågor om undervisning i algebra 

Dessa frågor ställs för att få svar på mina problemformuleringar: 

 

(1) Varför ska man studera algebra i gymnasieskolan?  

- Kopplat till läroplanen och kursplanen. 

- Kopplat till elevernas vardag. 

- Kopplat till framtida yrke. 

 

(2) Kan du nämna några särskilda problem som elever har med algebraräkning i 

gymnasieskolan? Ge några konkreta exempel... Vad beror felen på? 

  
(3) Hur är elevernas kunskaper i algebra när de kommer till gymnasiet? Är det något 

särskilt som saknas? 
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(4)Hur motiverar och förklarar du för dina elever att de ska lära sig algebra i 

skolmatematiken? 

 

Fråga (1) och fråga (4) ställs för att jag skall få svar på problemformuleringen – Varför ska 

man studera algebra i gymnasieskolan? (1) är en direkt fråga för att få svaret, medan fråga (4) 

ställs för att få fram hur läraren motiverar och förklarar för sina elever att man skall läsa 

algebra. Genom den frågan kan jag sedan koppla till första problemformuleringen för att få ett 

mer utförligt svar. Fråga (2) och (3) ställs för att få svar på min andra problemformulering: 

Vilka typexempel på fel gör en gymnasieelev i algebra? Fråga (2) ställs för att jag ska få fram 

vilka konkreta svårigheter som eleverna har i algebran och vad det kan bero på. (3) är en 

direkt följdfråga för att få fram vad som brister i algebrakunskaperna när eleverna kommer till 

gymnasieskolan.  

 

3.3 Procedur 

Jag försökte få intervjuer med lärare på olika skolor för att få lite spridning i 

undersökningsgruppen. Lärarna som jag har intervjuat är lärare i allt från praktiska 

utbildningar till rent teoretiska. Jag tog kontakt med berörda lärare via e-post och förklarade 

att jag gjorde en undersökning för mitt examensarbete och vad det var för typ av frågor jag 

tänkte ställa. Att de fick reda på vilka frågor jag tänkte ställa var för att de kunde förbereda 

sig. Jag förklarade också att jag ämnade spela in intervjun och att all information skulle 

hanteras anonymt.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

Jag har utarbetat frågorna i intervjun utifrån mina problemformuleringar. Svaren på frågorna 

är tänkta att ge svar på problemformuleringarna. Jag har försökt att konstruera frågorna så att 

svaren ska täcka in så mycket som möjligt av problemformuleringarna. Det är naturligtvis 

svårt att med säkerhet påstå att jag fått ett svarsresultat som har täckt in hela det tänkta 

undersökningsområdet. Vid arbetet med intervjuerna har jag försökt att få en så hög 

tillförlitlighet som möjligt genom att få en viss spridning i åsikter genom urvalet.  

 

 16 
 



  

Sedan kan man fråga sig om fyra intervjupersoner är tillräckligt för att ge en generell bild av 

undersökningsområdet. Det är omöjligt att säga och just det är en svaghet i undersökningen. 

Dock måste påpekas att antalet intervjupersoner har en betydelse för undersökningen som 

helhet. Om fler valts ut hade svarsunderlaget också blivit större och jag hade fått fram en 

bredare och rikligare svarsbild på arbetets frågeställningar. 
 

Jag kan inte dra några generella slutsatser av arbetet med ett så här litet urval men detta är inte 

heller avsikten. Jag anser ändå att det ger en rik bild av varför man ska läsa algebra och vilka 

typiska svårigheter eleverna har vid arbetet med algebra. 
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4. Resultat 
I resultatdelen kommer svaren på lärarnas intervjufrågor att redovisas. Intervjuerna har jag 

valt att redovisa i löpande text och sedan har jag kort sammanfattat.  

 

4.1 Intervjuer 

Intervjuerna har jag valt att redovisa i löpande text och sedan har jag gjort en 

sammanfattning av intervjuerna. Jag går igenom varje fråga för sig och skriver vad de olika 

intervjupersonerna har svarat. Intervjupersonerna kallar jag här för, som jag skrev tidigare, 

L1, L2, L3 resp. L4 

 
(1) Varför ska man studera algebra i gymnasieskolan?  

 
L1 anser att algebra är en mycket viktig del av matematiken i gymnasiet och överhuvudtaget i 

samhället. ”Framgången i matematik står i direkt proportion till förmågan att hantera 

algebraiska uttryck” anser denna lärare. L1 säger att allting är algebra egentligen. Dvs. så fort 

man kommer över räknestadiet i A-kursen, när man kommer in på räta linjer, 

andragradsekvationer, derivata osv. Algebra är en förutsättning för att överhuvudtaget förstå 

någonting i matematiken. Det kommer igen i andra ämnen också, främst fysik som är lärarens 

andra ämne. När det gäller formelhantering överhuvudtaget är algebra bashjälpmedlet. 

