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Referat 

Syftet med min avhandling är att undersöka vilken lösningsmetod elever i årskurs 9 väljer då 
de löser problem samt om en viss typ av uppgifter leder till en viss lösningsmetod. Syftet 
bygger samtidigt på de resultat jag fick från min kandidatavhandling. 

De frågor jag söker svar på är: 

1. Väljer elever i årskurs 9 aritmetiska eller algebraiska lösningsmetoder då de löser 
matematiska problem? 

2. Vilka typer av uppgifter leder till aritmetisk respektive algebraisk lösningsmetod? 

3. Vilka är de största problemen vid användandet av algebraiska lösningsmetoder och 
var finns de i förhållande till den algebraiska cykeln? 

4. Vilka typer av uppgifter är de mest utmanande för niondeklassister? 

I studien har en kvantitativ metod använts. Insamling av data har gjorts med hjälp av två 
matematiktest. Det första testet gav svar på de två första frågorna, medan det andra testet 
gav svar på de två senare frågorna. Skillnaden mellan de två testerna fanns i de instruk-
tioner som gavs åt respondenterna. Alla respondenter gick vid undersökningstillfället på 
årskurs 9.  

Resultatet av undersökningen visar att elever i årskurs nio är något mer benägna att an-
vända aritmetiska lösningsmetoder framom algebraiska. Därtill framkom det att det fanns 
fler typer av uppgifter som ledde till aritmetiska lösningsmetoder. Test 1 visade också att de 
uppgifter som innehöll någon typ av jämförelse ledde till algebraiska lösningsmetoder.  

Det andra testet visade att elever i årskurs 9 har störst problem med att översätta en text-
uppgift till ett algebraiskt uttryck, då de ska lösa ett problem algebraiskt. De uppgifter som 
var de mest utmanande var uppgifter där lösningen krävde ett ekvationssystem och de 
uppgifter där likhetstecknets betydelse låg i fokus. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och motivering av ämnet 

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen betonas det mer och mer att 

eleverna ska kunna matematisera ett problem, lösa det och sedan tolka resultatet. I 

versionen från 1985 nämns detta, men det får inte speciellt mycket utrymme. 1994 betonas 

problemlösning starkt och man kan nästan ana den algebraiska cykelns definition i läro-

planen. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 betonas det på 

flera ställen vikten av att elever kan ställa upp ett problem från en text, lösa det och sedan 

granska lösningens riktighet (Skolstyrelsen, 1985; Utbildningsstyrelsen, 1994; 2004). 

Utbildningsstyrelsen gjorde år 2004 en utvärdering av inlärningsresultaten i matematik i 

årskurs 9, där man utvärderade över 4500 elevers prestationer. Utvärderingen visade att det 

var problemlösningsuppgifterna som ställde till mest problem och eleverna nådde i 

genomsnitt upp till nivån nöjaktig. Utvärderingen innehöll också flervalsuppgifter och 

huvudräkningsuppgifter, där var eleverna starkare och kom i genomsnitt upp till nivån goda 

färdigheter. Därtill kan tilläggas att inom delområdena funktioner och algebra var 

spridningen mellan elevernas kunskaper som störst (Utbildningsstyrelsen, 2005). 

Alla har i dagens samhälle skäl att behärska algebra. Det som vi idag anser som baskunnande 

inom datateknologin innefattar även en grundläggande kunskap om variabler och 

symbolspråk, vilket i sin tur är grundläggande inom algebran. Algebra behövs alltmer inom 

problemlösning och den kan utveckla vår förmåga att resonera, dra slutsatser och tänka 

kritiskt. Människan har också en inbyggd drivkraft att sträva efter ett mer utvecklat abstrakt 

tänkande samtidigt som människan uppskattar intellektuell utmaning. Algebran kommer väl 

till pass i båda fallen. Argumenten för att algebra behövs har Persson arbetat fram i grupp 

under den tolfte ICMI studiekonferensen1 (Persson, 2002). 

                                                           

1
 ICMI står för International Commission on Mathematical Instruction. Den tolfte ICMI studiekonferensen hölls i 

Melbourne och gick under temat The future of the teaching and learning of algebra. Persson deltog I 
delområdet Why algebra? / What algebra? (Persson, 2002). 
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Samma argument som Persson (2002) har gällande kopplingen mellan datateknik och 

algebra är högst relevant för dagens skolvärld. I grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) finns programmering med 

som en del av matematikundervisningen genom hela grundskolan redan från den första 

årskursen. Det går så pass långt att man enligt Utbildningsstyrelsen (2014), inom ramarna för 

matematikstudierna, i årskurs 7–9 ska tillämpa egna datorprogram. För att klara av detta 

finns det, som Persson (2002) påpekar, goda skäl att behärska algebra. 

Ketterlin-Geller, Jungjohann, Chard och Baker (2007) stöder Perssons (2002) resonemang 

och hävdar att algebra behövs, såväl i arbetslivet som i vardagen. Ketterlin-Geller m.fl. 

(2007) lyfter fram att algebra behövs som baskunskap oberoende av om man skall räkna ut 

bilens bränsleförbrukning eller skriva om arbetsrelaterade problem till en generell mate-

matisk modell. 

En annan aspekt som visar att det område inom algebran som jag undersöker är viktigt, är de 

mätinstrument som används i de internationella PISA-undersökningarna. Enligt Kupari m.fl. 

(2013) är mätinstrumenten som används i PISA-undersökningarna inte utformade att mäta 

skolkunskaper i matematik. Mätinstrumenten är istället utformade att mäta relevanta 

matematiska färdigheter. Kupari m.fl. (2013) hävdar att instrumenten är designade att mäta 

femtonåringars kunskaper i att formulera, tillämpa och tolka matematik. Det är här lätt att 

se likheter med Bells (1996) algebraiska cykel. Det område inom algebran som denna 

avhandling grundar sig på anses även i PISA-undersökningen vara relevanta matematiska 

färdigheter. 

PISA-undersökningen 2012 gav klara indikatorer att matematik är ett område som vi inom 

skolvärlden i Finland behöver fokusera oss på. Kupari m.fl. (2013) skriver att PISA-

undersökningen hade matematik som tyngdpunktsområde både 2003 och 2012, detta gav 

ett utmärkt tillfälle att undersöka utvecklingen i matematik under dessa år. Trots att Finland 

presterade väl i båda undersökningarna har vi skäl att oroa oss, menar Kupari m.fl. (2013). 

Finland och de övriga nordiska länderna presterade sämre i PISA 2012 än i PISA 2003. Det 

som dock skiljer oss från de andra nordiska länderna är att vår nedgång klassas, av PISA, som 

accelererande medan nedgången i de övriga nordiska länderna klassas som jämn (Kupari 

m.fl. 2013).  
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Att nedgången gällande matematiska kunskaper är accelererande anser jag personligen vara 

allvarligt. Jag anser inte att det är allt för allvarligt att vår placering i världsrankingen sjönk 

och att vi måste hävda oss mot övriga länder. Personligen känner jag som blivande lärare, 

med en viss förkärlek för matematik, att detta är ett område jag kan påverka. Genom att jag 

känner till vilka svårigheterna är högre upp i grundskolan kan jag genom min undervisning i 

de lägre årskurserna förbereda eleverna bättre. På så vis kan jag i alla fall i viss mån påverka 

att nedgången i de matematiska kunskaperna inte längre accelererar. 

Kieran (2007) menar också att ett av de stora områdena inom algebra som är i behov av 

forskning är hur lärare kan effektivera sin undervisning. Min uppfattning är att om man vet 

om var problemområdena finns, kan man fokusera på dem, och på så vis effektivera sin 

undervisning. 

Denna avhandling är en fortsättning samt en utvidgning av den kandidatavhandling jag skrev 

2013. Kandidatavhandlingen (Wiik, 2013) hade som syfte att undersöka hur elever i årskurs 9 

väljer att lösa problem, samt problemområden vid användandet av algebraiska lösnings-

metoder. Av resultaten från avhandlingen kan man se att valet av lösningstyp styrs utgående 

från uppgiften. Då eleverna löste uppgifter algebraiskt klarade de i allmänhet av att lösa en 

uppgift om de bara kunde omskriva texten till ett algebraiskt uttryck. Eftersom avhandlingen 

var en kandidatavhandling var respondenternas och uppgifternas antal relativt litet. Ett 

behov uppstod således av att göra undersökningen med ett större antal respondenter och 

med ett större antal uppgifter där det förekommer flera uppgifter av samma typ. Med fler 

uppgiftstyper och med flera uppgifter av samma typ kan jag med denna studie få en klarare 

bild av vilka uppgiftstyper som leder till en viss lösningsmetod. 

Personligen tycker jag mycket om att lösa vardagliga problem med hjälp av matematik och 

det är inom detta område som jag anser att algebra är ett väldigt bra och lämpligt redskap 

att använda. Som blivande lärare intresserar det mig därför att se var i den algebraiska 

cykeln som eleverna eventuellt har svårigheter och med den kunskapen kunna stöda 

eleverna på ett bättre sätt. 

Under min studietid har matematiken alltid legat mig varmt om hjärtat, dels för att jag har 

haft relativt lätt för matematik, dels för dess skönhet. För min del ligger skönheten i att man 
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kan beskriva ett långt problem med ett matematiskt uttryck. Genom att manipulera 

uttrycket får man fram ett enklare matematiskt uttryck vilket ofta leder till lösningen på 

problemet. 

1.2 Läroplanens syn på algebra och problemlösning 

Som tidigare nämnts kan man se en progression i hur algebra och problemlösning betonas i 

de tre läroplanerna från 1985, 1994 och 2004. Tendensen har varit att algebra och 

problemlösning betonats mer och mer på senare år (Skolstyrelsen, 1985; Utbildnings-

styrelsen, 1994; 2004). I läroplanen från 2004 betonas det tidigt vikten av att lära sig att 

matematisera problem och lösa problem. Problemen ska enligt läroplanen vara nära 

verkligheten och lärarna ombeds använda sig av problem i sin undervisning. Lösningen till 

problemen ska enligt läroplanen erhållas via matematiska metoder eller matematiskt 

tänkande (Utbildningsstyrelsen, 2004).  

Algebran finns med som en egen underrubrik redan från årskurs 1 i läroplanen från 2004. I 

de två första årskurserna ligger tonvikten på att se mönster och enkla talföljder. I 

årskurserna 3–5 blir algebrans roll lite större och eleverna ska då även, via slutledning, kunna 

lösa en ekvation. Algebrans roll i läroplanen från 2004 växer sedan avsevärt gällande årskurs 

6–9. Eleverna ska då undervisas bland annat i att hyfsa uttryck och potensuttryck samt att 

lösa förstagradsekvationer och ofullständiga andragradsekvationer. Därtill betonas även 

proportionalitet och algebriska och grafiska lösningar av ekvationssystem (Utbildnings-

styrelsen, 2004). 

Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen från 2004 

(Utbildningsstyrelsen, 2004) hör följande färdigheter till det centrala innehållet i algebra för 

årskurs 6–9. Inom området algebra är det centralt att kunna algebraiska uttryck och hyfsning 

av dessa, ekvationer samt lösning av förstagrads- och ofullständiga andragradsekvationer. 

Enligt Utbildningsstyrelsen (2004) ska man algebraiskt eller via slutledning kunna lösa 

ekvationer man ställt upp utgående från ett enkelt vardagsproblem. Därtill ska man även vid 

enkla problem kunna använda sig av ekvationssystem, allt detta för att uppfylla kriterierna 

för vitsordet 8 (Utbildningsstyrelsen, 2004). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min avhandling är att undersöka vilken lösningsmetod elever i årskurs 9 väljer då 

de löser problem samt om en viss typ av uppgifter leder till en viss lösningsmetod. Syftet 

bygger samtidigt på de resultat jag fick från min kandidatavhandling. De frågor jag söker svar 

på är:  

1. Väljer elever i årskurs 9 aritmetiska eller algebraiska lösningsmetoder då de löser 

matematiska problem? 

2. Vilka typer av uppgifter leder till aritmetisk respektive algebraisk lösningsmetod? 

3. Vilka är de största problemen vid användandet av algebraiska lösningsmetoder och 

var finns de i förhållande till den algebraiska cykeln? 

4. Vilka typer av uppgifter är de mest utmanande för niondeklassister? 

Jag har valt att avgränsa mig till årskurs 9, eftersom eleverna då redan är bekanta med att 

lösa problem och det mekaniska räknandet inte borde ställa till några problem. Dessutom 

borde eleverna då uppnått ett visst matematiskt tänkande som gör att de har 

förutsättningar att klara av lite mer komplicerade problem.   

Frågeställning 1 och 3 är identiska med Wiiks (2013) undersökning. Wiiks (2013) resultat 

kommer i denna undersökning att testas med ett större antal respondenter. Frågeställning 2 

och 4 är däremot en utvidgning av Wiiks (2013) undersökning. För att kunna svara på 

frågeställning 2 och 4 har denna undersökning utökats till att innehålla 20 uppgifter. Wiiks 

(2013) undersökning innehöll fyra uppgifter. 
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3 Teori och relevant litteratur 

3.1 Definition av centrala begrepp 

I Karushs (1986) matematiska uppslagsbok delar Karush in algebran i tre delar, den vanliga 

algebran, den elementära algebran och den högre algebran. Den vanliga algebran definieras 

som det område inom matematiken där man använder sig av variabler eller bokstavs-

symboler i stället för tal. Vidare undersöker man inom den vanliga algebran även 

operationer med variabler och relationer mellan variabler. Den elementära algebran 

definieras som den gren av algebran som behandlar de tekniker man använder sig av då man 

löser ekvationer eller behandlar algebraiska uttryck. Termen högre algebra används ofta som 

samlingsnamn för de mera avancerade områdena inom algebran och är irrelevant för denna 

undersökning. Karush (1986) påpekar att algebran är ett av de viktigare områdena inom 

matematiken.   

Aritmetik definieras av Karush (1986) som den del inom matematiken där man räknar med 

hela tal och endast använder sig av addition, subtraktion, multiplikation, division, potens-

upphöjning och rotutdragning.  

Bergsten m.fl. (1997) definierar matematisering som en översättning från ett problem till en 

matematisk modell. I denna avhandling översätts problemsituationer till matematiska 

uttryck eller ekvationer. Matematisering kan ses på som en typ av formalisering där man ut-

trycker en textuppgift med hjälp av matematiska symboler och uttryck. I denna avhandling 

används översättning och matematisering synonymt. 

En stor del av denna studie bygger på Bells (1996) algebraiska cykel, som noggrannare 

definieras av Bergsten m.fl. (1997)2. Den algebraiska cykeln innehåller tre centrala begrepp. 

