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Abstract 
This is a literature study of learning mathematics in general and algebra in particular. The goal is 

to explore and investigate the learning procedure and the difficulties pupils have with their 

understanding. Furthermore, to understand what qualities is requested of pupils in their effort to 

be successful in mathematics and algebra. I have also explored different pupil thinking styles in 

mathematics and what consequences that has on their learning and understanding. Moreover, I 

have investigated some different learning styles and how they can be addressed in teaching of 

mathematics in general and algebra in particular. Finally, the goal has been to suggest how you 

can improve the teaching in order to enhance the understanding of algebra. 

As a result I have presented a variety of methods to literally illustrate the basic concepts 

of algebra. The conclusions of this work are that it is possible to make algebra more visual or 

kinaesthetic by illustrating the function of the equal sign as a similarity and not an operational 

command by scales for instance, in order to enhance the understanding of algebra. Additionally, 

it is for example possible to make the multiplication of binomial visual or kinaesthetic by 

treating the product of the binomials as an area of a rectangle with the binomials as sides. 

Finally, the importance of team work should not be underestimated as it lets the pupils learn 

from each other, toss ideas and develop a more flexible thinking style. 

 

 

 

Nyckelord: Operationellt, strukturellt, inlärningsstilar, visuell, auditiv, kinestetisk, tankesätt, 
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Förord 
”Jag vill tacka livet som gett mig så mycket, det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan 

så att jag kan urskilja lyckan ifrån sorgen” sjunger Arja Saijonmaa i sin och Mikis Theodorakis 

översättning av Chilenska Violeta Parras melodi ”Gracias a la vida”. Det vill jag knyta an till 

min familj. Min kära fru Cecilia vars tålamod med sena kvällar och att ensam passa vår son 

Albin varit mitt ankare i livet. Min kära son Albin som för mig och Cecilia alltid varit och är ett 

positivt batteri som vid varje tillfälle tankar oss med glädje och lycka i de mest kämpiga av tider. 

Mitt ännu ofödda barn vars födsel är ett för mig i detta arbete en ständig påminnelse om den 

framtida lycka familjen väntar på. Till sist, Bessie, kära hund, vars överseende med mitt 

högljudda tänkande och vankande under framvärkandet av detta arbete varit enastående. 
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Inledning 

Högskoleverkets undersökning 1999 ”Räcker kunskaperna i matematik” visade att elevernas 

matematikkunskaper efter genomgånget gymnasium hade försämrats under de senaste 10−15 

åren: ”Mycket tyder på att åtskilliga studenter har så svaga förkunskaper att det kan bli svårt för 

dem att tillgodogöra sig den undervisning i matematik som ges vid universitet och högskolor så 

som den ser ut idag” (Högskoleverket 1999, s. 11). Sedan en tid tillbaka har t.ex. Kungliga 

Tekniska Högskolan, KTH, minskat behörighetskraven på sina civilingenjörsutbildningar från 

Matematik E till Matematik D vilket är en tydlig indikation på att högskolorna anpassar sig till 

den lägre nivå på matematikkunskaper som dagens skolelever besitter. Man kan tycka att 

högskolorna snarare behöver öka kraven för att försäkra sig om att få studenter med tillräckliga 

matematikkunskaper så att de klarar kurserna på högskolan. Dessvärre lever högskolorna efter 

minst lika krassa ekonomiska regler som grundskolan och gymnasiet eftersom de får ekonomiska 

medel efter antal examinerade studenter. Av det skälet vill de naturligtvis ge så många som 

möjligt en chans att söka deras utbildningar. Om de också sänker kraven på sina kurser för att 

just kunna examinera fler studenter låter jag vara osagt. Många elever har svårigheter med 

grundläggande förståelse för matematik, och kanske i synnerhet algebra ända upp i gymnasiet 

(och även senare) (Kiernan 1992, se Grouws 1992). Bristande förståelse för t.ex. bråk och 

ekvationslösning utgör alltför ofta stora hinder för dessa elever, vilket inte sällan leder till att de 

inte når de mål som ställts upp för godkänd nivå. 