Läraren tycker inte att det är tillräckligt med algebra i gymnasieskolan. Siffror finns 

överhuvudtaget överallt i våran vardagsvärld och i mängder av yrken, vilket innebär att 

algebran kommer in överallt menar han. 

 

L2 anser att algebra inte har någonting med vardagslivet att göra överhuvudtaget. Det 

framkom vid intervjun med denna lärare att åsikten av nyttan med algebra skiljer sig ifrån de 

andra lärarna. Matematik har som han anser det ingen konkret koppling till vardagslivet. 

Matematik är ett sätt att beskriva saker. Algebra används för att abstrahera problem och det 

tränar det abstrakta tänkandet. L2 menar att det finns många tekniska hjälpmedel som gör att 

man inte i samma utsträckning behöver kunna algebra idag. Det finns ingen 

vardagsnödvändighet i algebran. Sen finns det vissa yrkesgrupper som måste kunna hantera 

algebra. Algebra ger oss en problemlösningsförmåga, ett sätt att angripa saker på ett medvetet 

sätt. L2 anser att algebran är en väldigt viktig del av matematiken och att det är nödvändigt att 

läsa det i gymnasieskolan för att klara av matematiken. 
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L3 tycker precis som L1 att algebra är en mycket viktig del av matematiken. Som 

naturkunskapslärare påpekar hon betydelsen att ha kunskap inom algebra även hos hennes 

andra ämnen, t.ex. där det är viktigt att kunna åskådliggöra fakta/data i diagram. L3 drar även 

kopplingar till dataämnet där boolesk algebra fyller en stor funktion vid programmering. 

Läraren menar också att algebra kommer igen överallt i vardagen. 

 

L4 menar att när man inför variabelbegreppet så tänjer man på tänkandet i hjärnan. En sorts 

kvalificerad hjärnmotion då man måste gå vidare och utveckla tankesättet. Möjliggör 

generella lösningar inom matematiken vilket är viktigt. Precis som L1 menar L4 att algebran 

kommer in överallt i våran vardagsvärld. Som fysiklärare tar hon upp att algebra kommer igen 

inom fysiken och även andra ämnen. 

 

(2) Kan du nämna några särskilda problem som elever har med algebraräkning i 
gymnasieskolan? Ge några konkreta exempel... Vad beror felen på? 

 
När det gäller specifika problem som gymnasieelever har i algebran nämner L1 främst 

skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation, eleverna inser inte skillnaden. Eleverna 

dividerar ”hej friskt” när det gäller uttryck enligt L1. Framförallt rationella uttryck skrivna på 

gemensamt bråkstreck med gemensam nämnare ställer till problem för eleverna. Även 

rotekvationer ställer till problem då eleverna inte vet att man måste pröva lösningarna. De 

accepterar alla lösningar. Hantering av uttryck och ekvationer är ett problem och hur man 

använder likhetstecken. Hur man använder sig av likhetstecken är ett missbruk bland 

gymnasieelever anser läraren. Parenteser är ett annat problem för eleverna. De har svårt att 

lära sig kvadrerings- och konjugatreglerna. Eleverna multiplicerar ihop parenteser utan att 

använda sig av reglerna. Detta leder till problem om man skall faktorisera exempelvis. Ett 

konkret exempel på fel är (3+x)(3+x) = 32 + x2. Förmågan att förenkla algebraiska uttryck är 

ett annat stort problem. Ett annat problem som förekommer är när det obekanta ändras från 

det vanliga x till t.ex. a vilket ställer till problem bland elever. Då är det viktigt som lärare att 

man påpekar att det inte är någon skillnad. När det gäller bokstäver överhuvudtaget tycker 

eleverna att det är mycket lättare att räkna med konkreta värden dvs. med siffror. Ett annat 

konkret exempel är a2 + a som ofta svaras som 2a2. Dvs. eleverna brister i förståelsen när man 

går från det linjära a till det icke linjära a2. L1 anser att det är många faktorer som spelar in i 

vad dessa fel beror på. Bristande motivation är nog den största orsaken, att ämnet inte är 

intressant. Många elever ifrågasätter nyttan med algebra, vilket L1 tycker är märkligt. L1 tror 
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att denna bristande motivation beror på att matematik kräver mycket arbete. När eleverna inte 

förstår med en gång sjunker intresset direkt. L1 brukar då ta upp exempel på när 

professionella matematiker har stött på problem och inte gett upp. 