Det första av de tre är den nyss genomgångna matematiseringen eller översättningen. Det 

andra centrala begreppet är omskrivning, vilket definieras av Bergsten m.fl. (1997) som den 

fas då man omskriver ett symboluttryck till en enklare form. I vardagligt tal kallar man detta 

att lösa en ekvation.  

                                                           

2
 Den algebraiska cykeln behandlas närmare i kapitel 3.8. 
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Det tredje centrala begreppet i Bells (1996) algebraiska cykel är tolkning. Med tolkning avses 

i denna avhandling den fas då man från ett omskrivet symboluttryck tolkar symboluttrycket i 

förhållande till den givna problemsituationen (Bergsten m.fl., 1997). 

3.2 Algebra 

Enligt Wheeler (1996) anses ofta algebran vara en utvidgning och ibland en fulländning av 

aritmetiken. Wheeler påpekar dock att algebran även är byggd på geometriska grunder. 

Enligt Wheeler har algebran utvecklats under en mycket lång tidsperiod och utvecklingen har 

varit allt annat än enkel. Antagligen behövdes det mycket tid för att klara av de utmaningar 

som utvecklingen av algebra krävde (Wheeler, 1996). 

Wheeler (1996) påpekar att algebran är svår att definiera och att enkla definitioner aldrig 

beskriver ämnet tillräckligt. Enligt Wheeler finns det ändå tre viktiga element i algebran. Det 

första elementet är symboliken i algebran. Tack vare symbolspråket kan vi känna igen 

algebran. Algebran innehåller också ett element av beräknande. Med hjälp av algebran 

beräknar vi numeriska lösningar till problem. Det tredje elementet är det representativa 

alltså att vi med hjälp av algebran kan matematisera en situation.  

Algebra kan också ses på som ett område som genomsyrar alla andra delområden av 

matematik, menar Bell (1996). Detta som kontrast till att se på algebra som ett eget 

delområde inom matematiken. Algebran syns genomgående i matematiken och algebrans 

symbolspråk, begrepp och metoder bör kunna lyftas fram då de behövs, oberoende av vilket 

område inom matematiken man rör sig i (Bell, 1996). 

Kieran (2007) har sammanfattat forskning inom algebra gjord under större delen av 1900-

talet och 2000-talet som är kopplad till undervisning av elever från grundskolenivå upp till 

universitetsnivå. Fokus har ändå legat på forskning gjord från 1990-talet och framåt. Synen 

på algebra som ämne och hur det undervisas har enligt Kieran (2007) breddats genom åren. 

Tidigare har man haft en syn på algebra att den handlar om bokstäver och symboler samt 

manipulerandet av dessa. Numera, påpekar Kieran (2007), har synen breddats till att också 

innehålla multipla representationsformer, realistiska problem och användandet av teknik. 
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Många artiklar och studier visar att algebra verkar vara ett av de mera komplicerade 

delområdena inom matematiken i skolan och ett av de områden som vållar eleverna mest 

problem (Bergsten m.fl., 1997; Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; Utbildningsstyrelsen, 

2005). Kilpatrick m.fl. (2001) förklarar att många elever uppfattar införandet av algebra som 

en helt ny upplevelse jämfört med att lära sig aritmetik. Kilpatrick m.fl. påpekar att 

övergången till denna nya upplevelse är svår för många elever. Enligt Kilpatrick m.fl. 

upplever många elever att man slutar arbeta med siffror och aritmetik, då algebran införs. 

Ett annat sätt att se på införandet av algebra presenteras av Carraher, Schliemann, Brizuela 

och Earnest (2006). De menar att införandet av algebra traditionellt sett tagit vid efter 

aritmetiken eftersom algebran uppkommit senare i historien. Tidpunkten för införandet 

ifrågasätts av Carrahers m.fl. (2006) undersökning där det framkommer att algebraiska idéer 

och representationer kan införas tidigare i skolorna. Traditionellt sett har vissa algebraiska 

tankesätt inte ansetts höra hemma i de lägre årskurserna. Carraher m.fl. visar dock att dessa 

synsätt med fördel kan införas i de lägre årskurserna. På detta sätt blir algebran och 

aritmetiken mer parallella istället för att algebran ska ta vid där aritmetiken slutar (Carraher, 

m.fl., 2006). Carraher m.fl. är dock noga med att påpeka att det, trots deras undersökning, 

finns områden inom matematiken som man måste behärska innan man kan lära sig nya 

områden. 

Enligt en studie gjord av Nathan, Koedinger och Tabachneck (1996) är lärare väl medvetna 

om att algebraiska problem är svårare för eleverna än aritmetiska problem. I studien 

rangordnade elever och lärare olika typer av matematiska problem och även eleverna ansåg 

att algebraiska problem är svårare än aritmetiska problem. Eleverna fick även lösa olika 

problem och deras lösningar bekräftade teorin om att algebraiska problem är svårare än 

aritmetiska problem (Nathan m.fl., 1996).  

Karush (1986) förklarar att fördelen med algebran är att den är mera allmängiltig än 

aritmetiken. Detta exemplifieras av Karush med hjälp av algebrans uttryck för den 

distributiva lagen             . Inom aritmetiken kan man endast ge specifika 

exempel, som               , eller beskriva lagen med ord. Att beskriva lagen med 

ord är både längre och klumpigare än att använda algebrans uttryck. Karush påpekar även 
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att algebrans symboluttryck samtidigt fungerar som verktyg som man kan använda sig av då 

man löser ekvationer eller härleder uttryck. 

Då man inför algebra i skolorna, förklarar Kieran (2007) att det kan göras på två olika sätt. 

Det traditionella sättet har enligt Kieran sin utgångspunkt starkt förankrad i symboluttryck 

och manipulerandet av dessa. På senare år har algebraundervisningen reformerats och man 

har, enligt Kieran, lagt mer vikt på funktioner och lösandet av problem. Kieran framhäver att 

man, med det nyare synsättet, även lägger vikt problemlösning med hjälp av teknologi, 

framom att manuellt manipulera symboluttryck. Vilken utgångspunkt man har i 

undervisningen varierar kraftigt mellan och inom länder, Kieran påpekar också att man inte 

alltid heller konsekvent håller fast vid någon av utgångspunkterna, utan att de även 

kombineras. 

Wheeler (1996) menar däremot att det finns fyra områden som bör ingå i undervisningen av 

algebra. De fyra områdena är: funktioner, problemlösning, matematisering och att gene-

ralisera. Algebraundervisningen kan ha sin utgångspunkt i något av dessa fyra områden men 

alla fyra områden behövs i all algebraundervisning. Man bör dock vara försiktig med att 

förankra undervisningen allt för starkt i något av områdena. En allt för stark förankring kan 

ha en negativ inverkan på inlärningen av de andra områdena. Sist och slutligen vill man att 

eleverna ska behärska alla de fyra områdena. 

3.3 Algebraisk aktivitet 

Algebraisk aktivitet kan enligt Kieran (1996) kategoriseras i tre olika typer. De tre typerna av 

algebraiska aktiviteter består av generaliserande aktiviteter, transformerande aktiviteter och 

global-meta-aktiviteter. 

Enligt modellen utarbetad av Kieran (1996) innefattar generaliserande aktiviteter formandet 

av uttryck och ekvationer. Symboler som betecknar något obekant, variabler och likhets-

tecknet ligger till grund för uttryck och ekvationer och är därför inkluderade i de gene-

raliserande aktiviteterna. Inom de generaliserande aktiviteterna sker en stor del av de 

aktiviteter som ger en mening åt algebran. 
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Den transformerande typens aktiviteter som också kan kallas regelbaserade aktiviteter 

innefattar enligt Kieran (1996) många olika typer av algebraiska aktiviteter. Trots att en stor 

del av aktiviteterna handlar om att manipulera och ändra ekvationer och symboluttryck, 

påpekar Kieran (1996) att denna kategori är bredare än enbart det mekaniska arbetet att 

skriva om ekvationer. Kieran (2007) menar att aktiviteter inom denhär kategorin även 

innehåller teoretiska och begreppsliga element och att uppgifter ofta kan innefatta 

aktiviteter som hör till både den generaliserande och transformerande typen av aktiviteter. 

Den tredje typen av algebraisk aktivitet kallas för global-meta aktiviteter. Till denna typ av 

aktiviteter hör alla aktiviteter där man använder algebra som ett verktyg. Själva aktiviteten i 

sig behöver dock inte vara algebraisk utan det kan handla om generella matematiska 

processer och aktiviteter. Global-meta aktiviteter bidrar med motivation, kontext och 

mening till generaliserande och transformerande aktiviteter. Till global-meta aktiviteter hör 

bland annat problemlösning, motiverande och bevisföring samt sökandet av samband och 

strukturer, alla aktiviteter som kan klaras av utan algebra. Därför bör det poängteras att 

algebra inte är detsamma som problemlösning, eller någon av de andra aktiviteterna av 

denhär typen (Kieran, 1996). 

3.4 Problemlösning 

I Grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan från 2004 (Utbildningsstyrelsen, 

2004) betonas problemlösning starkt. Redan från de första årskurserna står det definierat i 

de övergripande målen att eleverna ska träna sin observationsförmåga gällande 

matematiska problem. För årskurserna tre till fem betonas problemlösning ännu starkare. I 

målen för matematikundervisningen framgår det klart och tydligt att eleverna ska klara av 

problemlösning med hjälp av sin förståelse för matematiska begrepp. Därtill ska de även 

kunna matematisera och planera sitt tillvägagångssätt för att lösa ett problem utgående från 

olika representationsformer. För de högre årskurserna gäller det att utgående från 

situationer i vardagen ställa upp matematiska problem och lösa dem. Därtill ska de lära sig 

att uttrycka sig exakt samt lära sig matematiska tankemodeller. (Utbildningsstyrelsen, 2004.) 

Historiskt sett har problem och problemlösning haft en stor inverkan på utvecklingen av 

algebra, men definitionen av ett problem har genom tiderna varierat. En gemensam 
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nämnare har dock varit att ett problem klassats som ett problem om det inte fallit in i någon 

speciell typ av uppgifter och heller inte haft någon specifik lösningsmetod (Charbonneau & 

Lefebvre, 1996). 

Mason (1996) fortsätter på Charbonneaus och Lefebvres (1996) resonemang och menar att 

problemen inte längre är problem om elever kan klassificera problemen och således ha en 

färdig metod för att lösa problemet. Mason påpekar här att matematiken av naturen är 

sådan att man söker efter en teknik för att lösa en viss sorts problem. Didaktiskt sett 

använder man sedan den informationen för att ge instruktioner i hur man löser en viss sorts 

problem, och samtidigt berövar man eleverna upplevelsen av att det är ett problem (Mason, 

1996).  

Bell (1996) menar att generella problem som kan utvecklas är de bästa problemen inom 

matematiken, ur ett pedagogiskt perspektiv. Utgående från sådana problem kan eleverna 

själva utveckla en uppsättning problem för att tillsammans få insikt i det ämne som 

behandlas samt relevanta metoder (Bell, 1996). Som exempel ger Bell ett problem som kan 

uttryckas på flera olika sätt. Med rätt vägledning kan man använda elevernas egna lösningar 

för att påvisa ekvivalens mellan olika uttryck. I de lägre klasserna kan detta vara en grund för 

den ekvivalensstruktur som ligger till grund för manipulerandet av symboluttryck, påpekar 

Bell (1996). 

Tabachneck, Koedinger och Nathan (1994) påpekar att en kombination av olika strategier 

kan göra att man lyckas lösa ett problem. Eftersom det finns svagheter i alla 

lösningsmetoder kan en kreativ elev kombinera olika metoder för att lyckas lösa ett 

problem. Användandet av olika lösningsmetoder kan komplettera varandra på så sätt att de 

kompenserar för varandras svagheter (Tabachneck m.fl., 1994). 

Enligt Schoenfeld (1985) krävs det både taktiska och strategiska beslut för att lyckas lösa ett 

problem. De strategiska besluten bestämmer vad man ska göra för att nå lösningen, medan 

de taktiska besluten berör hur man ska nå lösningen (Schoenfeld, 1985). För att exemplifiera 

detta förklarar Schoenfeld att till de strategiska besluten kan höra att man undersöker och 

förkastar flera metoder, innan man väljer den metod man helhjärtat åtar sig. Ett strategiskt 

beslut kan, enligt Schoenfeld, också bestå av att man sätter ner en del av den tid man har till 
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att lösa ett enklare problem av samma typ för att bekräfta att man är på rätt spår. Vilket 

sådant enklare problem man väljer eller val av metod för att lösa en ekvation, är enligt 

Schoenfeld (1985) exempel på taktiska beslut. 

Schoenfeld förklarar även hur viktiga de strategiska besluten är. I hans undersökning visade 

det sig att de taktiska besluten kan kompensera för bristande ämneskunskaper. Ett felaktigt 

taktiskt beslut kan leda problemlösaren in på en mycket krånglig väg mot lösningen. Medan 

strategiska beslut kan leda problemlösaren in på rätt väg mot lösningen trots att det kanske 

inte är den väg som problemlösaren helst skulle välja (Schoenfeld, 1985). 

3.5 Aritmetiska lösningsmetoder 

När man aritmetiskt löser problem menar Kilpatrick m.fl. (2001) att man väldigt ofta 

fokuserar på lösningen, utan att ha någon tanke på att matematiskt beskriva problemet. 

Kieran (2004) understöder detta och menar att man inom aritmetiken enbart ser 

matematiska operationer som ett räknesätt och inte som en relation. 

Man kan även använda sig av aritmetiska lösningsmetoder vid ekvationslösning. Dessa 

lösningsmetoder kallar Bergsten m.fl. (1997) för informella lösningsmetoder. De informella 

lösningsmetoderna för ekvationslösning innebär i praktiken att man undviker att lösa en 

ekvation algebraiskt. Nackdelen med att använda informella lösningsmetoder är att de 

endast fungerar för specifika ekvationer och är således inte generella (Bergsten m.fl., 1997). 

Tabachneck m.fl. (1994) menar att informella lösningsmetoder kan vara att föredra 

gentemot formella lösningsmetoder, eftersom de är mindre abstrakta och kan göra 

problemet mer lättförståeligt. Dessutom hävdar Tabachneck m.fl. att man kan undvika 

begreppsmässiga fel genom att använda sig av informella lösningsmetoder. Enligt 

Tabachneck m.fl. används informella lösningsmetoder vanligtvis till att lösa vardagliga 

problem.  

Bergsten m.fl. (1997) presenterar några exempel på informella lösningsmetoder vid 

ekvationslösning. För ekvationer av typen       eller       kan man använda sig av 

uppräkning eller nedräkning. Metoden går ut på att man räknar framåt eller bakåt i talraden. 
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Som exempel ger Bergsten m.fl. ekvationen       som kan lösas informellt genom att 

man räknar hur många steg   måste stå för. I detta fall är det tre steg mellan 6 och 9 vilket 

ger lösningen    . Ett annat informellt sätt att lösa ekvationer som endast innehåller en 

operation är enligt Bergsten m.fl. (1997) genom talkunskap. Ekvationen       kan lösas 

genom användning av tabellkunskaper. Man kan resonera sig fram till svaret     eftersom 

5 gånger 6 är 30.  

