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Algebra – viktigt men svårt
I artikeln diskuteras gymnasieelevers dåliga förståelse av
algebra, tänkbara orsaker och kopplingen till aritmetik i 

grundskolan. Artikeln bygger på delresultat från en longitu-
dinell studie av elever, som höstterminen 1999 började på 

NV- och SP-programmen.
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I flera tidningsartiklar i slutet av 1990-
talet redovisades larmrapporter från 
landets tekniska högskolor om allt 

sämre matematikkunskaper hos de nyan-
tagna studenterna. I februari 1999 visade 
Högskoleverket i sin slutrapport Räcker 
kunskaperna i matematik? att förkunska-
perna i matematik hos nybörjarna på civil-
ingenjörsutbildningarna under de senaste 
åren har blivit sämre. I rapporten iden-
tifieras fem områden där osäkerhet fö-
rekommer, bland annat behandling av 
rationella och algebraiska uttryck (Hög-
skoleverket, 1999). Senare har det kom-
mit ännu en rapport från Högskoleverket 
(Högskoleverket, 2002) där man på nytt 
påpekar att studenternas kunskaper i al-
gebra brister. Elevernas 
svaga prestationer i ma-
tematik och naturve-
tenskapliga ämnen har 
säkert flera orsaker. En 
väsentlig sådan är deras 
svårigheter i algebra, 
som visar sig vid studier 
av matematik, fysik och tekniska ämnen.

1996 startade IMATEC-projektet 
(Computer Based Mathematics In the 
Formation of European Engineers). Ett av 
målen var att undersöka företagens behov 
vad gäller matematisk kompetens för tek-

niker och ingenjörer (se Jernståhl Nord-
lund & Stenström, 1999). Länderna som 
deltog i projektet var Sverige, Frankrike 
och England. Något som klart framgår 
av IMATEC-projektet är att algebra, till-
sammans med problemlösningsförmåga 
och begreppsförståelse, är ett av de vik-
tigaste områdena vid fortsatta tekniska 
studier såväl som vid teknisk yrkesverk-
samhet.

Ett svårt område
Många elever upplever algebran i skolan 
som svår (Kieran, 1992) och en förkla-
ring till detta kan vara att algebraisk akti-

vitet omfattar flera olika 
delar, den algebraiska 
cykeln, med översätt-
ning, omskrivning och 
tolkning (Bergsten m fl, 
1997). Dessutom är al-
gebra som kunskapsom-
råde ett nätverk av be-

grepp som ger varandra mening. Algebra 
är kopplad till andra begrepp och bygger 
på förkunskaper i aritmetik, på prealgebra 
och på elevens erfarenheter, både positiva 
och negativa. I algebra används matema-
tiska symboler som förklaras med hjälp 
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av det naturliga språket. Språket används 
även i formella definitioner och som tolk-
ning av olika problemsituationer. Inlär-
ningen av algebra påverkas av interna och 
externa faktorer. Det gör algebra, redan 
på gymnasial nivå, till ett komplext om-
råde.

Elevers missuppfattningar i algebra 
har studerats både nationellt och inter-
nationellt (se t ex Booth, 1984; Persson & 
Wennström, 1999, 2000). Jag har under 
många år som gymnasielärare i matematik 
iakttagit att elever har svårigheter med al-
gebra och blev intresserad av att ta reda på 
vari svårigheterna består. Jag har därför 
genomfört en longitudinell studie i mina 
egna klasser, med elever som började på 
SP- och NV-programmet 1999. Studien, 
som ingått i kursen Matematik och lärande 
vid högskolan i Kristianstad och handletts 
av Barbro Grevholm, har omfattat flera 
matematiktest, enkäter och intervjuer. 
Undersökningens resultat har presenterats 
i två rapporter (Olteanu, 2000; 2001).

Minustecknets betydelse
Algebra formuleras och byggs upp med 
hjälp av begrepp och kunskaper från ti-
digare områden, bl a aritmetiken. Dessa 
finns beskrivna i grundskolans kurspla-

ner. Redan från skolår 5 ska eleverna ha 
en grundläggande taluppfattning, som 
omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- 
och decimalform, och efter skolår 9 ska de 
ha utvecklat sin taluppfattning till att om-
fatta hela tal och rationella tal i bråk- och 
decimalform.