 

Syfte och frågeställning 
För att möta denna utveckling av försämrade matematikkunskaper kommer jag i detta arbete 

försöka utreda hur elever i skolan uppfattar och tänker matematik, försöka förstå deras tankesätt 

och inlärningsstilar samt diskutera hur man kan bemöta dessa i skolan för att förbättra elevers 

matematikförmåga i framförallt algebra. Det är tänkt att skolan i detta fall syftar på grundskolans 

senare år eller gymnasiet.  

Studien försöker ge svar på ett antal frågeställningar som: 

• Vilka är grunderna för lärande? 

• Vad är matematik och vad kräver matematiken av utövaren? 

• På vilka olika sätt tänker elever matematik? 
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• Hur ser elevernas inlärningsstilar ut? 

• Vad är algebra? 

• Hur kan man som lärare angripa bristen av förståelse av algebra och nå flera tankesätt 

och inlärningsstilar i sin undervisning av algebra? 

 

Metodval  
Jag har valt att i orienteringssyfte först undersöka och presentera några allmänna teorier om 

lärandet anknutna till Piagets och Vygotskijs idéer om konstruktivism och socialkonstruktivism. 

Därefter har jag försökt kort presentera vad matematik är och kartlägga några av de egenskaper 

som krävs hos eleven för att förutsättningarna att lyckas med matematikstudierna ska bli så goda 

som möjligt. I nästa steg har elevers tankesätt och inlärningsstilar utretts. Där tankesätt eller 

tankestil syftar t.ex. på vilket sätt man angriper uppgifter eller problem. Inlärningsstilar syftar på 

vilka metoder som passar elever under inlärningen som t.ex. visuella, verbala eller motoriska 

metoder. Därefter har jag försökt kartlägga vad algebra är och vad det ställer för krav på 

utövaren. I sista delen av arbetet tas sätt och metoder upp för att bemöta olika tankesätt eller 

inlärningsstilar i matematik och algebra. Arbetet avslutas sedan med sammanfattning, 

reflektioner och diskussioner runt föreslagna idéer och metoder, samt funderingar kring hur en 

fortsättning på detta arbete skulle utformas. 

Detta arbete omfattar enbart litteraturstudier och andras eventuella intervjuer eller 

undersökningar. Ett arbete som detta skulle naturligtvis kunna utformas på flera sätt, som t.ex. 

genom intervjuer av lärare och elever, eller utförandet av praktiska moment för utvärdering. Jag 

skulle t.o.m. vilja påstå att ett arbete som inte innehåller de momenten lätt kan falla platt till 

marken och bara bli ännu fler nya eller gamla idéer som eventuellt kan hjälpa elever. Att jag valt 

att inte göra det beror av flera orsaker, dels för att jag som författare behöver en orientering av 

vad aktuell forskning säger och från det få idéer att testa i min undervisning och fortsätta 

utveckla efter denna utbildnings avslutande. Dels för att jag är tveksam om storleken på detta 

arbete skulle räcka till för att få med ett tillräckligt intervju- eller testmaterial att dra rimliga 

slutsatser av i utvärderingen. Som jag återkommer till i slutet av detta arbete så skulle en naturlig 

fortsättning vara just utförandet av praktiska moment för utvärdering av testmaterial. 

Som tidigare nämnts har alltså matematikkunskaperna försämrats (Högskoleverket 1999, 

s. 11) och detta kan bemötas på flera sätt. Jag har alltså valt att inte försöka förstå varför de 

försämrats, utan att hitta sätt att förbättra den oavsett orsak till försämring. I detta ligger en risk 
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att man missar en orsak som borde åtgärdas eller som åtminstone ger en vägvisning om vad man 

som lärare borde rikta in sin energi på för att återgå till tidigare tiders kunskaper hos eleverna. 