För ekvationer där   endast förekommer på ett ställe kan man informellt lösa ekvationen 

genom att arbeta baklänges. Kilpatrick m.fl. (2001) beskriver metoden genom exemplet 

       . Då man arbetar baklänges subtraherar man först 3 från 38 för att sedan 

dividera svaret med fem. Man arbetar sig alltså baklänges med motsatta räkneoperationer 

(Kilpatrick m.fl., 2001). Nathan och Koedinger (2000) påpekar att man undviker behovet av 

att manipulera symboluttrycket genom att arbeta baklänges. Sättet att arbeta bakåt gör att 

en ekvation i flera steg omvandlas till flera aritmetiska enstegsprocedurer (Nathan & 

Koedinger, 2000).  

En metod som Bergsten m.fl. (1997) presenterar och som även Åkesson (1997) förespråkar 

är metoden de kallar övertäckning. Åkesson har även tillämpat metoden i sin undervisning 

som en introduktion till de formella metoderna. Enligt Åkessons erfarenheter har elever lätt 

för att ta till sig metoden, därtill ökar den deras förståelse för ekvationer. Åkesson menar att 

det beror på metodens betoning på likhetstecknets betydelse. Åkesson hävdar vidare att 

övertäckning kan vara ett alternativ till formella metoder.  Övertäckning går ut på att man 

steg för steg täcker över valda delar för att sedan resonera sig fram till vad det måste stå 

under det övertäckta. Åkesson (1997) exemplifierar metoden med ekvationen        . 

Genom att täcka över konstanten 2, får man          . För att likhetstecknet ska 

uppfyllas, måste det övertäckta motsvara ett  , således får man    . 

Den sista lösningsmetoden som presenteras som informell är metoden att gissa och pröva. 

Denna lösningsmetod kan användas både då   förekommer enbart på ena sidan och då   

förekommer på båda sidorna av likhetstecknet. Ekvationen         kan lösas genom att 

man testar om likhetstecknet uppfylls för olika värden på  . Man kan börja med att 

undersöka om     vilket ger        , vilket är för lite. Sedan prövar man sig fram 

med olika värden på   tills man hittar ett värde för   som uppfyller ekvationen. Denna 
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lösningsmetod visar samtidigt hur man kan kontrollera om man kommit fram till rätt lösning 

oberoende av hur man kommit fram till den (Bergsten m.fl., 1997). 

Andra aritmetiska lösningsmetoder, som inte förutsätter att man bildat en ekvation, 

presenteras också av Bergsten m.fl. (1997). Dessa metoder är relativt svåra att generalisera 

och är ofta beroende av uppgiften. För att lyfta fram några metoder kan man exempelvis 

nämna enstegsprocedurer, tabell, numeriskt resonemang och bild.  

Enstegsprocedurer går ut på att man utför en operation i taget som motsvarar en händelse i 

uppgiften. Ett exempel på detta lyder: ”Anna fick 50 kr av sin mormor. Sen köpte hon en bok 

för 125 kr. Då hade hon 30 kr kvar. Hur mycket pengar hade hon från början?” (Bergsten 

m.fl., 1997, s. 73). Denna uppgift kan lösas med enstegsprocedurer, börjandes bakifrån. 30 

adderat med 125 är 155 och 155 subtraherat med 50 är 105. Svaret är således 105 kr 

(Bergsten m.fl., 1997). 

Med en tabell kan man systematiskt pröva sig fram tills man hittar en lösning som satisfierar 

uppgiften. Ett exempel på detta ger Bergsten m.fl. (1997, s. 38) i exempel 3: ”I ett slott fanns 

det 26 stycken ljusstakar, en del sjuarmade och resten fyraarmade. En gång när betjänten 

tände alla ljusen räknade han dem och fick det till 128 ljus. Hur många av ljusstakarna var 

sjuarmade?”. En tabell för att lösa problemet kan se ut på följande sätt: 

Tabell 1. Exempel på användandet av tabell som aritmetisk lösningsmetod 

   Antal  

4-armade 

Antal  

7-armade 

Antal ljus 

  Försök 1                  

  Försök 2                 

  Försök 3                 

  Försök 4                 

  Försök 5                Stämmer! 

Exemplet i föregående stycke kan man också lösa genom att numeriskt resonera sig fram till 

en lösning. Ett exempel på ett sådant resonemang kan vara följande. Alla ljusstakarna har 



 

15 
 

minst fyra ljus och det finns totalt 26 ljusstakar,         . Genom att subtrahera bort 

detta från totala antalet ljus får vi att det återstår            ljus. 3 till per ljusstake 

ger 
  

 
  . Således måste antalet sjuarmade ljusstakar vara 8 (Bergsten m.fl., 1997). 

Som exempel på hur man kan lösa en uppgift med hjälp av en bild kan man ta följande 

uppgift till hjälp. Tre systrar ska dela på trehundra kronor. Den äldsta systern ska få tjugofem 

kronor mer än mellansystern och mellansystern ska få dubbelt så mycket som den yngsta 

systern. Hur stor summa får var och en av systrarna? Ritar man upp detta kan bilden se ut 

som nedan. 

 

Figur 1. Exempel på användandet av bild som aritmetisk lösningsmetod 

Den yngsta systerns del motsvaras av rektangeln längst till vänster. Följande rektangel till 

höger är dubbelt så stor och motsvarar således mellansysterns andel. Den äldsta systerns del 

utgör en lika stor del som mellansysterns plus den gråa rektangeln som motsvarar de extra 

25 kronorna. Från detta kan man då se att 275 kronor ska delas i fem lika stora delar där en 

sådan del motsvarar den yngsta systerns andel (Bergsten m.fl., 1997). 

3.6 Algebraiska lösningsmetoder 

Khng och Lee (2009) framhäver vikten av att behärska algebraiska lösningsmetoder. Vid 

användandet av algebraiska lösningsmetoder använder man sig av bokstavssymboler, och 

detta är enligt Khng och Lee (2009) grunden till att lära sig högre matematik. Därför är det 

viktigt att man använder sig av algebraiska lösningsmetoder trots att man kan lösa uppgiften 

eller problemet aritmetiskt (Khng & Lee, 2009). 

Jämfört med aritmetiska lösningsmetoder kräver algebraiska lösningsmetoder olika 

räkneoperationer och ett annorlunda sätt att bemöta uppgifter (Bergsten m.fl., 1997). 

Bergsten m.fl. förklarar olikheterna med ett exempel. ”Elin har 7 kr. Hon vill köpa en tidning 
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som kostar 13 kr. Hur mycket fattas?” (Bergsten m.fl., 1997, s. 72). Algebraiskt kan uppgiften 

beskrivas genom ekvationen       . Operationen är enligt Bergsten m.fl. en 

framåtriktad addition. I praktiken börjar man dock ganska tidigt lösa denna typ av uppgifter 

genom den bakåtriktade operationen     , som inte beskriver problemet, utan hur man 

får ett svar. Bergsten m.fl. (1997) fortsätter med att man tvingas använda framåtriktade 

operationer vid problemlösning med ekvationer. 

Precis som med de informella sätten att lösa ekvationer beskriver Bergsten m.fl. (1997) 

algebraiska sätt att lösa ekvationer, vilka de valt att kalla formella lösningsmetoder. Den 

första av de två formella lösningsmetoderna går ut på att göra samma operationer på båda 

sidor om likhetstecknet. Kilpatrick m.fl. (2001) förklarar metoden som en metod där man 

förändrar och manipulerar en ekvation med hjälp av de regler som gäller, avslutningsvis får 

man då en enklare ekvation där den obekanta termen står ensamt på ena sidan 

likhetstecknet. Bergsten m.fl. (1997) påpekar att de formella lösningsmetoderna grundar sig 

på olika former av annuleringslagar. 

    
 

           

    
 

          

    
 

              

    
 

  
 

 
 

 

 
      

Den andra formella lösningsmetoden beskrivs av Bergsten m.fl. (1997) som överflyttning. 

Metoden går ut på, precis som föregående metod, att få ett ensamt   i ena ledet. Skillnaden 

är att man flyttar termer mellan leden istället för att eliminera dem. Överflyttning grundar 

sig på följande överflyttningslagar. 
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Enligt Bergsten m.fl. (1997) kan man se på överflyttning på två olika sätt. Å ena sidan kan 

man se det som ett samband mellan de fyra räknesätten, eftersom man vid överflyttning av 

en term byter till motsatt räknesätt. Med motsatt räknesätt avser man att addition och 

subtraktion är varandras motsatser samt att multiplikation och division är varandras 

motsatser. Eftersom man matematiskt gör samma sak i båda leden kan man å andra sidan se 

det som en något kortare version av den formella lösningsmetoden där man gör samma 

operation i båda leden. Risken med denna metod är dock att förståelsen blir lidande, och att 

metoden blir en regel som man mekaniskt följer. Speciellt förståelsen för ekvationens 

ekvivalensstruktur riskerar att bli lidande (Bergsten m.fl., 1997). 

Algebraiska lösningsmetoder kan vara otroligt användbara vid lösandet av problem, 

eftersom algebraiska lösningsmetoder kan tillämpas på alla problem av samma typ (Stacey & 

MacGregor, 1999). Samtidigt omformulerar algebraiska lösningsmetoder problemet från att 

ha varit ett problem till att bli en rutinuppgift. Tyvärr är det få elever i grundskolan som har 

förmågan att använda algebraiska lösningsmetoder på det sättet. För att eleverna ska se på 

algebra på det sättet, får lärare inte ge för lätta problem åt eleverna. Problemen bör vara av 

sådan natur att eleverna vill använda algebra, för att det är den enklare vägen. Blir 

problemen för enkla väljer eleverna istället aritmetiska lösningsmetoder och de algebraiska 

lösningsmetoderna ses som krångliga och meningslösa. Om så är fallet kommer eleverna inte 

att inse fördelen med att använda algebran som ett problemlösningsverktyg (Stacey & 

MacGregor, 1999). 

3.7 Övergången från aritmetik till algebra 

Näveri (2009) har undersökt hur det matematiska kunnandet hos niondeklassister har 

förändrats under tjugo år. Näveris fokus låg på de delområden som är essentiella för 

övergången mellan aritmetik och algebra. Slutsatsen var att från 1980-talet fram till 2000-

talet har de största förändringarna skett i taluppfattningen gällande bråk och negativa tal. 

Utvecklingen av kunskaperna inom dehär områdena har gått neråt. Näveris (2009) 
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undersökning visar dock att små positiva förändringar har skett gällande kunskaperna att 

uppskatta och att muntligt använda matematik. 

Hihnala (2005) har i sin tur undersökt skillnader i matematiskt kunnande från årskurs 6 till 

årskurs 9. Hihnala påvisar en rad åldersrelaterade faktorer som påverkar övergången mellan 

aritmetik och algebra. En av faktorerna som Hihnala (2005) noterade var förhållandet mellan 

proportionalitet och algebra. Enligt Hihnala (2005) låg förståelsen för proportionalitet och 

algebra på samma nivå hos elever i årskurs 6. Högre upp i årskurserna då algebran blir 

svårare, var det enligt Hihnala (2005) först på årskurs 9 som elevernas förståelse för 

proportionalitet och algebra igen låg på samma nivå.  

Mot slutet av grundskolan börjar det enligt Hihnala (2005) ske stora förändringar. Hihnala 

menar att årskurs 8 är den årskurs då utvecklingen hos elevernas matematiska tänkande 

framskrider som snabbast. På årskurs 9 börjar eleverna få en betydligt bättre förståelse för 

algebra samtidigt som ekvationslösningen också blir bättre, förståelsen för algebra ändras 

dock inte nämnvärt mellan årskurs 6, 7 och 8 (Hihnala, 2005). Stacey och MacGregor (1999) 

påpekar dock att övergången mellan aritmetik och algebra är en process i övre delen av 

grundskolan, och att det inte är så lätt att alltid skilja de två områdena åt. Trots att en elev 

till synes löser ett problem algebraiskt frångår eleverna algebran, till förmån för aritmetiken, 

i varje steg av lösningsprocessen (Stacey & MacGregor, 1999). 

Kieran (2007) presenterar hur olika förhållningssätten är i förhållande till ålder. Det visade 

sig att på universitets- och gymnasienivå föredras symboluttryck framom grafiska lösningar. 

Däremot är förhållningssättet det motsatta i lägre ålder, i grundskolan föredras grafiska 

lösningar framom symboluttryck (Kieran, 2007).  

Ofta då man tänker på algebra och aritmetik inom skolvärlden tänker man på dem som två 

vitt skilda områden (Ketterlin-Geller m.fl., 2007). Algebra ses ofta på som det område som 

handlar om symboler och ekvationer, medan aritmetik mera ses på som det område som 

behandlar numeriska egenskaper och operationerna addition, subtraktion, multiplikation 

och division. Enligt Ketterlin-Geller m.fl. (2007) borde man inte se på algebra och aritmetik 

som två ömsesidigt uteslutande områden inom matematik. Grundläggande algebra tillåter 

oss att uttrycka något man förstått inom aritmetiken som en generalisering. Algebran utökar 
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på så vis förståelsen av aritmetiken. Omvänt är det också det man i tidig ålder lärt sig inom 

aritmetiken och förståelsen för aritmetiken som ligger till grund för de största svårigheterna 

vid övergången mellan aritmetik och algebra (Ketterlin-Geller m.fl., 2007). 

Bergsten (1990) menar också att det är på högstadienivå som svårigheterna i övergången 

mellan aritmetik och algebra kommer fram, eftersom matematiken då är mer inriktad mot 

algebra. Enligt Bergsten får en elev svårigheter även med elementär algebra om det saknas 

en förståelse för det symbolspråk som beskriver de grundläggande aritmetiska begreppen. 

Detta leder till att en elevs algebraiska förmåga kommer att ligga i det manipulativa och vara 

baserat på regler. Bergsten menar att det finns en klyfta mellan symbolerna och begreppen 

inom matematiken, för att man ska erhålla en god förståelse för matematiken behöver 

symbolerna och begreppen integreras med varandra. 

Kieran (2004) menar att algebraiska aktiviteter på global-meta nivå är utmärkta att använda 

för att stärka övergången mellan aritmetik och algebra. Eftersom dessa aktiviteter enligt 

Kieran kan utföras utan att använda algebra, kan de tillämpas och användas som verktyg för 

att utveckla det algebraiska tänkandet i de lägre årskurserna. 