 

L2:s första kommentar till vilka särskilda problem som finns inom algebran hos 

gymnasieelever är att de inte gillar ämnet. Läraren tycker inte att det är någon elev som har 

några stora problem med algebra efter det första året på gymnasiet. Eleverna glömmer dock 

bort fort och en viss repetition måste ske kontinuerligt vilket L2 tycker är lite egendomligt. En 

sak som L2 nämner är minustecken framför parenteser. Eleverna plockar bort parenteserna 

utan att ändra tecken inne i parentesen. Prioriteringsregler och parenteser är också ett 

bekymmer i algebran. Eleverna har svårt att föra över prioriteringsreglerna till algebran. 

Bokstäver i sig tycker L2 inte är något större bekymmer hos hans elever, de ser ingen skillnad 

på att använda sig av ett x eller ett a. Även L2 säger, precis som L1, att det är ett problem när 

man går från det linjära till det icke linjära. Elever har svårt att skilja på a2 och 2·a. 

Förenklingar och minsta gemensamma nämnare tycker även L2 är ett problem. Att hitta en 

gemensam nämnare är kanske inte svårt, men att hitta den minsta gemensamma nämnaren har 

eleverna problem med och det är svårt att lära ut tycker L2. Förenklingar är det många 

gymnasieelever som aldrig blir något vidare på och det gör att man inte kan lösa problem på 

en högre nivå. L2 tycker att man läser tillräckligt med algebra i gymnasiet, speciellt med 

tanke på att det tar tid att lära sig. Ett konkret exempel som denna lärare tar upp är 

förenklingen
kk

k
k

k 33
+=

+ . L2 menar att ett sådant exempel kan över halva klassen ha 

problem med och inte tänker på att den möjligheten till förenkling finns. L2 tror att det beror 

på bristande ”algebradrillning”. I det stora hela tycker L2 att algebra inte är något stort 

problem på de tekniska och naturvetenskapliga program han undervisar i.  

 

L3 framhåller att det förekommer att prioriteringsreglerna vid förkortning och förlängning 

vållar bekymmer. L3 tycker att elever ej kan tolka ett bråk på ett rätt sätt. Prioriteringsregler 

och parenteser nämner även denna lärare som ett stort problem och även bråkräkning. Läraren 

tycker att eleverna ofta uppfattar bokstavsräkning som något väldigt abstrakt. Även den här 

läraren tar upp problemet med likhetstecknet. Hon menar att eleverna har svårt att se 

likhetstecknet som att det ska vara en ekvivalens mellan vänster och höger sida om 

likhetstecknet. Istället vill de gärna se likhetstecknet som en uppmaning att göra någonting. 

Eleverna anser ofta att svaret ska stå på högersidan. L3 tar upp precis som L1 att elever har 
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svårt att se skillnad mellan uttryck och ekvation, dvs. eleverna vet inte om de ska räkna ut den 

obekante eller enbart förenkla. Elever har helt enkelt problem att tolka och förstå ett 

algebraiskt uttryck Även när det gäller förenklingar nämner hon att det är ett problem. Elever 

tror ofta att förenklingsuppgifter med många termer automatiskt är väldigt svåra uppgifter. L3 

nämner att ”osynliga tecken”, dvs. underförstådda tecken som inte skrivs ut, inom algebran 

vållar problem. Eleverna har svårt att förstå att 2a betyder 2·a. Precis som L2 nämner L3 

minustecknets betydelse som ett stort problem, framförallt vid förenklingar. Eleverna är helt 

enkelt inte tillräckligt säkra på räknefärdighetsbiten, på aritmetiken. L3 säger att svårigheterna 

beror på att det är elevernas förkunskaper som brister. 
 

Precis som de övriga lärarna, främst L2 och L3, nämner L4 att det är prioriteringsreglerna 

som eleverna har svårast för. När eleverna inte har klart för sig uppbyggnaden av 

multiplikation exempelvis, att det är en upprepad addition, så begriper inte eleverna 

skillnaden på a2 + a2 och a2 · a2. L4 påpekar att det är viktigt att man visar att a + a + a = 3 · a 

och att a · a · a = a3 osv. Det är viktigt att påpeka att multiplikation är ett bekvämare sätt att 

skriva upprepad addition. Elevernas svårigheter ligger här i att de inte skiljer på räknesätten 

och att det då blir en gissningstävling för dem. Ett konkret exempel på fel som hon nämner är 

2a2 +a2 som t.ex. kan bli 2a4. Det är värt att notera att såna fel kommer igen i intervjuerna med 

alla lärarna. Bråk är också något som eleverna har problem med enligt L4. Division med 

rationella uttryck är mycket svårt. Eleverna förstår inte att det finns parenteser vid varje 

bråkstreck. Att det finns en parentes omkring nämnaren och en omkring täljaren. Ett konkret 

exempel som hon tar upp är: 
4
32

+
−

x
x  där eleverna ofta utan att tänka till förkortar x:en först. 