Resultat från min studie visar att 
många elever har en begränsad uppfatt-
ning av negativa tal och minustecknets be-
tydelse. Uppgift 3 och 4 (nedan) gavs till 
eleverna i årskurs 1 på gymnasiet.

I min undersökning menar t ex 63 % av 
eleverna att mottsatta uttrycket till (3 + x) 
är (-3 + x) eller (3 – x) och dessutom har 
16 % av eleverna inte förstått att 3x bety-
der 3 gånger x och inte 3 plus x. Att det 
finns så många elever som inte kan ange 
rätt motsatt uttryck kan bero på hur ne-
gativa tal introduceras i olika läromedel. 
Att varje negativt tal är motsatt tal till ett 
positivt tal, så att summan av respektive 
tal och dess motsatta alltid är noll tydlig-
görs inte tillräckligt. Detta kan leda till 
allvarliga missförstånd i det algebraiska 
sammanhanget. Svar som att det mot-
satta uttrycket till (3 + x) är (-3 + x) eller 
(3 – x) beror förmodligen på att eleverna 
inte uppfattar ett uttryck som ett algebra-
iskt objekt med en viss struktur, utan som 
en operation. Detta kan vara en förklaring 
till att de t ex ser 3 för sig och x för sig och 

Uppgift 3

Vi har följande omvandlingsmaskin.                      a           motsatt            - a

Vilket resultat ger maskinen i följande situationer?

                                                                                            Korrekt svar                  Exempel på elevsvar

           3                      motsatt                                                      -3

           3x                       motsatt                                                      -3x                     -3 –  x

           3 + x                  motsatt                                                      -3 –  x                 -3 + x ,  3 –  x

           2x –  3             motsatt                                                      -2x + 3              -2x –  3 ,  2x + 3 ,  5x

           -4x + 3           motsatt                                                      4x –  3                4x + 3 ,  -4x –  3 ,  -7x

           -7x –  2            motsatt                                                      7x + 2                7x –  2 ,  -7x + 2 ,  9x
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att de enbart skriver det motsatta för ett 
av dem. Detsamma kan ligga bakom det 
faktum att de t ex räknar ihop 2x och 3 
(till 5x) och sen försöker hitta det mot-
satta uttrycket. Eller så förstår eleverna 
inte minustecknets betydelse. En del elev-
er, som vet att det motsatta uttrycket till 
(3 + x) kan skrivas -(3 + x), kan trots det 
inte skriva uttrycket korrekt utan paren-
teser. Dessa elever försöker få bort paren-
tesen genom att tillämpa en regel om att 
”byta tecken”, istället för att försöka för-
stå innebörden av minustecknet och be-
greppet motsatt tal. Detta visar sig också 
i de andra uppgifterna. I den sista uppgif-
ten, (-7x – 2), kan vi tydligt se att eleverna 
har svårt att skilja på minustecknet i -7x, 
som anger det motsatta talet till 7x, och det 
andra minustecknet, som betyder subtrak-
tion med talet 2.

En annan undersökning av svenska 
gymnasieelevers algebraiska förmåga och 
förståelse (Persson & Wennström, 2000) 
kommer till en liknande slutsats: om 
eleven saknar förståelse för negativa tal 
och minustecknets olika betydelser, blir 
mycket av förenklingsalgebran obegriplig.

En viktig uppgift för oss lärare är att 
göra eleverna medvetna om minusteck-
nets tre betydelser.

•  som beteckning för negativa tal

•  som beteckning för subtraktion 

•  som beteckning för motsatt tal

Om man studerar matematikens histo-
ria framgår det vilka svårigheter man 
haft med negativa tal. Till och med en så 
framstående matematiker som Euler hade 
svårt att acceptera negativa tal. Med tanke 

på att det tagit mänskligheten lång tid att 
godta negativa tal, bör man ge eleverna 
tid och erbjuda olika förklaringsmodeller 
som kan leda till bättre förståelse för be-
räkningar med dessa tal.

Svårigheter med ekvationer
Algebra bygger på förkunskaper och tidi-
gare erfarenheter och det gäller även för 
ekvationslösning. I min undersökning tes-
tades eleverna på att lösa ekvationer i upp-
gift 4.