Hur man sedan förbättrar elevers kunskaper i matematik kan också diskuteras. Språkets 

betydelse är väsentligt för att elever skall kunna klara av matematiken. Elever som inte kan läsa 

och tyda text får ett stort hinder att tackla i matematikundervisningen (Malmer 1999, s. 45f) och 

(Malmer & Adler 1996, s. 142f). En annan avgörande faktor för att lyckas i matematik eller 

lärande överhuvudtaget är den affektiva faktorn motivation. Inlärning utan motivation är i bästa 

fall tveksam och sämsta fall obefintlig (Persson 2005, s. 61). Jag har dock valt att försöka 

undersöka hur man kan förbättra elevers förståelse för matematik och valt litteratur som riktar in 

sig på det rent kognitiva av att lära matematik. Varför har jag då inte istället koncentrerat mig på 

motivation eftersom den är så central? Min personliga uppfattning är att om inte förståelsen 

infinner sig så fattar man inte vad man gör, och det man inte förstår det tycker man är tråkigt 

(eller än värre att man är dum), och har man tråkigt så dör motivationen. Man kanske inte ska 

börja med förståelse innan man motiverar, men man måste definitivt arbeta med förståelse 

samtidigt som motivation annars är det utsiktslöst att lyckas. 

Jag vill göra läsaren uppmärksam på att många idéer och mycket resonemang i detta 

arbete återfinns framförallt hos Persson (2005), Bergsten, Häggström & Lindberg (1997) och 

Chinn (2004) vilket gör att de refereras frekvent. Persson har sammanfattat dels grundtankar i 

lärandet anknutna till matematik, dels arbetat med studier av elevers inlärning av algebra. Chinn 

har sammanfattat och främst själv arbetat med tanksätt och tankestilar i sammanhang knutna till 

dyskalkyli, men som ändå är högst relevanta för elever i allmänhet. Bergsten, Häggström & 

Lindberg har diskuterat algebrans svårigheter och en hel del sätt att lösa förståelsefrågor med 

visualisering. Många av de problem som elever har med matematik förekommer från 

grundskolans tidiga år upp till gymnasieskolan (Persson 2005, s. 3). Av den anledningen har jag 

valt att även utnyttja litteratur som egentligen vänder sig mot problematik eller lösningar i 

grundskolans tidiga år, men som därmed är högst relevant för matematikproblem genom hela 

grundskolan ända upp till gymnasiet. Inom vissa av avsnitten presenterade ovan saknas den 

bredd av litteratur som jag hade föredragit och av det skälet får man vara försiktig med att dra 

alltför långtgående slutsatser. 

Till sist vill jag påpeka att för att arbetet inte skall svälla ut för mycket eller bli för ytligt 

har jag begränsat mig till algebra, ett område som elever enligt min och andras uppfattning ofta 

har svårigheter med (Kiernan 1992, se Grouws 1992).  
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Återkommande begrepp i detta arbete är tankesätt/tankestilar som sekventiell och 

holistisk, även benämnda mätarlarver och gräshoppor, inlärningsstilar som auditiv, visuell och 

kinestetisk samt operationellt eller strukturellt synsätt på matematik.  

 

Grunderna för lärande  
Gran skriver om människans behov att konstruera sin omvärld (Gran red. 1998, s. 17). Som jag 

tolkar Gran, menar han att vårt sätt att uppfatta och beskriva omvärlden beror på oss själva, vårt 

egna inre medvetande, eller som Gran skriver ”Det är därför i människans medvetande som 

uppfattningen om omvärlden konstrueras”. Om vi går tillbaka till grunden för lärande finns det 

teorier baserade på Piagets idéer, t.ex. konstruktivismen, som säger att kunskap inte passivt kan 

insupas, utan måste aktivt konstrueras av individen. Som Persson skriver: ”För undervisning 

betyder det att man inte kan se det som att kunskap överförs från lärare till elev, utan att 

eleverna istället själva utvecklar kunskap” (Persson 2005, s. 9). Jag inflikar vad Gran skriver, 

nämligen att ”det är barnet självt − och ingen utanförstående – som formar sina föreställningar 

om omvärlden” (Gran red. 1998, s. 17) och åsyftar att kunskap inte direkt kan överföras mellan 

personer. Vidare menar Persson att en ytterligare utveckling av Piagets konstruktivism, den s.k. 