 

(3) Hur är elevernas kunskaper i algebra när de kommer till gymnasiet? Är det något 
särskilt som saknas? 
 
När det gäller elevernas kunskaper i algebra när de kommer till gymnasiet anser L1 att 

kunskapsnivån rent generellt inom algebra inte är speciellt hög. L1 kan inte ge något specifikt 

exempel. 

 

L2 tycker att elever har glömt rent generellt i algebra över sommarlovet. L2 funderar inte så 

mycket på vad eleverna inte kan då man i matematik A tar ett omtag och repeterar mycket 

från grundskolan när det gäller algebra. Läraren tycker att denna repetition är nödvändig och 

att man inte skall hoppa över denna kurs. Vad som brister hos eleverna menar L2 är 
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framförallt ekvationslösning. En sån enkel ekvation som f = v·t i fysiken brister hos många 

elever när de skall sätta in värden exempelvis. Ett annat exempel är 4·x = 24. De som kan 

multiplikationstabellen kan lösa den men om man inte kan den riktigt bra blir det ett problem. 

 

L3 menar att kunskaper om förenkling av uttryck och lösning av vissa ekvationer saknas. 

Prioriteringsregler och parentesers betydelse är ett annat problem. Man kan säga att 

aritmetiska färdigheter saknas för att kunna klara av algebran såsom bråkräkning, negativa tal 

och minustecknets betydelse. L3 upplyser att elever har problem att kombinera bråk och 

algebra.  

 

När det gäller förkunskaperna i algebra är de dåliga hos eleverna enligt L4. de saknar främst 

förmågan att se skillnaden i räknesätten. 5x·5x kan bli 10x2 osv. Eleverna chansar helt enkelt. 

 

(4) Hur motiverar och förklarar du för dina elever att de ska lära sig algebra i 
skolmatematiken? 
 
L1 brukar när det gäller att motivera sina elever och förklara varför man skall lära sig algebra 

gå igenom praktiska exempel från verkliga livet. Exempel som L1 brukar ta upp är t.ex. hur 

man beräknar sin skatt, medelhastigheten när hastigheten förändras, alltså mer relevanta 

vardagsproblem. 

  

L2 brukar förklara att algebra ger oss en problemlösningsförmåga och att det är ett språk som 

man använder sig av inom naturvetenskapen. Utan algebrakunskaper klarar man inte ett 

problem i fysik och kemi exempelvis. Problemen där mynnar alltid ut i matematik. L2 brukar 

inte prata för länge om nyttan med algebra, utan förklarar för eleven att denne har valt att 

utbilda sig och att det ger en ”biljett” till vissa universitetsutbildningar och på den ”biljetten” 

står det att man skall kunna algebra. L2 råkar sällan in i diskussioner om varför man ska läsa 

algebra. L2 visar hellre hur man gör istället för varför, tycker det är bättre att lära sig hur man 

gör direkt och att förståelsen vanligtvis brukar komma ganska fort efterhand. Eleverna är trots 

allt automatiskt mer motiverade på de tekniska och naturvetenskapliga programmen menar 

L2.  

 

L3 brukar också dra paralleller med vardagslivet. Exempel som berör eleverna och deras 

vardag brukar vara intressanta för eleverna. 
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L4 brukar påpeka för eleverna att algebran på gymnasieskola är en inhämtning av verktyg för 

att klara högre matematikstudier. Hon brukar även ta upp praktiska exempel från vardagslivet 

för att motivera eleverna. Exempelvis brukar exponentialfunktionen vid ränteberäkning av lån 

intressera eleverna. 

 

4.2 Sammanfattning av intervjuerna 

I stort har alla intervjupersonerna ungefär samma bild av algebraundervisningen. När det 

gäller fråga (1) om varför man skall studera algebra i gymnasieskolan skiljer sig L2 från de 

andra i åsikt när det gäller algebra i vardagslivet. L2 menar att algebra inte används mycket i 

vardagslivet medan de andra lärarna menar att det förekommer överallt. De tycker dock alla 

fyra att algebra är en mycket viktig del i matematiken och att det är nödvändigt att läsa det i 

gymnasieskolan för att klara av högre studier. 