3.8 Den algebraiska cykeln 

Bergsten m.fl. (1997) baserar sitt arbete utgående från Bells (1996) algebraiska cykel. Bell 

(1996) menar att den algebraiska rutt man bör följa då man löser ett problem, är att först 

återge situationen symboliskt, sedan utföra syntaktiska transformationer, för att slutligen 

tolka det man fått till den ursprungliga situationen. Bell poängterar att rutten även passar in 

trots att man inte använder sig av algebra för att lösa ett problem. Bergsten m.fl. (1997) har 

sedan analyserat och beskrivit den algebraiska cykeln noggrannare. I denna avhandling 

används de svenska termer och begrepp som Bergsten m.fl. (1997) använder. 
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Figur 2. Den algebraiska cykeln (Bergsten m.fl., 1997) 

Den algebraiska cykeln består av tre faser, förklarar Bergsten m.fl. (1997). Den första fasen 

är översättning från en skriven eller verbal problemsituation till ett symboliskt uttryck, då 

ofta en ekvation. Under fas två kan man tillfälligt frångå problemsituationen och enbart 

fokusera på omskrivning av symboluttryck. Tolkningen av symboluttrycket i förhållande till 

den givna problemsituationen är den tredje fasen. Fas ett och tre är således representativa 

medan fas två är manipulativ (Bergsten m.fl., 1997). 

Den algebraiska cykeln ska ses som en kedja där ingen av de tre faserna är viktigare än 

någon annan, slår en av faserna fel fallerar hela kedjan (Bergsten m.fl., 1997). När det gäller 

de representativa faserna är det, enligt Bergsten m.fl., nödvändigt att man tilldelat 

symbolerna en betydelse. Utifrån symbolerna och deras innebörd kan man sedan utforma 

ett lämpligt symboluttryck. Symboluttrycket är inte specifikt för ett problem, utan kan 

fungera lika bra för flera vitt skilda problem. Ifall man under fas två klarar av att ta 

ekvationen ur sin kontext blir symboluttrycket lättare att lösa, förutsatt att man på ett 

automatiserande sätt kan lösa symboluttryck. Hela den algebraiska cykeln handlar om att 

växla mellan det som symbolerna representerar respektive symbolspråket själv (Bergsten 

m.fl., 1997). 

Kieran (2007) förklarar att det är översättningen från en text till ett algebraiskt symbol-

uttryck som ofta är svårt då elever ska lösa textuppgifter. Eftersom översättningen är svår tyr 

sig eleverna hellre till aritmetik framom algebra. Men då eleverna lyckas med översättningen 
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föredrar de ofta algebra framom aritmetik. Kieran (2007) påpekar att det krävs tid innan 

man blir bekväm med att använda algebra och att det därför är viktigt att man inför algebra 

tidigt i skolorna.  

Kieran (2007) får medhåll av Ketterlin-Geller m.fl. (2007) som poängterar att fas ett ofta är 

utmanande för elever, men att den även är nyckeln till att lösa problem. För att en elev ska 

kunna översätta en text till ett algebraiskt uttryck bör eleven klara av att bryta ner texten till 

mindre delar. Varje del måste sedan matematiseras för att textens krav skall uppfyllas. 

Förutom att matematisera delarna måste eleven också klara av att sålla bort överflödig 

information (Ketterlin-Geller m.fl., 2007). 

Samma slutsats kom även Ax (2012) fram till i sin undersökning gällande gymnasieelevers 

uppfattningar om algebra och problemlösning. Från hennes undersökning framkom det att 

översättningen från en uppgift till ett algebraiskt uttryck var det mest utmanande. Detta 

oberoende av kön, tidigare betyg eller val av studieinriktning (Ax, 2012). 

Samma delmoment som finns i den algebraiska cykeln kan man också se i större 

sammanhang. Den internationella PISA undersökningen använder till stort sett den 

algebraiska cykelns faser i sina mätinstrument. Mätinstrumenten är inte gjorda att testa 

skolkunskaper i matematik, utan istället ska mätinstrumenten testa femtonåringarnas 

förmåga att formulera, tillämpa och tolka matematik (Kupari, m.fl., 2013). 

Bell (1996) har identifierat fyra nödvändiga aspekter för att lösa problem algebraiskt i 

förhållande till den algebraiska cykeln. Den första aspekten är att man kan och är villig att 

handskas med algebraiska uttryck. Den andra aspekten är att lära sig läsa och skriva 

algebraiskt. Det är av största vikt att denna språkliga aspekt utförs korrekt och meningsfullt. 

Den tredje aspekten handlar om att man måste lära sig manipulera algebraiska uttryck 

korrekt. Den sista och fjärde aspekten består av att man har ett strategiskt kunnande, som 

gör att man kan använda sig av det algebraiska språket och således kunna lösa problem.  
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4 Metodbeskrivning 

4.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min avhandling är att undersöka vilken lösningsmetod elever i årskurs 9 väljer då 

de löser problem samt om en viss typ av uppgifter leder till en viss lösningsmetod. Syftet 

bygger samtidigt på de resultat jag fick från min kandidatavhandling. De frågor jag söker svar 

på är:  

1. Väljer elever i årskurs 9 aritmetiska eller algebraiska lösningsmetoder då de löser 

matematiska problem? 

2. Vilka typer av uppgifter leder till aritmetisk respektive algebraisk lösningsmetod? 

3. Vilka är de största problemen vid användandet av algebraiska lösningsmetoder och 

var finns de i förhållande till den algebraiska cykeln? 

4. Vilken typ av uppgift är de mest utmanande för niondeklassister? 

4.2 Val av forskningsansats och forskningsmetod 

En kvantitativ studie ska göras ifall frågeställningarna handlar om hur frekvent före-

kommande något är, hur stort antal eller hur vanligt något är (Trost, 2007). En kvalitativ 

metod är däremot att föredra, ifall intresset ligger i att förstå varför vi handlar och reagerar 

på ett visst vis. Kvalitativa forskningsfrågor kan handla om förståelse eller om att se och hitta 

mönster (Trost, 2007).  

En kvantitativ forskningsmetod medför att forskaren och respondenterna sällan har någon 

längre kontakt med varandra (Olsson & Sörensen, 2007). Enligt Olsson och Sörensen (2007) 

ska en forskare inom en kvantitativ forskning vara objektiv, objektiviteten är viktig eftersom 

undersökningen, vid behov, ska kunna upprepas. Thurén (1991) förklarar objektiviteten som 

att forskningen ska vara fri från personlig påverkan av de personer som utför forskningen. 

Olsson och Sörensen (2007) menar att resultatet från en kvantitativ undersökning ska bygga 

på ett fåtal variabler som undersöks, medan antalet respondenter ska vara stort.  Enligt Trost 
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(2007) innehåller resultaten av en kvantitativ studie ofta statistik och anger procentuella 

andelar eller frekvenser.  

Olsson och Sörensen (2007) betonar att ingen metod är bättre eller sämre, utan att 

metodvalet ska göras utgående från undersökningens syfte. De fortsätter att förklara att 

metoderna även kan komplettera varandra och att kvalitativa och kvantitativa metoder kan 

kombineras. Valet av metod för denna undersökning grundar sig på syftet och fråge-

ställningarna. Eftersom man med numeriska värden kan svara på alla fyra forskningsfrågor är 

det enligt Hartman (1998) fördelaktigt att välja en kvantitativ metod. 

4.3 Utformandet av matematiktest 

Matematiktestet utformades av skribenten i samråd med handledaren. Testet utformades 

specifikt för denna avhandling. Grundtanken bakom uppgörandet av testet var att det skulle 

bestå av ett tjugotal uppgifter och att uppgifterna skulle vara av varierande typ. Testet finns 

bifogat i sin helhet i bilaga 1. 

En speciellt viktig aspekt vid utformandet av uppgifterna var att uppgifterna måste kunna 

lösas såväl algebraiskt som aritmetiskt. För att säkerställa detta användes uppgifter ur 

Bergsten m.fl. (1997) och TIMSS 2007 (2007) som inspiration. Uppgifterna ändrades i vissa 

fall för att nivån på uppgifterna skulle passa årskurs 9.  

4.3 Val av respondenter samt undersökningens utförande 

Kieran (2007) presenterar hur olika förhållningssätten är i förhållande till ålder. Det visade 

sig att på universitets- och gymnasienivå föredras symboluttryck framom grafiska lösningar. 

Däremot är förhållningssättet det motsatta i lägre ålder, i grundskolan föredras grafiska 

lösningar framom symboluttryck (Kieran, 2007). Därför föll valet på att göra undersökningen 

i årskurs 9. Därtill borde eleverna då redan vara bekanta med ekvationslösning och det 

mekaniska räknandet borde inte ställa till några problem. Dessutom borde eleverna då 

uppnått ett visst matematiskt tänkande som gör att de har förutsättningar att klara av lite 

mer komplicerade problem.   
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Respondenterna valdes på så sätt att jag kontaktade rektorerna för tre olika skolor, där det 

undervisas i årskurserna 7-9. Valet av skola gjordes på basis av praktiska orsaker. I de fall där 

det krävs har även undervisningschefen kontaktats och forskningstillstånd beviljats. Därefter 

har kontakten med skolorna skett via den berörda matematikläraren. Via matematikläraren 

skickades det sedan ut ett brev, antingen i pappersformat eller via Wilma-systemet, till alla 

vårdnadshavare där de fick ge sitt godkännande. Eleverna själva fick även ta ställning till om 

de ville delta eller inte. I brevet framgick det undersökningen genomfördes för en pro gradu-

avhandling. Utöver detta framgick det även att alla svar behandlas konfidentiellt, och att 

varken namn på respondenter eller skola kommer att framgå i avhandlingen. Slutligen deltog 

fyra olika klasser från tre olika skolor i undersökningen. 

Undersökningen utfördes i två skeden med två olika test. Respondenterna fick under det 

första testet lösa uppgifterna helt fritt medan de under det andra testet fick instruktionen 

att uppgifterna måste lösas med hjälp av en ekvation. Syftet med att inte ge några 

instruktioner alls gällande det första testet var att respondenterna själva fick välja den 

lösningsmetod de ansåg vara den lämpligaste. Gällande det andra testet var syftet med 

instruktionen att respondenterna måste lösas algebraiskt, detta för att det andra testet 

skulle kunna tolkas med avseende på den algebraiska cykeln.  

Eftersom undersökningen är av kvantitativ typ var det en av utgångspunkterna för under-

sökningen att få in så många svar som möjligt. På grund av att det tidsmässigt inte var 

möjligt att varje respondent skulle ta sig an hela frågebatteriet delades uppgifterna in i fem 

grupper, där varje grupp bestod av fyra uppgifter. Grupperna kombinerades systematiskt två 

och två och bildade fem versioner av uppgifter, där varje version bestod av åtta uppgifter. 

De olika versionerna delades sedan slumpmässigt ut till respondenterna och på så vis fick 

man in ungefär lika många svar per uppgift. Det visade sig sedan att det var väldigt 

utmanande för respondenterna att hinna svara på alla åtta uppgifter, vilket resulterade i att 

antalet svar varierar något mellan uppgifterna. Det positiva med detta system var dock att 

respondenterna hade tillräckligt med uppgifter och att man därför fick in så många svar som 

möjligt från respondenterna.  Detta påverkade givetvis hur resultatet tolkades, men detta 

beskrivs närmare i kapitel 5.1 och 5.4. 
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Eftersom testet delades in i olika versioner som delades ut slumpmässigt var sannolikheten 

inte så hög att respondenterna fick samma version. Trots detta hölls test 2 ungefär två 

veckor efter test 1 för att respondenterna inte skulle komma ihåg för mycket av uppgifterna 

ifall någon fått samma version. En följd av detta blev att antalet respondenter varierade 

något mellan test 1 och test 2, och då även antalet lösningar per uppgift. Antalet 

respondenter och antalet lösningar för de båda testerna återges i tabellen nedan. 
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Tabell 2. Antalet respondenter och antalet lösningar till uppgifterna 

 Test 1 Test 2 

 Antal respondenter Antal lösningar Antal respondenter Antal lösningar 

Uppgift 1 29 29 29 23 

Uppgift 2 29 28 29 24 

Uppgift 3 29 24 29 21 

Uppgift 4 29 23 29 24 

Uppgift 5 32 28 30 23 

Uppgift 6 32 27 30 25 

Uppgift 7 32 26 30 23 

Uppgift 8 32 25 30 24 

Uppgift 9 30 23 30 26 

Uppgift 10 30 28 30 24 

Uppgift 11 30 26 30 26 

Uppgift 12 30 27 30 24 

Uppgift 13 30 25 29 23 

Uppgift 14 30 28 29 26 

Uppgift 15 30 28 29 26 

Uppgift 16 30 27 29 23 

Uppgift 17 31 24 30 24 

Uppgift 18 31 25 30 24 

Uppgift 19 31 28 30 25 

Uppgift 20 31 26 30 24 

Totalt 76 525 74 482 
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder i praktiken hur pålitlig en undersökning är. Ifall en undersökning har hög 

reliabilitet ska man kunna upprepa undersökningen och resultatet borde bli ungefär 

detsamma. Som forskare är det viktigt att man under hela forskningsprocessen är 

omsorgsfull och exakt (Holme & Solvang, 1997). Thurén (1991) påpekar att det inom 

positivistisk forskning är viktigt att undersökningen är fri från personlig påverkan av de 

personer som utför forskningen. Med andra ord ska alltså undersökningen gå att genomföra 

igen med samma metoder och samma informanter men av en annan person och resultatet 

ska då bli detsamma (Thurén, 1991). 

I denna undersökning har reliabiliteten stärkts genom att alla respondenter genomförde 

testen under samma tidpunkt på läsåret. Detta gör att undersökningssituationen var likadan 

för alla respondenter och respondenterna var lika långt hunna i sina studier. Under-

sökningen genomfördes sent på våren, vilket har påverkat reliabiliteten på två sätt. Att 

respondenterna genomförde undersökningen sent på våren medförde att de hade 

genomgått hela den matematik som en grundskolelev ska genomgå enligt läroplanen. Å 

andra sidan medförde tidpunkten för testet att eleverna inte var speciellt motiverade, vilket 

kan ha påverkat reliabiliteten negativt.  

 Reliabiliteten höjs ytterligare av att tolkningen av resultaten är tydlig och lämnar inte rum 

för personliga tolkningar. I test 1 har resultatet tolkats som en algebraisk lösning om 

lösningen bestått av en ekvation eller ett algebraiskt uttryck. I övriga fall har lösningen 

tolkats som en aritmetisk lösning. I test 2 har resultaten tolkats utgående från den 

algebraiska cykeln.  