radikala konstruktivismen, blivit den rådande inom matematikdidaktiken idag. Den går ut på som 

Ernest skriver, som också Persson citerar, (Ernest 1998, se Engström, s. 24f):  

”Den radikala konstruktivismen tänker sig att det lärande subjektet befinner sig i en 

verklig omgivning som gör motstånd mot och begränsar dess handlingar, men som inte 

är känd utöver eller ’ovanför’ de sätt på vilka dess scheman passar eller inte passar 

världen.” 

Alltså skall individen konstruera sin kunskap om sin okända omgivning i en omgivning som 

”motarbetar” varje försök att förstå den. Dessa teorier sätter dock en stor fokus på den isolerade 

individens konstruktion av sin kunskap och ignorerar påverkan av t.ex. sociala relationer som 

familj, vänner m.m.  

Kritiken av ovannämnda teorier kommer framförallt ifrån anhängare till Vygotskij och 

socialkonstruktivismen. Dessa menar att just sociala relationer mellan människor är av stor 

betydelse för individens konstruktion av verkligheten eller sin kunskap. Den kulturella kontext vi 

lever i skapar grunden för och även samspelar med den kunskap vi lär oss. Öberg ger ett 

upplysande exempel där en elevs tidigare erfarenheter påverkat inlärningen (Gran red. 1998, s. 

179): 
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”När jag bad mina elever i åk 4 att ta in en sten som de trodde vägde ett kilogram kom 

de flesta elever med stenar som vägde 2−3 hektogram. Endast en, Patrik som klassats 

som svag av lågstadieläraren, hade valt en sten som vägde nästan exakt ett kilogram. Det 

förvånade mig därför att alla elever utom Patrik, behärskade läroboksuppgifter av typen: 

2 kg = 20 hg, 47 hg = 4 kg 7 hg, o.s.v. Patrik kunde visserligen inte sådana uppgifter, 

men han kunde förklara hur han tänkte, när han valde stenen. ’Jag tänkte att jag hade en 

liter mjölk i den andra handen.’” 

Unenge, Sanddahl och Wyndhamn ger även de ett upplysande exempel på hur elevers kulturella 

bakgrund styr deras tänkande. Ett flertal elever hade svårt att beräkna 401−397 och erhöll 

resultatet 196, men när de fick frågan om att de hade sparat 501 kronor och köpte kläder för 497 

kr så kunde de alla snabbt komma fram till att de hade i så fall 4 kr kvar. Kopplingen till 

vardagslivet ändrade deras tankesätt (Unenge, Sanddahl & Wyndhamn 1994, s. 77). Persson 

skriver vidare att Vygotskij menar att utveckling kräver lärande och inte som tidigare teorier att 

lärande kräver utveckling. Vygotskij definierar något som han kallar ”den närmaste 

utvecklingszonen” (the zone of proximal development) som är det fönster av kunskap som en 

individ kan lära sig (Persson 2005, s. 10). Den begränsas nedåt av gränsen mellan den kunskap 

som individen redan kan och den kunskap som individen kan lära sig på egen hand. Den 

begränsas uppåt av gränsen mellan den kunskap som individen med hjälp av andra kan lära sig 

och den kunskap den inte ännu kan tillgodogöra sig. Även här kan Öberg visa på ett exempel på 

barn i denna utvecklingszon som på frågan om vilken ö som är störst av ett antal olikformade öar 

motiverar deras val av ö med att den har störst ”inneform” (Gran red. 1998, s. 183). Vygotskij 

definierar också begreppet ”internalisering” med vilket Vygotskij menar beskriver den process 