 

Fråga (2), om problemen med algebra i gymnasieskolan, besvarades också likvärdigt. Det 

framgår av intervjuerna att lärarna har ungefär samma åsikter gällande elevernas svårigheter 

med algebra. Prioriteringsregler, bråk, förenklingar och ekvationslösningar är svårigheter som 

eleverna har enligt de intervjuade lärarna. Mycket av problemen beror, enligt lärarna, på 

bristande förkunskaper när eleverna börjar på gymnasieskolan. Elevernas förkunskaper inom 

algebra när de börjar på gymnasieskolan är dåliga (fråga 3). När det gäller att motivera 

eleverna är framförallt praktiska och intressanta exempel från vardagslivet populärt hos 

lärarna (fråga 4). 

 

Man märker också en skillnad när det gäller att vara matematiklärare på olika sorters program, 

speciellt när det gäller studiemotivationen. Att L2 är gymnasielärare på teoretiska och 

tekniska program märks genom att läraren inte tycker att eleverna har svårt med algebra. 

Detta beror naturligtvis på att dessa elever har valt att läsa mycket matematik medan elever på 

praktiska program inte har gjort det.  
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5. Diskussion 
Mina problemformuleringar som är utgångspunkten för undersökningen är alltså: 

• Varför ska man studera algebra i gymnasieskolan? 

• Vilka typiska fel gör en gymnasieelev i algebra? 

 

När det gäller mitt arbete har jag i huvudsak koncentrerat mig på manipulationsdelen av den 

algebraiska cykeln. Det är dock viktigt att påpeka att man inte får glömma bort hela cykeln för 

att uppnå förståelse. 

 

Att den algebraiska cykeln är ett centralt begrepp inom algebran har jag förstått efter 

litteraturstudierna, vilket bl.a. Bergsten m.fl.(1997), Persson (2005) skriver, och att det är 

mycket viktig gällande förståelsen av algebran. De tre delarna är: översättning, omskrivning 

och tolkning. Det första steget i den algebraiska cykeln, översättningen, innebär att man 

urskiljer de väsentliga aspekterna i en problemsituation. Det innebär också att man kan 

översätta och uttrycka problemets struktur, dvs. relationerna mellan olika ingående storheter, 

med hjälp av ett algebraiskt symbolspråk. Sedan, i omskrivningssteget, ska det symboliska 

uttrycket formuleras om enligt vissa givna regler. Det kan t ex betyda att man löser en 

uppställd ekvation eller skriver om ett uttryck så att relationerna mellan storheterna framträder 

på ett nytt sätt. Det är här som mitt arbete i huvudsak är koncentrerat på. I tolkningssteget 

slutligen, ska lösningen återföras till det ursprungliga problemet och utvärderas. En väl 

utvecklad förståelse i algebra betyder att eleven måste behärska alla dessa steg i cykeln. 

Problemet i skolan är att undervisningen gärna koncentrerar sig alldeles för mycket på 

omskrivningsdelen, eller manipulationsdelen som den också kallas, vilket leder till bristande 

förståelse och problem när verkliga situationer skall lösas. 

 

Svaren på intervjufrågorna samt litteraturstudien har gett mig möjlighet att besvara mina 

problemformuleringar på ett tillfredsställande sätt. Efter att ha jämfört mina intervjusvar med 

min litteraturstudie framgick att intervjupersonerna gav en likartad bild av vilka problem som 

elever har med algebran och varför man överhuvudtaget läser ämnet i gymnasieskolan. Det 

har varit intressant och lärorikt att få intervjua gymnasielärarna. Lärarna var väldigt 

tillmötesgående och försökte hela tiden ge mig bra svar. Min uppfattning av alla de fyra 

lärarna är att de trivs bra med sitt yrkesval och att de ”brinner” för sitt ämne. 
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5.1 Svar på problemformuleringarna 

Här går jag igenom mina forskningsfrågor och diskuterar dessa mot de svar jag fått av 

litteraturstudien och de svar jag fått vid mina intervjuer. 