Validitet innebär enligt Olsson och Sörensen (2007) att man mäter rätt sak, alltså att 

undersökningens syfte faktiskt blir mätt med det mätinstrument man använder. Holme och 

Solvang (1997) förklarar att validitet är minst lika viktigt som reliabilitet. Ifall en under-

sökning inte mäter det den ska mäta har det ingen betydelse hur pålitlig den är. 

Validiteten i denna undersökning ligger till stor del i matematiktesterna. Som tidigare 

nämnts är uppgifterna baserade på uppgifter som enligt Bergsten m.fl. (1997) kan lösas såväl 

algebraiskt som aritmetiskt. Testerna har därtill diskuterats och godkänts av handledaren. 
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Validiteten stärks ytterligare av att uppgifterna är på rätt nivå för respondenterna. Här 

involverades även lärarna i de tre skolorna för att säkerställa validiteten. Alla involverade 

lärare intygade att uppgifterna inte var för svåra och att den matematik som behövs för 

testet hade tagits upp i undervisningen. 

Wiiks (2013) undersökning kan ses som en pilotundersökning till denna undersökning. 

Jämfört med Wiiks (2013) undersökning är denna undersökning större sett till antalet 

respondenter, men också en utvidgning med forskningsfrågorna 2 och 4. För att säkerställa 

validiteten för forskningsfrågorna 2 och 4 har denna undersökning utökats med fler 

uppgiftstyper samt flera uppgifter av samma typ. 
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5 Resultatredovisning 

5.1 Aritmetik eller algebra? 

Syftet med test 1 är att undersöka om elever i årskurs 9 hellre väljer aritmetiska eller 

algebraiska lösningsmetoder då de löser problem. Gällande resultaten för test 1 kan det vara 

på sin plats att poängtera att det inte har tagits i beaktande om uppgiften blivit korrekt löst 

eller inte.  

Testresultatet från test 1 har analyserats utgående från de lösningsmetoder som beskrivits i 

kapitlen 3.4 och 3.5. Om det har funnits algebraiska element i respondenternas lösningar har 

lösningen tolkats som algebraisk. I annat fall har den tolkats som aritmetisk förutsatt att 

lösningen innehåller någon typ av aritmetisk lösningsmetod.  

Resultatet från test 1 kommer också att användas till att se om det finns någon typ av 

uppgift som leder till en aritmetisk eller algebraisk lösningsmetod. Genom att jämföra de 

uppgifter som flest respondenter löst aritmetiskt respektive algebraiskt ger test 1 även svar 

på om det finns uppgiftstyper som leder till en viss lösningsmetod. För att hitta ett samband 

mellan uppgiftstyperna har uppgifternas algebraiska lösningsmetoder använts. Förslag på 

algebraiska lösningsmetoder till uppgifterna finns i bilaga 2. 

Som tidigare nämnts var det utmanande för respondenterna att hinna besvara åtta uppgifter 

inom den tidsram de fick. Detta ledde till att en del uppgifter blev olösta och att antalet 

respondenter som svarat på respektive uppgift varierar något. Antalet lösningar per uppgift 

varierar mellan 23 och 29 stycken och det totala antalet lösningar uppgick till 525 stycken. 

För att göra resultaten jämförbara anges resultaten i procent, och de uppgifter som lämnats 

in olösta redovisas inte. Värdena i tabell 3 är avrundade till närmaste procent. 
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Tabell 3. Fördelningen mellan algebraiska och aritmetiska lösningsmetoder i test 1 

 Aritmetisk 

lösningsmetod 

Algebraisk 

lösningsmetod 

Antal 

lösningar 

Uppgift 1 76 % 24 % 29 

Uppgift 2 25 % 75 % 28 

Uppgift 3 29 % 71 % 24 

Uppgift 4 52 % 48 % 23 

Uppgift 5 82 % 18 % 28 

Uppgift 6 63 % 37 % 27 

Uppgift 7 42 % 58 % 26 

Uppgift 8 60 % 40 % 25 

Uppgift 9 65 % 35 % 23 

Uppgift 10 71 % 29 % 28 

Uppgift 11 23 % 77 % 26 

Uppgift 12 78 % 22 % 27 

Uppgift 13 52 % 48 % 25 

Uppgift 14 86 % 14 % 28 

Uppgift 15 25 % 75 % 28 

Uppgift 16 85 % 15 % 27 

Uppgift 17 58 % 42 % 24 

Uppgift 18 36 % 64 % 25 

Uppgift 19 75 % 25 % 28 

Uppgift 20 38 % 62 % 26 

Totalt 57 % 43 % 525 
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Tabell 3 visar att totalt sett tyr sig elever i årskurs 9 lite oftare till aritmetiska lösnings-

metoder men att fördelningen ändå är ganska jämn. Det är först på uppgiftsnivå som man 

kan se några större skillnader i val av lösningsmetod.  

Uppgift 14, uppgift 16 och uppgift 5 är de uppgifter som flest har löst aritmetiskt, 86 %, 85 % 

respektive 82 % av lösningarna var av aritmetisk natur. I andra ändan ser man att uppgift 11, 

uppgift 15 och uppgift 2 är de uppgifter där eleverna hellre har använt sig av algebra. Till 

uppgift 15 och uppgift 2 valde 75 % av eleverna algebra framför aritmetik medan 77 % av 

lösningarna till uppgift 11 var algebraiska. 

För att få en klarare bild av hur eleverna orienterat sig är uppgifterna i figur 3 ordnade enligt 

hur stor del av eleverna som valt en aritmetisk lösningsmetod.  
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Figur 3. Fördelning mellan aritmetiska och algebraiska lösningsmetoder 

23 % 

25 % 

25 % 

29 % 

36 % 

38 % 

42 % 

52 % 

52 % 

58 % 

60 % 

63 % 

65 % 

71 % 

75 % 

76 % 

78 % 

82 % 

85 % 

86 % 

77 % 

75 % 

75 % 

71 % 

64 % 

62 % 

58 % 

48 % 

48 % 

42 % 

40 % 

37 % 

35 % 

29 % 

25 % 

24 % 

22 % 

18 % 

15 % 

14 % 

0 % 50 % 100 % 

Uppgift 11 

Uppgift 2 

Uppgift 15 

Uppgift 3 

Uppgift 18 

Uppgift 20 

Uppgift 7 

Uppgift 13 

Uppgift 4 

Uppgift 17 

Uppgift 8 

Uppgift 6 

Uppgift 9 

Uppgift 10 

Uppgift 19 

Uppgift 1 

Uppgift 12 

Uppgift 5 

Uppgift 16 

Uppgift 14 

Aritmetisk lösningsmetod Algebraisk lösningsmetod 



 

33 
 

Figur 3 visar att elever i årskurs 9 hellre och oftare tar till aritmetiska lösningsmetoder 

framom algebraiska lösningsmetoder. Två av uppgifterna, uppgift 13 och uppgift 4, skiljer sig 

ur mängden på så vis att nästan lika många tydde sig till algebran som till aritmetiken. Av de 

resterande 18 uppgifterna har 11 uppgifter en aritmetisk övervikt i lösningarna medan 7 

uppgifter då har fler algebraiska lösningar än aritmetiska lösningar.  

Aritmetiken har sex uppgifter där lösningsprocenten är över 75 %, tre av de sex uppgifterna 

löstes aritmetiskt av över 80 % av respondenterna. Algebran har däremot endast tre 

uppgifter med en lösningsprocent över 75 %. Ingen av uppgifterna har lösts över 80 % 

algebraiskt. 

5.2 Uppgiftstyper som leder till en aritmetisk lösningsmetod 

I detta avsnitt granskas uppgifterna 14, 16, 5, 12, 1 och 19 närmare. Dessa uppgifter var de 

uppgifter som största delen av respondenterna, över 75 %, valt att lösa med en aritmetisk 

lösningsmetod. Det bör ännu en gång betonas att det i test 1 inte har tagits i beaktande om 

uppgiften lösts korrekt, utan enbart vilken lösningsmetod som respondenterna valt.  

Av de sex uppgifterna kan man se ett samband i uppgiftstypen gällande uppgifterna 14 och 

19, 16 och 1 samt 5 och 12. Uppgifterna och förslag på algebraiska lösningsmetoder finner 

man i tabellerna nedan.  
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Tabell 4. Uppgift 14 och 19 

Uppgift 14 Tanken i en bil rymmer 35 l bensin. Bilen drar 7,5 l bensin på 100 km. 

Med full tank gav man sig iväg på en 250 km lång resa. Hur mycket bensin 

fanns kvar i tanken när man kom fram? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

                             

   

   
 

 

   
 

                            

             

  
    

   
       

                  

Uppgift 19 Marie arbetar på torget och säljer frukt. Hon arbetar 2,5 timmar och 

tjänar 20 euro. Hur mycket tjänar hon på 3,5 timmar med samma timlön? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

                

   

   
 

  

 
 

                           

            

     

Uppgift 14 och 19 handlar om proportionalitet. I båda fallen har aritmetiska lösningsmetoder 

dominerat valet av lösningsmetod. Uppgift 14 har i de flesta fallen räknats ut aritmetiskt 

genom att multiplicera 7,5 med 2,5 och sedan subtrahera resultatet från 35. I uppgift 19 var 

de vanligaste tillvägagångssätten att aritmetiskt räkna ut Marias timlön eller hur mycket hon 

tjänar på en halv timme. Därefter räknas Marias lön för 3,5 timmar. Merparten av 

respondenterna har tytt sig till aritmetiska lösningsmetoder och av detta kan man dra 

slutsatsen att respondenterna anser det vara enklare eller bättre att lösa 

proportionalitetsuppgifter aritmetiskt. Uppgift 14 och 19 var de enda uppgifterna i testet 

som handlade om proportionalitet. 
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En annan intressant aspekt som man kan lyfta fram är att det även finns vissa likheter mellan 

uppgifterna 14 och 19 samt 16 och 1. Uppgifterna 14 och 19 kan lösas algebraiskt enligt 

metoderna i tabell 4. Tittar man närmare på lösningarna ser man att det, efter den korsvisa 

multiplikationen, bildas en linjär ekvation där x endast finns på ett ställe. Samma typ av 

ekvation kan användas för att algebraiskt lösa uppgift 16 och 1. Skillnaden till uppgift 14 och 

19 är att man i de uppgifterna först behöver skapa ett uttryck där proportionaliteten 

kommer fram och sedan utföra en korsvis multiplikation. Skillnaden mellan andelen 

aritmetiska lösningar i uppgift 14 och 19 är ändå förhållandevis stor. Baserat på den 

skillnaden kan man inte dra någon slutsats om att steget med korsvis multiplikation skulle 

leda till en större andel aritmetiska lösningar jämfört med den uppgiftstyp som 

representeras av uppgift 16 och 1. 

Tabell 5. Uppgift 16 och 1 

Uppgift 16 En grupp elever har tillsammans 29 pennor och alla har minst en var. Sex 

elever har 1 penna var och fem elever har 3 pennor var. Resten har 2 

pennor var. Hur många elever har två pennor var? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

                               

               

     

    

Uppgift 1 Niclas fick 50 euro av sin morfar. Han köpte en mp3-spelare för 129 euro, 

då hade Niclas 36 euro kvar. Hur mycket pengar hade Niclas från början? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

                         

            

      

Tabell 5 visar att uppgifterna 16 och 1 kan omskrivas till en linjär ekvation där   endast 

återfinns på ett ställe i ekvationen. Av de aritmetiska lösningarna så var det vanligast att 

respondenterna på ett logiskt sätt hade arbetade sig bakåt för att komma fram till en 

lösning. I några enstaka fall har man i uppgift 16 använt sig av en bild för att lösa uppgiften 

aritmetiskt.  
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Förutom uppgifterna 16 och 1 kan uppgift 10 också lösas med en ekvation av samma typ. 

Uppgift 10 skiljer sig ur mängden på så vis att själva uppgiften är väldigt annorlunda jämfört 

med uppgifterna 16 och 1. Uppgift 10 innehåller ingen händelse utan är mera av ett 

geometriskt problem. Tabell 3 visar att 71 % av lösningarna till uppgift 10 var aritmetiska. 

Detta stärker slutsatsen att uppgifter som algebraiskt kan omskrivas som en linjär ekvation 

där den obekanta variabeln endast återfinns på ett ställe, oftare leder till en aritmetisk 

lösningsmetod.   

Uppgift 6 och 17 kan algebraiskt lösas lite liknande som uppgift 16 och 1. Likheten ligger i att 

man kan lösa uppgift 6 och 17 med linjära ekvationer. Skillnaden ligger i att x återfinns på 

flera ställen. Andelen aritmetiska lösningar för uppgifterna 6 och 17 var 63 % respektive 58 

%. Från detta kan man konstatera att andelen aritmetiska lösningar minskar något då   

förekommer på flera ställen i ekvationen, jämfört med om   endast förekommer på ett 

ställe. 

Trots att uppgifterna 5 och 12 till sin natur är ganska olika kan man ändå se ett visst 

samband mellan uppgifterna. Sambandet mellan uppgifterna är dock inte lika starkt som 

sambandet mellan uppgifterna 14 och 19 eller 16 och 1. Uppgifterna och förslag på 

algebraiska lösningsmetoder finner man i tabellen nedan. 
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Tabell 6. Uppgift 5 och 12 

Uppgift 5 I en familj utspelade sig följande ägghistoria: En dag togs ur kylskåpet 

hälften av de ägg som fanns plus ett ägg. Följande dag togs igen ur 

kylskåpet hälften av de ägg som fanns plus ett ägg. Den tredje dagen 

upprepades samma sak, varefter man kunde konstatera att äggen var 

slut. Hur många ägg fanns det från början i familjens kylskåp? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

                  

         
 

 
              

         
 

 
              

         
 

 
      

 

   
 

 
       

 

 
    

    

                  

                

     

Uppgift 12 När man släpper en gummiboll från en viss höjd, studsar den tillbaka 

halva höjden. Bollen släpps och då den rör marken för den tredje gången 

har den färdats 35 m. Från vilken höjd släpptes bollen? 

Algebraisk 

lösningsmetod 
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Sambandet mellan uppgifterna kan man se i respondenternas lösningar. Av de aritmetiska 

lösningarna till uppgift 5 och 12 hade de flesta respondenterna i båda fallen prövat sig fram 

till en lösning. I uppgift 12 användes ofta också en bild till hjälp. Från de algebraiska 

lösningarna kan man se att ekvationerna blir relativt komplicerade och detta har troligen lett 

till att eleverna prövat sig fram istället.  

5.3 Uppgiftstyper som leder till en algebraisk lösningsmetod 

Precis som i kapitel 5.2 koncentrerar sig detta kapitel på de uppgifter som till över 75 % blivit 

löst med en viss lösningsmetod, men med den skillnaden att det nu rör sig om algebraiska 

lösningsmetoder. De uppgifter som uppfyller dessa två kriterier är uppgifterna 11, 15 och 2. 