Resultaten visar att det finns flera svå-
righeter, som till stor del beror på out-
vecklade uppfattningar gällande betydel-
sen av minustecknet, likhetstecknet och 
”osynliga tecken”. Om eleven t ex inte har 
förstått att 4x betyder 4 gånger x och 3x 
betyder 3 gånger x, kan detta leda till all-
varliga missförstånd vid ekvationslösning.

De elever som i ekvationen 4x – 12 = 0, 
menar att x = 12 – 4, ser antagligen inte 4x 
som 4 gånger x utan som 4 + x. Vi kan även 
ana detta i den andra ekvationen, 2 – 3x = 0, 
när eleverna räknar 2 – 3 och kommer fram 
till ekvationen -1x = 0.

När elever skriver att en lösning till den 
första ekvationen är x = 12 = 12/4 = 3 pekar 
det på att ekvationens logiska karaktär är 
helt borta (se även Persson & Wennström, 
1999; 2000). Trots att svaret är rätt visar 
lösningen att eleverna inte har förstått 
innebörden i likhetstecknet och att de 
har svårt att skilja på innebörden i orden 
”beräkna” och ”lösa”. Detta kan i fortsätt-
ningen leda till liknande missuppfattning-
ar gällande ”förenkla uttrycket” och ”lös 
ekvationen”.

Uppgift 4

Lös följande ekvationer.

Uppgift                                                 Exempel på elevsvar

4x – 12 = 0                           4x  = -12 ;  x = 12 – 4 ;  x = 12 = 12/4 = 3
2 – 3x = 0                              2 = -3x ;  -1x = 0 ;  2 = 3x ger x = 3/2 ;  3x = 2 = 2/3
x/3 = 4/7                               4x = 21 ;  x = 4/21 ;  x = 4/7 – 1/3
3x + 4 = x – 8                       4x = 12 ;  2x = 12 ;  2x = -12 = -12/2 = -6 (eller 6)
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Följande citat från en intervju är ett ex-
empel på hur en elev har ”mekaniserat” 
processen att lösa ekvationer, istället för 
att förstå att en ekvation uttrycker någon-
ting.

I: Hur kan du veta att lösningen till ekva-
tionen 3x + 4 = x – 8 är rätt?
E: Jag flyttar över… och byter tecken… och 
det blir minus… plus…  Jag vet inte…

När jag frågar om svaret är rätt så börjar 
eleven förklara hur man löser ekvationen. 
Eleven blandar ihop svar och metod för 
att lösa ekvationer. En rimlig förklaring 
till detta kan vara att eleven har liten er-
farenhet av att reflektera över innebörden 
av ekvationer, och istället har lärt sig att 
om man har en ekvation så ska man ”lösa 
den”. Det kan också vara ett tecken på att 
eleven inte har förstått vad lösningen till 
en ekvation betyder.

Sammansatta uppgifter
Vid studiens andra år utgick jag från en 
relativt sammansatt uppgift och bildade 
successivt en svit av uppgifter, där varje 
nytt exempel erhålls ur det närmast före-
gående genom att en svårighet tagits 
bort. (Se af Ekenstam & Nilsson, 1979; 
af Ekenstam, 1991). Den sista uppgiften 
är bara ett ”steg” från lösningen och så 
lätt att nästan alla klarade den. Uppgif-
terna inom varje svit delades upp på olika 
prov så att de elever som deltog inte mötte 
alla uppgifter från samma svit utan upp-
fattade sina uppgifter som oberoende av 
varandra. Här är ett exempel på en sam-
manhängande svit av uppgifter. Den ur-
sprungliga uppgiften var den översta (1) 
och utifrån den skapades de övriga. Inom 
parentes anges lösningsfrekvensen för 
eleverna i årskurs 2 på respektive uppgift.

Resultaten visar att det i årskurs 2 fort-
farande fanns några elever som har svårt 
att lösa den sista ekvationen (6). Orsaken 
kan vara att de inte ser ”gångertecknet” 
mellan 6 och x. De verkar tolka vänster 
led som ”6 plus x” och svarar x = -36, eller 

x = -24. Det sista svaret pekar också på 
svårigheter med det motsatta talet till 6.