 

5.1.1 Varför ska man studera algebra i gymnasieskolan? 

Enligt kursplanen för gymnasieskolans matematik (2000) ska eleven lära sig så mycket 

algebra att han/hon ska kunna lösa och förstå algebrarelaterade problem i vardagslivet och 

problem som förekommer inom just den enskilda elevens program. Detta framkommer även 

vid intervjuerna att det är en stor anledning till att man läser algebra på gymnasieskolan. I 

varje fall hade två av lärarna de åsikterna. 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 nödvändiga för att följa 

olika debatter i samhället, de matematiska modellerna används på alla nivåer i samhället. Om 

inte alla elever skulle läsa algebra skulle dessa stängas ute från vissa möjligheter för fortsatt 

utbildning. Detta tar framförallt en lärare upp under intervjun. Persson (2002) skriver att det 

är en demokratisk rättighet att alla elever får komma i kontakt med algebra. För att kunna ta 

del av vad som händer i dagens samhälle tycker jag att det underlättar att ha bra kunskaper i 

algebra.  

 

Algebra är en väldigt viktig del i matematiken, framförallt möjliggör den generaliseringar av 

matematiska problem som ofta är nödvändigt. Det ger oss en större problemlösningsförmåga 

och en större förståelse för matematik. Man vill med insättandet av bokstäver och symboler 

istället för siffror kunna använda ekvationer i allmängiltiga situationer för att lösa problem. 

Jag anser i likhet med Persson (2002) att algebra är ett naturligt språk för problemlösning. 

Överallt i samhället stöter vi på problem som kräver algebraisk kunskap. Jag tycker att man 

inte heller får glömma bort att algebran kommer igen i många andra ämnen, främst inom 

naturvetenskap som fysik och kemi men även ekonomi. Har man inte kunskaper i algebra går 

det inte lösa problem i dessa ämnen, vilket flera av intervjupersonerna tar upp och påpekar. 
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5.1.2 Vilka typiska fel gör en gymnasieelev i algebra? 

I uppsatsens inledning nämns att algebrakunskaperna brister bland nybörjarstudenterna på 

civilingenjörsprogrammet. En undersökning av Högskoleverket (1999) visar att 

matematikkunskaperna var sämre än tidigare år. Jag tror att som lärare är det viktigt att veta 

och förstå vilka exempel på fel en gymnasieelev gör i algebra. Jag kommer här att diskutera 

några av de områden inom algebra som elever har särskilt svårt att förstå enligt resultatet från 

intervjuer med de fyra gymnasielärarna och den litteratur jag har tagit del av. 

 

Bråk 

Vid mina litteraturstudier har det framgått ganska klart att goda kunskaper om hantering av 

uttryck i bråkform inom aritmetiken är av stor betydelse när man börjar med algebra. Vid 

samtalen med matematiklärarna framkom att bråk är ett område inom algebran som det finns 

stor osäkerhet kring hos eleverna, vilket jag också har sett under mina praktikperioder. 

Förkortning och förlängning av algebraiska uttryck i bråkform är ett av de största problemen 

bland gymnasieelever enligt Oltenau (2001). Det tas också upp vid intervjuerna. Även att 

förkortning innebär att man dividerar täljare och nämnare med samma tal och att man vid 

förlängning multiplicerar täljare och nämnare med samma tal är något som brister hos 

eleverna. Att bråk i algebra är ett område som ställer till problem påvisar även Persson och 

Wennström (1999) i sin forskning. Ett av de tester som de genomförde visade att bråk och 

bråkräkning är en av de svårigheter som eleverna visar vid ett av de olika testerna som de 

genomförde. 

 

Ett typexempel på fel som många gymnasielever gör är:  

 
2

2
2

xxx
=+  istället för det rätta svaret som är 

2
3x . Eleverna tänker inte på att 

 man måste tolka
2
x  som x

2
1  och inte addera x-termerna först.  

Ekvationer 

Vid lösandet av ekvationer kan likhetstecknets betydelse ställa till problem, vilket både 

Bergsten m.fl. (1997) och de intervjuande lärarna har påpekat. Missförstånd av likhetstecknets 

betydelse leder till att elever löser ekvationen fel. Eleverna har svårt att se att det ska vara en 

ekvivalens mellan vänster och höger sida om likhetstecknet. De uppfattar ofta likhetstecknet 

som en uppmaning att göra något och kan ha svårighet med att uppfatta att det är ett 

ekvivalenstecken. Ett annat problem är, precis som lärare1 säger, att eleverna har svårt att se 
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skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation. Att eleverna inte inser skillnaden och det beror 

mest på, tror jag, på att eleverna hamnar oreflekterat i ekvationstänkandet vid förenklingar. 

Jag tycker att förståelsen av skillnaden mellan en ekvation och en förenkling är ett av det mest 

grundläggande inom algebran.  