Uppgifterna och förslag på algebraiska lösningsmetoder återges i tabellen nedan och är 

ordnade enligt lösningsprocenten. 
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Tabell 7. Lösningsförslag till uppgifterna 15, 11 och 2 

Uppgift 15 Jenny har 5 hattar färre än Maria, och Clara har 3 gånger så många hattar 

som Jenny. Tillsammans har de 15 hattar. Hur många hattar har Clara? 

Algebraisk 

lösningsmetod 
 
       
         
        

                    

              

      

    

                          

Uppgift 11 Jonas vet att en bläckpenna kostar 10 cent mer än en blyertspenna. Hans 

vän köpte 2 bläckpennor och 3 blyertspennor för 1,70 euro. Hur många 

euro behöver Jonas för att köpa 1 bläckpenna och 2 blyertspennor? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

               
                 

                    

 

                  

        

       

               

                 

Uppgift 2 På en skola deltog 128 elever i de tre bollspelen, basket, volleyboll och 

fotboll. Basket spelades av dubbelt så många som spelade volleyboll. 

Fotboll spelades av 8 fler än de som spelade volleyboll. Hur många 

spelade basket? 

Algebraisk 

lösningsmetod 
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Jämför man uppgifterna i tabell 7 ser man ett klart samband mellan uppgifterna. Det som 

uppgifterna har gemensamt är att det i uppgiften finns en jämförelse av något slag. I alla tre 

uppgifter vet man den totala summan samt ett förhållande mellan termerna som leder till 

summan. Uppgiften i alla tre fallen är att ta reda på någon av dessa termer. Likheterna i 

uppgifterna leder även till att det finns likheter i ekvationerna samt hur ekvationerna byggs 

upp.  

Uppgifterna 11, 15 och 2 är de enda tre uppgifterna av detta slag i test 1. Därför kan man dra 

den slutsatsen att de uppgifter som innehåller denna typ av jämförelse, oftare leder till en 

algebraisk lösningsmetod.   

Förutom dessa tre uppgifter finns det även ett samband bland de resterande fyra 

uppgifterna, där majoriteten av lösningarna var algebraiska. Tre av de fyra uppgifterna, 

uppgifterna 3, 20 och 7, kan algebraiskt lösas med hjälp av ett ekvationssystem. Uppgifterna 

löstes dessvärre i för låg grad algebraiskt för att kunna man ska kunna dra någon slutsats, 

men en liten indikation kan man ändå se. Lösningsprocenten för uppgifterna 3, 20 och 7 var 

71 %, 62 % respektive 58 %. 

5.4 Algebraisk lösningsmetod 

Syftet med det andra testet var att undersöka vilka de största problemen vid användandet 

av algebraiska lösningsmetoder är, och var de finns i förhållande till den algebraiska cykeln. 

Den algebraiska cykeln beskrivs närmare i kapitel 3.8, men förklaras här i korthet. Den alge-

braiska cykeln består av tre delar, översättning, omskrivning och tolkning (Bell, 1996). 

Översättning är det skede då man översätter texten till ett symboliskt uttryck, ofta en 

ekvation. Lösandet av ekvationen kallas omskrivning och tolkning är då man tolkar svaret i 

förhållande till texten (Bergsten m.fl., 1997).  

Utifrån detta har lösningarna från test 2 tolkats, lösningarna har sedan kategoriserats in i 

fyra olika kategorier. Problemen har kategoriserats enligt den algebraiska cykeln som fel i 

översättning, fel i omskrivning och fel i tolkning. Till kategorin rätt hör de lösningar där 

respondenten löst uppgiften korrekt och det således inte finns några problem i vare sig 

översättningen, omskrivningen eller tolkningen. 
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Precis som i test 2 var det utmanande för respondenterna att hinna med åtta uppgifter, 

speciellt eftersom respondenterna inte fick välja lösningsmetod i test 2. Resultatet av detta 

är återigen att en del uppgifter blev olösta, samt att antalet respondenter som svarat på 

respektive uppgift varierar. Antalet lösningar per uppgift varierar mellan 21 och 26 stycken 

och det totala antalet lösningar för test 2 är 482 stycken. För att göra resultaten jämförbara 

anges resultaten i procent, avrundade till närmaste procent, och de uppgifter som lämnats in 

olösta redovisas inte. 

  



 

42 
 

Tabell 8. Kategorisering av resultatet av test 2 med avseende på den algebraiska cykeln 

 Rätt Fel i 

översättning 

Fel i 

omskrivning 

Fel i 

tolkning 

Antal 

lösningar 

Uppgift 1 61 % 22 % 17 % 0 % 23 

Uppgift 2 46 % 33 % 17 % 4 % 24 

Uppgift 3 14 % 71 % 14 % 0 % 21 

Uppgift 4 42 % 54 % 4 % 0 % 24 

Uppgift 5 43 % 39 % 13 % 4 % 23 

Uppgift 6 68 % 16 % 16 % 0 % 25 

Uppgift 7 26 % 70 % 4 % 0 % 23 

Uppgift 8 50 % 46 % 0 % 4 % 24 

Uppgift 9 31 % 58 % 8 % 4 % 26 

Uppgift 10 42 % 54 % 0 % 4 % 24 

Uppgift 11 50 % 38 % 8 % 4 % 26 

Uppgift 12 21 % 67 % 4 % 8 % 24 

Uppgift 13 52 % 30 % 17 % 0 % 23 

Uppgift 14 58 % 19 % 15 % 8 % 26 

Uppgift 15 46 % 38 % 8 % 8 % 26 

Uppgift 16 61 % 13 % 22 % 4 % 23 

Uppgift 17 83 % 13 % 4 % 0 % 24 

Uppgift 18 63 % 38 % 0 % 0 % 24 

Uppgift 19 68 % 16 % 16 % 0 % 25 

Uppgift 20 38 % 54 % 8 % 0 % 24 

Totalt 48 % 39 % 10 % 3 % 482 
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Tabell 8 visar att uppgift 17 är den uppgift som är minst intressant för denna forskning. 

Uppgiften löstes korrekt av 83 % av respondenterna och eftersom syftet med test 2 är att 

undersöka problemområden är uppgift 17 den uppgift som är minst intressant. Efter uppgift 

17 är uppgifterna 19 och 6 de uppgifter som respondenterna lyckats lösa bäst, i båda 

uppgifterna har 68 % av lösningarna varit korrekta.  

Ser man till testet som helhet har 48 % av de 482 lösningarna lösts korrekt. Av de resterande 

52 % av lösningarna fanns det i 39 % av fallen problem i översättningen, 10 % av lösningarna 

hade något fel i omskrivningen och endast 3 % av det totala antalet lösningar hade fel i 

tolkningen. 

För att tydliggöra tabell 8 är uppgifterna i figur 4 ordnade enligt hur svåra uppgifterna har 

varit för respondenterna, det vill säga i den ordning där flest inkorrekta lösningar har 

förekommit. Andelen korrekta lösningar för varje uppgift redovisas inte i figur 4. 
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Figur 4. Rangordnande av uppgifter med avseende på andelen inkorrekta lösningar 
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Figur 4 visar tydligt att det vanligaste felet är fel i översättningen. I några enstaka fall, såsom 

i uppgift 16, 19 och 6 har andelen lösningar med fel i omskrivningen varit lika stor eller större 

än andelen lösningar med fel i översättningen. Man bör dock ta i beaktande att i de tre 

uppgifterna är andelen inkorrekt lösta uppgifter relativt liten. Det är alltså inte andelen fel i 

omskrivningen som är speciellt stor, utan tvärtom är det andelen fel i översättningen som är 

liten. Kategorin fel i översättning är unik i det avseendet att den typens fel förekommer i alla 

uppgifter.   

Fel i omskrivningen är den näst största orsaken till att en uppgift lösts inkorrekt. Den typens 

fel förekommer i 17 av uppgifterna. Uppgift 16 är den uppgift där fel i omskrivningen 

förekommit mest, och då i en omfattning av 22 %. Fel i tolkningen förekommer i väldigt liten 

skala. Felet förekommer endast i tio uppgifter och andelen lösningar med fel i tolkningen 

överstiger aldrig 8 %.  

5.5 Uppgiftstyper som vållar problem i översättningen 

Detta kapitel fokuserar på om det eventuellt finns ett samband mellan uppgiftstypen och 

andelen lösningar där det finns ett fel i översättningen. Med översättning avses här det steg i 

den algebraiska cykeln då man skriver om en textuppgift till ett algebraiskt uttryck.  

Från figur 4 i föregående kapitel kan man se att det till alla uppgifter finns lösningar som har 

fel i översättningen. För att få en tydligare bild av vilka uppgifter det rör sig om är 

uppgifterna i figur 5 rangordnade enligt andelen lösningar där det förekommer fel i 

översättningen.  
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Figur 5. Rangordnande av uppgifter med avseende på fel i översättningen 
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Det starkaste sambandet som pekar på att en viss uppgiftstyp leder till en viss typs fel kan 

man se om man tittar på uppgifterna 3, 7 och 20. Alla de tre uppgifterna kan algebraiskt 

lösas med hjälp av ett ekvationssystem. Alla tre uppgifter har en stor andel lösningar där det 

förekommer fel i översättningen. Andelen lösningar där denna typ av problem förekom är 71 

%, 70 % respektive 54 %. 

En annan typ av uppgift som lett till en stor andel felaktiga lösningar är de uppgifter där det 

är viktigt att känna till likhetstecknets betydelse. De uppgifterna är uppgift 4, 8, 9 och 18. 

Gemensamt för dem är att i ungefär hälften av lösningarna finns det fel i översättningen. 

Uppgift 18 är i denna jämförelse den uppgift som har den minsta andelen felaktiga lösningar. 

Av alla lösningar till uppgift 18 hade 38 % av lösningarna fel i översättningen. Uppgift 9 ligger 

i denna jämförelse i andra ändan där motsvarande siffra ligger på 58 %. För uppgift 4 och 8 

är siffrorna 54 % respektive 46 %. Trots att siffrorna varierar lite är andelarna relativt höga 

och utgående från det kan man se en tendens att denna uppgiftstyp i många fall leder till fel 

i översättningen. Gemensamt för uppgift 4 och 8 är att i de båda fallen återfinns den 

obekanta variabeln på båda sidorna om likhetstecknet. Detta verkar inte ha påverkat 

andelen lösningar med fel i översättningen eftersom de två uppgifterna placerar sig i mitten 

av denna jämförelse. 

Totalt sett finns det sju uppgifter där minst hälften av alla lösningar har innehållit ett fel i 

översättningen. Fem av de sju uppgifterna har redan nämnts i de två tidigare styckena. De 

övriga två uppgifterna där andelen varit över 50 % är uppgift 10 och 12. Det som de båda 

uppgifterna har gemensamt är att både uppgift 10 och 12 utgår från bilder. Trots att det i 

uppgift 12 inte ges en bild i uppgiften har många av lösningarna innehållit en bild. Enligt test 

2 verkar det som att denna typ av uppgift vållar problem i översättningen. 

I andra änden av figur 5 hittar vi uppgifterna 17, 16, 6 och 19. De två första av uppgifterna 

hade endast 13 % av lösningarna fel i översättningen medan motsvarande siffra för de två 

senare var 16 %. Gemensamt för uppgifterna 17, 16 och 6 är att de alla kan lösas med en 

ekvation där variabeln endast finns på ena sidan av likhetstecknet. Uppgift 19 är lite 

annorlunda eftersom den handlar om proportionalitet, men detta verkar respondenterna 

behärska. Uppgift 19 kan, med lite förarbete, även den lösas med en ekvation där variabeln 

endast finns på ena sidan av likhetstecknet. 
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Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att de svåraste uppgifterna att matematisera är 

de uppgifter som kräver ett ekvationssystem. Den andra uppgiftstypen som vållat problem 

gällande matematiseringen är uppgifter som betonar likhetstecknets betydelse. Lika stora 

svårigheter som med ekvationssystem har eleverna dock inte med dessa uppgifter. Av de 

uppgifter som betonar likhetstecknets betydelse verkar det inte spela någon roll att 

variabeln återfinns på båda sidorna av likhetstecknet. De uppgifter som varit enklast att 

matematisera är den typ av uppgifter där den obekanta variabeln endast återfinns på den 

ena sidan av likhetstecknet. 

5.6 Uppgiftstyper som vållar problem i omskrivningen 

Precis som i kapitel 5.5 fokuseras detta kapitel på en av de tre delarna i den algebraiska 

cykeln. Detta kapitel fokuseras på de uppgifter där det finns problem i omskrivningen. Med 

omskrivning avses här det steg i den algebraiska cykeln då man skriver om ett algebraiskt 

uttryck till ett enklare algebraiskt uttryck. Med andra ord fokuseras det här på hur väl 

respondenterna klarat av att manipulera algebraiska uttryck och att de kommer fram till ett 

svar.  

För att åskådliggöra detta bättre är uppgifterna i figur 6 rangordnade enligt andelen 

lösningar där det finns fel i omskrivningen. Uppgifterna 18, 8 och 10 redovisas inte i figur 6 

eftersom det bland de tre uppgifterna inte fanns någon lösning med fel i omskrivningen. 
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Figur 6. Rangordnande av uppgifter med avseende på fel i omskrivningen 

Den första iakttagelsen från figur 6 är att mängden lösningar där det finns fel i 
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För att exemplifiera detta kan vi exempelvis jämföra uppgifterna 2, 11 och 15 som alla 

behöver ett ekvationssystem för att lösas. Denna typ av uppgift kan man anta att borde vara 

mer utmanande för eleverna. Bland dessa tre är uppgift 2 den av uppgifterna med flest 

lösningar där det finns fel i omskrivningen, 17 %. Motsvarande siffra för både uppgift 11 och 

15 är 8 %.  

Från detta kan man anta att det till största delen handlar om slumpen som avgjort hur 

uppgifterna rangordnats gällande detta delområde av den algebraiska cykeln och att själva 

ekvationslösningen är något som eleverna behärskar. Detta resonemang stöds genom att 

titta på lösningsförslagen till de tre bästa och de tre sämsta i inom denna kategori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

51 
 

Tabell 9. Lösningsförslag till uppgifterna 16, 13 och 1 

Uppgift 16 En grupp elever har tillsammans 29 pennor och alla har minst en var. Sex 

elever har 1 penna var och fem elever har 3 pennor var. Resten har 2 

pennor var. Hur många elever har två pennor var? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

                               

               

     

    

Uppgift 13 Jenny gav hälften av sina pengar till Johan. Av de pengar hon hade kvar 

gav hon en femtedel till Pia. Nu har Jenny 12 euro kvar. Hur mycket 

pengar hade Jenny från början? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

                            

                   
 

 
         

                 
 

 
    

 

  
 

 
     

 

 
     

     

                

     

Uppgift 1 Niclas fick 50 euro av sin morfar. Han köpte en mp3-spelare för 129 euro, 

då hade Niclas 36 euro kvar. Hur mycket pengar hade Niclas från början? 