”när nya erfarenheter formar det inre medvetandet”. Gran skriver, att erfarenheter från 

forskningen visar att det inte är när eleven förstår eller klarar av att lösa ett problem som 

inlärning sker utan det är på vägen dit som själva inlärningen sker och, menar Gran vidare, ”det 

är denna förändring av tankestrukturer som blir matematiklärandets kärna” (Gran red. 1998, s. 

19). Persson skriver vidare: ”Läraren måste aktivt befrämja lärandet genom att skapa 

utvecklande situationer som svarar mot var eleven är i sin utveckling” (Persson 2005, s. 10). I 

matematiken, menar han, skall läraren bl.a. strukturera, leda, tipsa och visa t.ex. de matematiska 

algoritmerna för elever som måste vara engagerade, villiga och aktiva i sitt lärande, samt 

tillsammans med läraren vilja skapa en lustfull undervisning. 

Till sist tar Persson upp interaktionismen där man lägger vikten vid det sociala samspelet 

i klassrummet istället för den enskilda individen i lärandeprocessen (Persson 2005, s. 11). 

Interaktionismen påtalar vikten av kommunikation i form av tal, skrift, kroppsspråk, bilder m.m. 
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och i matematiken i form av semiotik. Semiotik är användandet av tecken och teckensystem, inte 

att förväxla med semantiken som enbart syftar på tal och skrift, utan i semiotiken även kan vara 

t.ex. bilder, signaler, symboler m.m. Interaktionismen menar vidare att läraren har en avgörande 

betydelse för lärandet till skillnad från vad tidigare teorier anser. Ett förtydligande citat, som 

Persson också använder, är det som Bauersfeld skriver (Cobb & Bauersfeld red. 1995, s. 283):  

”the teacher functions as a peer with a special mission and power in the classroom 

culture. The teacher, therefore, has to take special care of the richness of the classroom 

culture – rich in offers, challenges, alternatives and models, including languaging.” 

Persson ser viss problematik i interaktionismen i form av att den lägger stor emfas vid mekaniskt 

färdighetsutövande och desto mindre vid förståelse av matematiken. Han menar vidare att en 

kombination av socialkonstruktivismen och interaktionismen vore lämpligt för att undvika de 

bägge teoriernas svagheter. Dock påtalar han inga svagheter med socialkonstruktivismen.  

 

Lärande av matematik 
Inledningsvis behöver vi undersöka hur elever lär sig matematik. Jag börjar därför med att 

undersöka och försöka kartlägga vilka krav matematiken i skolan ställer på utövaren, d.v.s. de 

grundläggande kognitiva egenskaper hos eleven matematiken kräver som t.ex. arbetsminne, 

spatial och logisk förmåga etc. Därefter kommer jag att undersöka hur elever tänker matematik. 

Vad menar jag med det? Jo, hur elever uppfattar de matematikuppgifter de får att lösa och hur 

deras lösningsplan ser ut, d.v.s. deras matematiska tankesätt eller ”tankestil”. Nästa naturliga steg 

att undersöka är de olika inlärningsstilar som kan passa elever i deras strävan att lära sig 

matematik, d.v.s. på vilka sätt den matematik som eleverna skall lära in skall presenteras. 

 

Matematikens krav  

För att förstå vilka krav matematiken kräver behöver vi orientera oss lite i vad matematik är. 