Lös ekvationen
    

  2x – 4    2x + 3(1)   =                            (47%)
      6    3

(2)  3(2x – 4) = 6(2x + 3)           (58%)

(3)  2x – 4 = 2(2x + 3)                 (62%)

(4)  6x – 12 = 12x + 18                (67%)

(5)  2x – 4 = 4x + 6                      (67%)

(6)   6x = -30                                (98%)

Ekvationerna (4) och (5) är av samma typ, 
med obekanta på båda sidorna. Här finns 
svårigheter grundade på likhetstecknets 
betydelse, vilket visar sig i en lägre lös-
ningsfrekvens.

I uppgift (3) finns dessutom svårigheten 
med att multiplicera en parentes med ett 
tal. Det fanns elever, som i det högra ledet 
enbart hade multiplicerat 2 med 2x. Detta 
pekar på att det fortfarande fanns brister i 
hur eleverna förstod den distributiva lagen.

I uppgift (2) har vi två multiplikatio-
ner, 3(2x – 4) och 6(2x + 3). Eleverna vi-
sade än en gång på brister i sättet att ut-
föra själva multiplikationen och även i 
förståelsen av minustecknet.

Bråkräkning en verklig stötesten
I den ursprungliga uppgiften (1) visar det 
sig att förlängning av algebraiska bråk 
ställer till med mer trassel än kanske nå-
gonting annat. Att man vid förlängning 
multiplicerar täljare och nämnare med 
samma tal är något som många elever 
inte verkar ha insett. Även elever som har 
klarat av att få fram minsta gemensamma 
nämnaren, har svårt att avgöra om man 
skall multiplicera täljaren med 2, 3 eller 6.

På NV-programmet läste eleverna ma-
tematikkurs C och D under det andra 
året. Två av provuppgifterna som eleverna 
fick var de följande.

 Förenkla så långt som möjligt: 8a2 + 12a 
 

   
4a + 6
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                                      x + 1   x + 2 x + 3 Lös ekvationen:         +  = 
                                        

x
          

2x
         

3x

Även resultaten på dessa uppgifter visar 
att förkortning och förlängning av alge-
braiska bråk innebär mycket stora svårig-
heter. För att klara av algebran på gym-
nasiet måste eleverna känna till viktiga 
egenskaper hos tal, samt hur man räk-
nar med dem. Men det visar sig att fram-
för allt elevernas kunnande i bråkräkning 
är alltför osäkert och svagt för att de ska 
kunna lösa de algebraiska uppgifterna.

Ett långsiktigt arbete
Studiens resultat visar att det finns många 
hinder vid inlärning av algebra och den 
gymnasielärare som inte är insatt i grund-
skolans kurser och metodik kan få pro-
blem med att förstå svårigheterna och 
hjälpa eleverna att förbättra sina mindre 
utvecklade tankeformer. Elevens förkun-
skaper i matematik och kraven på en mer 
individualiserad undervisning blir stora 
och viktiga frågor för gymnasieskolan. 
Med ett diagnostiskt arbetssätt (Brekke 
m fl, 2000) försöker man i förväg ta reda 
på varje enskild elevs förkunskaper och var 
svårigheterna ligger för att kunna utforma 
undervisningen på ett bra sätt. Tolkning 
av resultat från diagnoser måste därför 
göras ur en kvalitativ synvinkel och inte 
baseras på hur många rätt eller fel en elev 
har. Dessutom är det viktigt att det finns 
en genomtänkt strategi och en beredskap 
för att följa upp de problem som kan av-
slöjas med en diagnos. Det vore angeläget 
att få en bättre undervisning i algebra och 
för att kunna nå det behöver vi veta mer 
om vilka tankefel som elever vanligtvis 
gör, vilka egenskaper hos elever som inver-
kar på inlärning och prestationer i skolan, 
men också i vilken riktning undervisning-
en bör utvecklas. Det måste finnas en pro-
gression i algebraundervisningen genom 
hela grundskolan, från prealgebra via inle-
dande algebra till algebra. Resultaten från 
min studie antyder att eleverna inte upp-
levt någon sådan progression.
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