Algebraisk 

lösningsmetod 
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Tabell 10. Lösningsförslag till uppgifterna 8, 10 och 18 

Uppgift 8 Kommun X har ett invånarantal på 2500 personer och antalet invånare 

stiger med 125 per år. Kommun Y har 5300 invånare och antalet minskar 

med 75 per år. När kommer de båda kommunerna att ha samma 

invånarantal? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

           

                   

                  

                       

                   

          

     

Uppgift 10 

 

I figuren har 13 tändstickor använts till att lägga 4 kvadrater i en rad. Hur 

många kvadrater i en rad kan man lägga på detta sätt om man använder 

73 tändstickor? 

Algebraisk 

lösningsmetod 

                  

        

     

Uppgift 18 Det finns 54 kilo äpplen fördelat på två lådor. Den ena lådan innehåller 

12 kilo mer äpplen än den andra. Hur många kilo äpplen finns det i 

lådorna? 

Algebraisk 

lösningsmetod 
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Tabell 9 innehåller de uppgifter som hade störst antal lösningar där det förekom fel i 

omskrivningen. I tabell 9 varierar andelen lösningar innehållande fel i omskrivningen mellan 

17 och 22 %. Tabell 10 innehåller de uppgifter som hade minst antal lösningar där det 

förekom fel i omskrivningen. I tabell 10 har ingen av uppgifterna någon lösning innehållande 

fel i omskrivningen. Eftersom det i både tabell 9 och tabell 10 finns mer komplicerade 

algebraiska uttryck blandade med enklare algebraiska uttryck kan man dra slutsatsen att det 

inte finns några problem gällande lösandet av ekvationer hos eleverna utan att det är 

slumpen som påverkar ifall en uppgift blir inkorrekt löst på grund av omskrivningen. 

5.7 Uppgiftstyper som vållar problem i tolkningen 

Precis som i kapitel 5.4 och 5.5 fokuseras detta kapitel på en av de tre delarna i den 

algebraiska cykeln. Detta kapitel fokuseras på de uppgifter där det finns problem i 

tolkningen. Med tolkning avses här det steg i den algebraiska cykeln då man tolkar det 

resultat man fått, från det omskrivna algebraiska uttrycket, tillbaks till den ursprungliga 

uppgiften. 

I figur 7 är uppgifterna rangordnade enligt hur stor andel av lösningarna där det finns fel i 

tolkningen. I figuren redovisas inte de uppgifter där denna typ av fel inte förekommer, det 

vill säga uppgift 1, 3, 4, 6, 7, 13, 17, 18, 19 och 20. 
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Figur 7. Rangordnande av uppgifter med avseende på fel i tolkningen 

Precis som i föregående kapitel kan man konstatera att det finns väldigt få lösningar där det 

förekommer fel i tolkningen. Denna typ av fel förekommer endast i hälften av uppgifterna 

och i de fall det förekommer är det väldigt marginellt. Från figur 7 kan man se att det inte 

förekommer några stora andelar och att det inte finns någon av uppgifterna som sticker ut. 

Slutsatsen här blir alltså att tolkningen av ett algebraiskt uttryck tillbaks till uppgiften inte 

vållar några stora problem utan detta är något som eleverna behärskar.  

5.8 Jämförelse av test 1 och test 2 

En annan intressant aspekt är att jämföra test 1 och test 2. I test 1 löstes uppgifterna 11, 15 

och 2 till över 75 % algebraiskt. Logiskt sett borde då dessa tre uppgifter ha klarat sig ganska 

bra i test 2. Man kan se ett samband att dessa tre uppgifter har klarat sig lika bra, men ligger 

exakt i mitten då man ser till andelen korrekta lösningar. Andelen korrekta lösningar för de 
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tre uppgifterna är 50 %, 46 % respektive 46 %. Svänger man på det och tittar på vilka 

uppgifter som klarat sig bäst i test 2, det vill säga uppgifterna 17, 6 och 19 ser man att 

resultatet för uppgifterna varierar en del i test 1. Uppgift 17 löstes algebraiskt av 42 %, 

uppgift 6 löstes algebraiskt av 37 % och uppgift 19 av 25 %.  

Uppgift 14, 16, 5, 12, 1 och 19 var de uppgifter som alla löstes aritmetiskt av minst 75 % av 

respondenterna då valet av lösningsmetod var fritt. Logiskt sett borde dessa uppgifters andel 

korrekta lösningar vara rätt låg eftersom väldigt få respondenter tydde sig till algebra. I 

uppgift 12 stämmer hypotesen då endast 22 % av lösningarna var algebraiska och andelen 

korrekta lösningar i test 2 uppgår till 21 %. Däremot stämmer inte hypotesen alls in på 

uppgift 14, 16, 1 och 19. Uppgift 14 och 16 löstes algebraiskt av cirka 15 % av 

respondenterna. Trots detta var andelen korrekta lösningar 58 % respektive 61 %. 

Uppgifterna 1 och 19 löstes båda aritmetiskt av ungefär 75 % av respondenterna, andelen 

korrekta lösningar för de båda uppgifterna uppgick till 61 % respektive 68 %. 

Utgående från detta kan man dra en del slutsatser. Den första av slutsatserna är att de 

uppgifter som till största delen löstes algebraiskt då metoden var valfri, kom precis i mitten 

gällande andelen korrekta lösningar då respondenterna tvingades använda algebra. 

Uppgifterna 2, 11 och 15 är därtill av samma typ och man kan därför dra slutsatsen att det är 

en typ av uppgift som tre fjärdedelar av eleverna gärna löser algebraiskt men som ändå 

endast hälften klarar av att lösa korrekt. 

Från jämförelsen mellan test 1 och test 2 kan man dra slutsatsen att respondenterna kan 

lösa vissa uppgifter både aritmetiskt och algebraiskt. De uppgifter som har den största 

andelen korrekta lösningar i test 2 löstes i test 1 hellre aritmetiskt än algebraiskt. Denna 

slutsats stöds av att flera av de uppgifter som till största delen löstes aritmetiskt i test 1 

också hade en stor andel korrekta lösningar i test 2. Slutsatsen stöds ytterligare av att 

andelen korrekta lösningar totalt sett inte påverkas negativt av att eleverna valt en 

aritmetisk lösningsmetod i test 1. 
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6 Sammanfattande diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet från test 1 och test 2. Resultaten jämförs även med 

tidigare forskning samt kopplas till den teoretiska bakgrunden.  

6.1.1 Aritmetik eller algebra 

Syftet med test 1 var att undersöka om elever i årskurs 9 hellre använder sig av aritmetiska 

eller algebraiska metoder då de löser textuppgifter. Testet skulle också påvisa om det fanns 

någon speciell typs uppgift som ledde till att eleverna valde aritmetik eller algebra. 

Test 1 visade att totalt sett var fördelningen förhållandevis jämn mellan aritmetik och 

algebra, men med en viss övervikt mot aritmetiken. På uppgiftsnivå visade det sig ändå att 

eleverna hellre väljer aritmetik framom algebra. Sex av de 20 uppgifterna hade lösts 

aritmetiskt av minst tre fjärdedelar av respondenterna, medan endast tre uppgifter löstes 

algebraiskt av en lika stor andel respondenter. Detta visar på att det finns fler uppgiftstyper 

som eleverna väljer att lösa aritmetiskt än vad det finns uppgifter som de väljer att lösa 

algebraiskt. Samtidigt tyder detta på att elever i årskurs 9 väljer lösningsmetod utgående 

från uppgiftstypen. Enligt Tabachneck m.fl. (1994) finns det svagheter i alla lösningsmetoder, 

men en kreativ elev kan kombinera olika metoder för att lyckas lösa ett problem. Att kunna 

kombinera och välja olika lösningsmetoder är enligt Bergsten m.fl. (1997) kännetecknande 

för en god problemlösare. 

Denna slutsats var i sig inte speciellt överraskande och Wiik (2013) kom fram till samma 

resultat. Det påvisar dock att resultatet är pålitligt eftersom undersökningen nu har 

upprepats i en större skala och samma resultat har nåtts. Pålitligheten begränsas dock till att 

gälla finlandssvenska elever i årskurs 9. Det som dock saknades i Wiiks (2013) fall är att 

antalet uppgifter var för få för kunna analysera om en viss uppgiftstyp leder till en viss 

lösningsmetod.  
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För att komplettera och utvidga Wiiks (2013) forskning hade denna undersökning ett 

betydligt större antal uppgifter. Utvidgningen gjordes för att man skulle kunna undersöka 

om en viss uppgiftstyp leder till en viss typ av lösningsmetod. I denna undersökning drogs 

slutsatsen att det klart och tydligt finns uppgifter där elever hellre tyr sig till aritmetik och 

uppgifter där elever hellre tyr sig till algebra.  

Å ena sidan påvisade test 1 att en aritmetisk lösningsmetod föredrogs av respondenterna då 

de ställdes inför en uppgift som handlade om proportionalitet eller som man algebraiskt 

kunde omskriva till ett uttryck, där den obekanta variabeln endast återfinns på ett ställe. 

Därtill föredrog respondenterna en aritmetisk lösningsmetod då uppgiftstypen var sådan att 

det algebraiska uttrycket som krävdes för att lösa uppgiften blev mer komplicerat. Istället för 

att lösa sådana uppgifter algebraiskt valde en stor del av respondenterna att aritmetiskt 

pröva sig fram. Å andra sidan påvisade test 1 att en algebraisk lösningsmetod föredrogs då 

uppgiften innehöll någon typ av jämförelse. I alla de tre uppgifterna där det förekom en 

jämförelse valde minst tre fjärdedelar av respondenterna algebra framom aritmetik. 

Orsaken till detta resultat kan man anta att dels ligger i hur matematiken undervisas i våra 

skolor, och dels i matematiken själv. Enligt Carraher m.fl. (2006) ser man ofta på aritmetik 

och algebra som två delområden inom matematik som bygger på varandra. Denna syn 

påverkar i sin tur ordningen i vilken de olika delområdena tas upp i grundskolan. Eftersom 

algebran bygger på aritmetiken tas aritmetiken traditionellt sett upp tidigare i grundskolan. 

Denna ordning är en av orsakerna till att aritmetiken ligger eleverna närmare än algebran. 

Eleverna har helt enkelt tränat mer på aritmetik än algebra. Detta stöds även av Bergsten 

m.fl. (1997). Detta sätt att se på algebra och aritmetik är det traditionella synsättet. Här bör 

dock nämnas att synsättet på senare tid har ifrågasatts av forskare (Carraher m.fl., 2006).  

Hur man ser på förhållandet mellan aritmetik och algebra kan förklara en del av resultaten i 

denna undersökning. Att aritmetiken introduceras tidigare i grundskolan än algebran och att 

aritmetiken därför ligger eleverna närmare, kan vara en orsak till att eleverna är aningen mer 

benägna att använda aritmetiska lösningsmetoder framom algebraiska. En annan förklaring 

kan vara att eleverna helt enkelt anser att en aritmetisk lösningsmetod är den enklaste och 

att de därför använder sig av den. 
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Oberoende av vad orsaken till resultaten är kan man konstatera att detta kan vara till nytta 

för lärare som undervisar matematik. Som lärare i de lägre klasserna bör man ta i beaktande 

Carrahers m.fl. (2006) tankar om att elever i de lägre årskurserna nog är kapabla att ta till sig 

algebraiska tankesätt. I de högre årskurserna ger denna undersökning en fingervisning om 

vilka metoder som ligger närmast eleverna beroende på vilken typ av uppgift det handlar 

om. 

6.1.2 Punktering på den algebraiska cykeln 

Precis som Ax (2012) och Wiik (2013) har kommit fram till tidigare är översättningen den 

svåraste delen då det kommer till att lösa uppgifter algebraiskt. Enligt dessa två 

undersökningar är problemområdet detsamma oberoende av om respondenterna går i 

gymnasiet eller i grundskolan. I Wiiks (2013) fall drogs slutsatsen att orsaken till att en 

uppgift fallerar är överlag att eleven inte lyckats matematisera uppgiften. Om 

matematiseringen däremot lyckas resulterar det ofta i att uppgiften blir löst korrekt (Wiik, 

2013).  

I denna undersökning är resultatet detsamma. Övergången från en textuppgift till ett 

algebraiskt uttryck är det område som vållar mest problem för elever i årskurs 9. Detta helt i 

enlighet med vad Kieran (2007) och Ketterlin-Geller m.fl. (2007) säger. Resultatet är föga 

överraskande men det visar att reliabiliteten och validiteten båda är goda. Gällande de 

övriga delområdena av den algebraiska cykeln var svårigheterna relativt små. Svårigheterna i 

de båda delområdena var så pass små att det inte gick att dra någon slutsats från resultatet. 

Inte heller gick det att se något mönster i vilka uppgifter som framkallar problem i 

omskrivningen eller tolkningen. Orsaken till att det förekom väldigt få lösningar med fel i 

omskrivningen eller fel i tolkningen är troligtvis att man i de uppgifter som är utmanande 

misslyckas redan med översättningen. En annan orsak kan vara att man redan tidigt i 

grundskolan undervisar algebra och pre-algebra. Eleverna är vana att lösa givna ekvationer 

och tolka svaren men inte lika vana med att skriva om uppgifter till algebraiska uttryck. 

Tittar man på uppgifterna och resultatet från test 2 ser man att det är två uppgiftstyper som 

är speciellt svåra att matematisera. Den typ av uppgifter som vållade störst problem var de 

uppgifter som algebraiskt löses genom ett ekvationssystem. Eleverna behöver i de fallen 
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skapa två ekvationer där det finns två obekanta variabler, och detta verkar i många fall vara 

en stötesten. Den andra typen av uppgifter som vållade problem i översättningen var de 

uppgifter där likhetstecknets betydelse betonas. En intressant iakttagelse här är att det inte 

verkade spela någon roll huruvida den obekanta variabeln fanns endast på ena sidan av 

likhetstecknet eller på båda sidorna. 

En uppgiftstyp som skribenten på förhand hade trott skulle ge intressanta resultat var 

uppgifterna 5 och 13. De båda uppgifterna var av sådan typ att det kräver flera ekvationer 

som bygger på varandra på så vis att lösningen man får från en ekvation ska användas i en 

annan ekvation. Därtill innehåller båda uppgifterna tal i bråkform. Framförallt var skribenten 

nyfiken på hur de här två uppgifterna klarade sig i den andra fasen av den algebraiska cykeln. 