 

Symbolförståelse 

Jag anser att grundläggande kunskaper i aritmetik är en förutsättning för att eleven ska kunna 

fokusera på innebörden av symbolerna i algebran. En god taluppfattning är en nödvändig 

grund för att symbolkänsla skall utvecklas. Även vid intervjuerna med gymnasielärarna 

framkom det att bokstavssymboler uppfattas som något väldigt abstrakt och tråkigt av 

eleverna. Under intervjuerna framkom det även att eleverna tycker det blir svårt när man 

lämnar det linjära, a och övergår till a2. De har svårt att förstå vad 3a·2a betyder och uppfattar 

det som 3a+2a istället för 6a2. Det finns också en hel del elever som inte inser att 

kombinationen av 2 och x betyder olika saker än om man skriver 2x eller x2 vilket även 

Olteanaus (2000) undersökning visar på. Det matematiska symbolspråket är något eleverna 

måste lära sig precis som man lär sig ett främmande språk. Till en början ger eleverna 

bokstaven ett visst värde men att se bokstaven som en variabel har eleverna svårt för. De ser 

bokstavsräkning som något väldigt abstrakt. 

 

Andra exempel på fel p.g.a. bristande symbolförståelse har jag själv erfarenhet av både som 

lärare och elev. Denna typ av fel framgick också under intervjuerna och av den inlästa 

litteraturen: 

 a2 + a = 2a2  

 a2 + a = 3a 

 

Vilken av bokstavssymbolerna som man väljer att använda i de matematiska uppgifterna kan 

skifta. Just valet av bokstavssymboler, vet jag, kan ställa till problem för eleverna eftersom de 

oftast vet vad de ska göra om det står ett x eller ett y men kan inte överföra den kunskapen till 

en annan uppgift om exempelvis står ett a eller ett b i stället. Lärarna jag har intervjuat talar 

påpekar att det är viktigt att visa på och förklara att den obekante kan symboliseras av vilken 

bokstav som helst. 
 

 

Förenklingar 
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När det gäller de manipulativa färdigheterna i algebra vid t.ex. förenkling av uttryck brister de 

hos många elever. Specialregler, som kvadreringsreglerna eller binommultiplikation, klarar 

ytterst få elever enligt bl.a. lärare 3 och Persson (2005). Jag har märkt att fel i mindre 

komplicerade förenklingar i algebra beror i många fall på dålig förståelse av negativa tal, dvs. 

minustecknets olika roller.  

 

Jag har bl.a. genom detta examensarbete blivit övertygad om betydelsen av att en god 

taluppfattning, även av negativa och rationella tal, ligger till grund för att man ska lyckas med 

algebran. Utan ordentlig förståelse av tal blir mycket av förenklingsalgebran obegriplig och 

eleven kommer hela tiden att göra fel. Finns inte en god taluppfattning och grundläggande 

aritmetiska färdigheter blir det svårt att klara algebran i gymnasieskolan. 

 

Nedanstående lösningar på förenklingar är sådana exempel där en elev hela tiden gör samma 

fel: 

2a(5a-3b) - 3a(3a+b) = 10a2 - 6ab - 9a2 - 3ab = a2 + 3ab i stället för a2 – 9ab  

 
4x2 – 9 + 16x2 – 1 = 20x2 – 8 i stället för 20x2 - 10. 

 

Osynliga tecken, dvs. underförstådda tecken som inte skrivs ut 

Det finns problem bland eleverna att de inte förstått att det finns ”osynliga tecken” i algebran, 

vilket bl.a. lärare 3 och Oltenau (2000) påpekar. Det är viktigt att eleverna förstår att 2a = 2·a, 

annars ställer det till stora problem. 

 

Exempel på fel: 

5(-3c) kan felaktigt bli 5 -3c med motiveringen att olika tecken ger minus, 

vilket gäller då tecknet är subtraktion och addition.  

 

Prioriteringsregler 

Alla lärarna i intervjuerna samt Persson (2005) nämnde prioriteringsreglerna som ett stort 

problem. Min uppfattning är att förståelsen av de olika räkneoperationerna och deras 

egenskaper utgör basen för algebraiskt tänkande. När eleverna inte vet att man måste 

prioritera multiplikation före addition skapar det än större problem när man senare inför 

bokstäver som symboler för variabler. 
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5.2 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 en grund till vidare studier och därför är det betydelsefullt 

att alla elever 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. 