Uppgifterna 5 och 13 gick överlag rätt bra och antalet korrekta lösningar var 43 % respektive 

52 %, vilket båda är väldigt nära andelen korrekta lösningar för hela studien. Trots att 

omskrivningen av dessa uppgifter kräver flera ekvationer och insättningar, stack uppgifterna 

inte ut på något sätt. Uppgifterna 5 och 13 följde samma mönster som hela studien och det 

största problemet låg i översättningen av uppgifterna. Även gällande uppgifterna som 

behövde ett ekvationssystem för att lösas hade skribenten en teori att omskrivningen skulle 

leda till problem. För ingendera av uppgiftstyperna stämde teorin, vilket stärker denna 

studies slutsats att översättningen är den svåraste av den algebraiska cykelns tre faser. 

Enligt Kieran (2007) har en stor del av nyare forskning inom algebran koncentrerat sig på den 

nya tekniken som idag finns tillgänglig. Tänker man sig att respondenterna i min under-

sökning haft tillgång till exempelvis CAS-räknare hade troligtvis resultatet till viss del blivit ett 

annat. Man kunde tänka sig att respondenterna i test 1 i större grad skulle ha använt sig av 

algebraiska lösningsmetoder eftersom CAS-räknaren kan lösa ekvationer. Gällande resultatet 

från test 2 är det enklare att se hur mycket resultatet skulle ha påverkats om 

respondenterna fått använda sig av CAS-räknare. Med hjälp av CAS-räknare skulle 

respondenternas fel i omskrivningen troligtvis minska. Totala andelen fel i omskrivningen var 

i denna undersökning 10 %. Den uppgift som det skulle ha påverkat mest är uppgift 16 där 

22 % av lösningarna hade fel i omskrivningen. Däremot skulle användandet av en CAS-

räknare knappast vara till någon större hjälp i omskrivningsfasen eller i tolkningsfasen, vilket 
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skulle leda till samma slutsats att det är översättningen som vållar störst problem då man 

löser uppgifter algebraiskt. 

För att få bukt med svårigheterna med att matematisera en uppgift tror jag att man borde 

fokusera på de aspekter som Bell (1996) anser vara nödvändiga för att lösa problem 

algebraiskt. Enligt Bells (1996) fjärde aspekt behöver man ha ett strategiskt kunnande då 

man använder det algebraiska symbolspråket för att lösa problem. Detta tror jag är nyckeln 

till vad vi borde fokusera på i de sista årskurserna av grundskolan. 

6.1.3 Jämförelse av test 1 och test 2 

Genom att jämföra test 1 och test 2 kunde man i denna undersökning få fram ytterligare 

slutsatser om hur elever i årskurs 9 väljer att lösa uppgifter samt vilka problem som 

eventuellt förekommer.  

Den första slutsatsen var att det inte fanns något samband mellan andelen som valde en 

algebraisk lösningsmetod i test 1 och andelen korrekta lösningar i test 2. Svänger man på det 

och tittar på vilka uppgifter som hade störst andel korrekta lösningar i test 2, visar det sig att 

majoriteten av eleverna hellre löser uppgiften aritmetiskt. Detta är en indikation på att om 

eleven ofta kan lösa ett problem såväl aritmetiskt som algebraiskt. 

Detta påstående stärks att jämföra de uppgifter som i test 1 hade en stor andel aritmetiska 

lösningar med hur stor andel korrekta lösningar de hade i test 2. Det visade sig att i de flesta 

fallen påverkades inte andelen korrekta lösningar negativt av att uppgifterna till stor del 

lösts aritmetiskt i test 1. 

Efter att ha jämfört de båda testerna kunde skribenten, av nyfikenhet, inte låta bli att ta sig 

en titt på hur väl respondenterna klarat av att lösa uppgifterna i test 1 då lösningsmetoden 

var fri. Detta går till viss del utanför ramarna för forskningsfrågorna, men en del intressanta 

aspekter kom ändå fram från denna jämförelse.  

I tabell 11 nedan åskådliggörs andelen korrekta svar från test 1 som är lösta med en 

aritmetisk lösningsmetod, samt motsvarande andel för algebraiska lösningar. Dessutom 

åskådliggörs den totala andelen korrekta lösningar för varje uppgift från test 1 och test 2. 
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Uppgifterna i tabellen är rangordnade enligt andelen korrekta lösningar i test 2 och värdena 

är avrundade till närmsta procent. 
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Tabell 11. Andelen korrekt lösta uppgifter i test 1 och test 2 

 Korrekt löst, 

test 2 

Korrekt löst, 

test 1 

Korrekt löst, 

algebra 

Korrekt löst, 

aritmetik 

Uppgift 17 83 % 46 % 17 % 29 % 

Uppgift 6 68 % 52 % 15 % 37 % 

Uppgift 19 68 % 61 % 21 % 39 % 

Uppgift 18 63 % 40 % 20 % 20 % 

Uppgift 1 61 % 52 % 17 % 34 % 

Uppgift 16 61 % 59 % 11 % 48 % 

Uppgift 14 58 % 54 % 11 % 43 % 

Uppgift 13 52 % 44 % 24 % 20 % 

Uppgift 8 50 % 52 % 16 % 36 % 

Uppgift 11 50 % 62 % 50 % 12 % 

Uppgift 15 46 % 61 % 46 % 14 % 

Uppgift 2 46 % 57 % 50 % 7 % 

Uppgift 5 43 % 54 % 11 % 43 % 

Uppgift 4 42 % 48 % 17 % 30 % 

Uppgift 10 42 % 79 % 18 % 61 % 

Uppgift 20 38 % 38 % 19 % 19 % 

Uppgift 9 31 % 43 % 13 % 30 % 

Uppgift 7 26 % 31 % 12 % 19 % 

Uppgift 12 21 % 41 % 15 % 26 % 

Uppgift 3 14 % 42 % 21 % 21 % 

Totalt 48 % 51 % 21 % 30 % 
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Ser man på de totala siffrorna kan man som förväntat se att andelen korrekta lösningar är 

något högre i test 1 än i test 2. Tar man sedan en närmare titt på några extremfall kan man 

genast se att andelarna korrekta lösningar varierar kraftigt hos uppgifterna 10 och 17. I de 

båda fallen varierar andelen med 37 respektive 38 %. Gällande uppgift 10 är variationen 

ganska enkel att förklara. Uppgiften ges med en bild och det är relativt enkelt att pröva sig 

fram eller att aritmetiskt räkna ut svaret. Gällande uppgift 17 är det lite svårare att förklara 

resultatet eftersom det kommit in betydligt fler korrekta lösningar då respondenterna 

tvingats använda sig av algebra. Men troligtvis är det slumpen som till stor del påverkar att 

uppgift 17 klarade sig så pass bra i test 2. 

Ser man sedan på de uppgifter som i test 1 löstes aritmetiskt, det vill säga uppgift 1, 5, 12, 

14, 16, 19, kan man tydligt se att siffrorna i tabell 11 stöder det tidigare resonemanget. I de 

fall där eleverna till stor del har valt en aritmetisk lösningsmetod behärskar även eleverna att 

lösa uppgiften algebraiskt. Valet av lösningsmetod verkar därför inte bero på brister i de 

algebraiska kunskaperna. 

Det nyss nämnda resonemanget stämmer inte mera för de uppgifter som algebraiskt lösts av 

minst tre fjärdedelar av respondenterna. Där är andelen korrekta algebraiska lösningar i test 

1 nästan exakt lika stora som andelen korrekta lösningar i test 2. Detta betyder att de som 

löst uppgiften korrekt med en aritmetisk lösningsmetod klarar inte av att lösa uppgiften 

algebraiskt.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning och andra (Ax, 2012; Wiik, 2013) har klart och tydligt visat att det som 

är svårast då man algebraiskt löser ett problem är att matematisera uppgiften. För att förstå 

svårigheterna i att matematisera en uppgift kunde man fortsätta denna forskning med att 

undersöka vad som gör det svårt att matematisera problem. Gärna på det viset att 

undersökningen skulle ge konkreta hjälpmedel åt lärarna ute på fältet hur de i sin 

undervisning kan stöda matematiseringen av uppgifter. Ett exempel på detta kunde vara att 

undersöka hur man i de lägre årskurserna kunde införa någon typ av pre-matematisering. I 

de lägre årskurserna finns redan pre-algebra, men där ligger fokus på omskrivningsfasen 

(Utbildningsstyrelsen, 2004). Pre-matematisering kunde då fungera som komplement till 
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pre-algebran. Med pre-matematisering avser jag att man tidigt börjar skriva om 

textuppgifter med matematiska symboler i större utsträckning än vad det nu görs. På så vis 

skulle kanske elevers förmåga att skriva om textuppgifter till matematiska uttryck utvecklas. 

Genom att titta närmare på de fyra aspekter som Bell (1996) listade som nödvändiga för att 

lösa ett problem algebraiskt (kap. 3.8), kan man se att tre av aspekterna berör över-

sättningen av en uppgift. De tre aspekterna är att man kan och är villig att använda 

symboluttryck, kunna läsa och skriva med symboler samt att man har ett strategiskt 

kunnande att använda de två tidigare nämnda aspekterna. En orsak att översättningen vållar 

stora problem hos eleverna är nog att översättningen kräver flera olika av Bells (1996) 

aspekter. Detta kunde vara intressant att undersöka vilken av aspekterna som är mest 

utmanande för eleverna. 

En annan aspekt som kunde vara värt att undersöka är huruvida programmering påverkar 

elevers problemlösningsförmåga. Detta ligger väldigt i tiden eftersom programmering 

kommer att ingå i den läroplan som tas i bruk från 2016 (Utbildningsstyrelsen, 2014). 

Eftersom programmering till stor del utgår från ett problem borde man undersöka om 

införandet av programmering i läroplanen har en inverkan på elevernas problemlösnings-

förmåga. Programmeringen i sig stöder kanske inte matematiken, men den logiska 

kreativitet som programmeringen kräver kunde kanske ha en påverkan på problemlösning 

inom matematiken. Genom att testa elevers problemlösningsförmåga före och efter att de 

blivit undervisade i programmering kunde man få reda på om programmering har en 

inverkan på problemlösningsförmågan. 
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Matematiktest 

1. Niclas fick 50 euro av sin morfar. Han köpte en mp3-spelare för 129 euro, då hade Niclas 36 

euro kvar. Hur mycket pengar hade Niclas från början?  

 

2. På en skola deltog 128 elever i de tre bollspelen, basket, volleyboll och fotboll. Basket 

spelades av dubbelt så många som spelade volleyboll. Fotboll spelades av 8 fler än de som 

spelade volleyboll. Hur många spelade basket?  

 

3. I ett slott fanns det 26 stycken ljusstakar. En del hade sju armar och en del hade fyra armar. 

En gång när betjänten tände alla ljus räknade han dem och fick det till 128 ljus. Hur många av 

ljusstakarna hade fyra armar?  

 

4. I början hade Lisbeth dubbelt så mycket pengar som Christer. När Lisbeth betalat tillbaka sin 

skuld på 15 euro till Christer så har han 5 euro mer än Lisbeth. Hur mycket pengar hade var 

och en från början? 

 

5. I en familj utspelade sig följande ägghistoria: En dag togs ur kylskåpet hälften av de 

ägg som fanns plus ett ägg. Följande dag togs igen ur kylskåpet hälften av de ägg som 

fanns plus ett ägg. Den tredje dagen upprepades samma sak, varefter man kunde 

konstatera att äggen var slut. Hur många ägg fanns det från början i familjens 

kylskåp? 

 

6. Anta att tre elever i åk 8 är 14 år, 14 år respektive 15 år. Efter hur många år har deras 

sammanlagda ålder stigit till 100 år? 

 

7. Två elever, A och B, har kommit underfund med att de tar olika långa steg när de 

promenerar. Vid kontrollmätning visar det sig att A tar 75 cm långa steg och B 90 cm 

långa steg. Hur många steg bör A ta och hur många steg bör B ta för att de skall 

kunna gå 60 meter med sammanlagt 70 steg? (Vi tänker oss att de står 60 meter från 

varandra och går tills de möts!) 

 

8. Kommun X har ett invånarantal på 2500 personer och antalet invånare stiger med 

125 per år. Kommun Y har 5300 invånare och antalet minskar med 75 per år. När 

kommer de båda kommunerna att ha samma invånarantal? 

 

9. Anta att 100 liter vatten innehåller 1 % salt. Hur mycket vatten bör man låta avdunsta 

för att salthalten skall stiga till 5 % 
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10.  

 

 

 

 

I figuren har 13 tändstickor använts till att lägga 4 kvadrater i en rad. Hur många 

kvadrater i en rad kan man lägga på detta sätt om man använder 73 tändstickor? 

 

11. Jonas vet att en bläckpenna kostar 10 cent mer än en blyertspenna. Hans vän köpte 2 

bläckpennor och 3 blyertspennor för 1,70 euro. Hur många euro behöver Jonas för att köpa 1 

bläckpenna och 2 blyertspennor? 

 

12. När man släpper en gummiboll från en viss höjd, studsar den tillbaka halva höjden. Bollen 

släpps och då den rör marken för den tredje gången har den färdats 35 m. Från vilken höjd 

släpptes bollen?  

 

13. Jenny gav hälften av sina pengar till Johan. Av de pengar hon hade kvar gav hon en femtedel 

till Pia. Nu har Jenny 12 euro kvar. Hur mycket pengar hade Jenny från början? 

 

14. Tanken i en bil rymmer 35 l bensin. Bilen drar 7,5 l bensin på 100 km. Med full tank gav man 

sig iväg på en 250 km lång resa. Hur mycket bensin fanns kvar i tanken när man kom fram? 

 

15. Jenny har 5 hattar färre än Maria, och Clara har 3 gånger så många hattar som Jenny. 

Tillsammans har de 15 hattar. Hur många hattar har Clara? 

 

16. En grupp elever har tillsammans 29 pennor och alla har minst en var. Sex elever har 1 penna 

var och fem elever har 3 pennor var. Resten har 2 pennor var. Hur många elever har två 

pennor var? 

 

17. Peter köpte 70 varor och Anna köpte 90 varor. Varorna kostade lika mycket per styck och de 

kostade tillsammans 800 euro. Hur mycket betalade Anna? 

 

18. Det finns 54 kilo äpplen fördelat på två lådor. Den ena lådan innehåller 12 kilo mer äpplen än 

den andra. Hur många kilo äpplen finns det i lådorna? 

 

19. Marie arbetar på torget och säljer frukt. Hon arbetar 2,5 timmar och tjänar 20 euro. Hur 

mycket tjänar hon på 3,5 timmar med samma timlön? 

 

20. En familj med två vuxna och två barn går på en innebandymatch. Hela familjen får betala 32 

euro i inträde. Vuxenbiljetterna är 6 euro dyrare än barnbiljetterna. Vad kostar en 

barnbiljett.
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Uppgift Algebraisk lösning 
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