 

Förståelsen för algebran kräver kunskaper i aritmetik. När elever har stora brister i den 

aritmetiska färdigheten blir det mycket svårt för dem när de börjar med algebra. Det är en 

slutsats man kan dra av undersökningen. Grundläggande aritmetiska kunskaper är en 

förutsättning för att man skall klara av algebrastudier i gymnasieskolan.  Elevernas 

matematikkunskap behöver utvecklas från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänkande. Det 

”nya” i algebran, bokstavssymboler, ses av väldigt många gymnasieelever som något väldigt 

abstrakt, svårt och därav tråkigt. Att gå från ett operationellt tänkande (genomföra en 

räkneoperation), som är vanligt i aritmetiken, till ett strukturellt tänkande (inse att båda 

sidorna om ett likhetstecken är lika stora), som krävs i algebran upplevs som förbryllande för 

många elever. Av egen erfarenhet kan sägas att det finns elever vilka har svårt att acceptera att 

ett algebraiskt uttryck inte går att räkna ut. De kan inte förstå att ett algebraiskt uttryck kan 

fungera som ett svar, exempelvis då en omkrets skall uträknas. 

 

Det är av egen erfarenhet och efter iakttagelser från praktik på gymnasieskolan som jag har 

märkt att elevernas motivation ökar när de känner att de är intresserade och har förstått vad de 

sysslar med. När eleverna är motiverade och intresserade har de mycket lättare att ta till sig 

algebran, vilket även framkom under mina intervjuer med gymnasielärarna. Jag tycker också 

att det är viktigt att elevernas självförtroende stärks. Motivationen är oftast väldigt låg när det 

gäller algebra. Jag tror att man kommer att öka elevernas möjligheter att lyckas inom algebran 

om man höjer deras motivation för ämnet. 

 

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. varför man skall läsa algebra och 

vilka svårigheter som elever har. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Man skulle kunna ha en stor elevundersökning med både enkäter och diagnostiska prov för att 

få svar på gymnasielevers svårigheter med algebra. Detta skulle förbättra undersökningens 

tillförlitlighet. 

 

Att arbeta med elevers självförtroende är en viktig del i lärarens arbete. Detta är också något 

som jag finner intressant att kunna forska vidare på. Hur kan man arbeta/undervisa för att öka 

elevernas självförtroende just i matematiken? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Utdrag ur kursplan 2000 

Nedan följer några utdrag ur kursplanen gällande algebran i gymnasiet samt strävansmålen: 

 

Ma A: 

• kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 

problemlösning 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. 

 

Ma B: 

• 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. 

Ma C: 

• 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. 

 

Ma D: 

• kunna förklara och använda tankegången bakom någon metod för numerisk 

ekvationslösning samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller 

symbolhanterande programvara.  

 

• kunna förklara deriveringsreglerna och själv i några fall kunna härleda dem för 

trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och 

kvot av funktioner samt kunna tillämpa dessa regler vid problemlösning 

 



  

 

Ma E: 

• Eleven skall kunna räkna med komplexa tal skrivna i olika former samt kunna lösa 

enkla polynomekvationer 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, 2000) 

 

Mål att sträva emot i matematik i gymnasieskolan 

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna 

utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka matematiskt 

och att använda matematik i olika situationer, 

 

utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, 

metoder, begrepp och uttrycksformer, 

 

utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska 

begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet, 

 

utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina 

tankegångar muntligt och skriftligt,  

 

utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp 

bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i 

förhållande till det ursprungliga problemet, 

 

utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i 

matematiken och sina egna matematiska aktiviteter, 

 

utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning 

samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning, 

 

 



  

utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller samt att kritiskt 

bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar, 

fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika kulturer och 

om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas, 

 

utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur 

informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska 

samband och för att undersöka matematiska modeller. (Skolverket, 2000) 

 



  

Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Inledande frågor 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

• Har du varit länge på den här skolan? 

 

• Har du jobbat på andra skolor? 

 

• Har du arbetat med olika nivåer? 

 

Frågor om undervisning i algebra 
 

• Varför ska man studera algebra i gymnasieskolan?  

 

- Kopplat till läroplanen och kursplanen. 

 

- Kopplat till elevernas vardag. 

 

- Kopplat till framtida yrke. 

 

• Kan du nämna några särskilda problem som elever har med algebraräkning i 

gymnasieskolan? Ge några konkreta exempel... Vad beror felen på?  
 

• Hur är elevernas kunskaper i algebra när de kommer till gymnasiet? Är det något 

särskilt som saknas? 

 

• Hur motiverar och förklarar du för dina elever att de ska lära sig algebra i 

skolmatematiken? 
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