Adler skriver att matematiken är ett verktyg människan utvecklat för att möta behovet att sortera, 

klassificera och se mönster i vår omgivande värld (Malmer & Adler 1996, s. 168). Den har 

utvecklats ur förståelsen och behovet av tal och talbegrepp, storleks- och antalsförhållanden, och 

lett till utvecklingen av aritmetikens fyra räknesätt. De första behoven kunde vara, som 

Thompson skriver, t.ex. organisering av ett förråd, som ett av de första fynden för 30000 år 

sedan antyder. Senare uppstår de medeltida köpmännens behov att sätta upp kalkyler för sin 
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handel eller de grekiska astronomernas behov under antiken att ange koordinater för 

himlakropparna (Emanuelsson, Johansson & Ryding red. 1991, s. 13ff). Matematiken har 

visserligen utvecklats vidare, men matematikens syfte i den moderna skolan har egentligen inte 

ändrats. Kursplanen för matematik i grundskolan (Skolverket 2000): 

”Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att 

kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och 

delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i 

andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.” 

 

Vad gör man i matematiken då? Kursplanerna sammanfattar tydligt vad som krävs av 

eleverna som t.ex. (Skolverket 2000): 

• att förstå, föra och använda logiska resonemang 

• att dra slutsatser och generalisera 

• att muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande 

• att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik 

• att tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen 

• att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas 
förutsättningar, begränsningar och användning 

• att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning 

• att förstå och använda grundläggande talbegrepp och räkning 

• att förstå och använda olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, 
uppskatta och bestämma storleken av viktiga storheter 

• att förstå och använda grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och 
hantera data 

• att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information 

• att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik 

Elever skall alltså kunna förstå, dra slutsatser om, förklara, argumentera, formulera, gestalta, 

lösa, tolka, jämföra, värdera, använda, granska, utveckla, uppskatta, bestämma, samla, hantera, 

beskriva och uttrycka matematik. Det är alltså en rad av förmågor som krävs av eleven, en del 

språkliga och andra kognitiva. Möllehed hänvisar till en undersökning av Lester som visar på ett 
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antal faktorer som är viktiga i matematik och för problemlösning (Gran red. 1998, s. 126). Lester 

har där delat upp dessa i bl.a. affektiva faktorer som uthållighet, motivation och självförtroende 

eller kognitiva faktorer som minne, analytisk förmåga och läsförmåga (Charles & Lester 1982). 

Möllehed menar att även om elever har goda kognitiva förmågor så kan de affektiva vara helt 

avgörande för inlärningen av matematik. Inte revolutionerande kanske, men det är något att 

lägga på minnet att de kognitiva egenskaperna inte är de enda som behövs. Hur goda 

förutsättningar elever än har så måste intresset och lusten också stimuleras. En mer detaljerad 

uppdelning som fokuserar på kognitiva faktorer har gjorts av Adler där han listat specifika 

egenskaper som är viktiga att besitta för att bemästra skolans matematik (Adler 2005, s. 12). En 

del av dem är  

• Antalsuppfattning 

• Talbegrepp 

• Storhet/storlek 

• Arbetsminne/minneskapacitet 

• Automatisering  

• Spatial förmåga  

• Planeringsförmåga 

• Logisk förmåga 

• Flexibilitet 

Med antalsuppfattning menar Adler att eleven förstår skillnaden i mängd som t.ex. att förstå att 

”fem myror är fler än fyra elefanter”. Vidare är det av vikt att förstå talbegrepp som ett, två, tre 

eller första, andra, tredje för att behärska matematiken. Det kan även vara adjektiv som minst, 

lägst, smalast eller positions- och riktningsbegrepp som sist, före, vänster. En egenskap som 

ligger nära den språkliga förmågan alltså. Storhet och storlek är förstås besläktat, men enligt 

Adler också en viktig del av matematiken. Begrepp som längd, area, vikt och volym är också 

essentiella att förstå för att kunna tillgodogöra sig matematiken. Arbetsminne eller 

minneskapacitet syftar på förmågan att hålla kvar tal eller delar av en uppgift i minnet medan 

andra delar av uppgiften bearbetas. Att tvingas återgå till tidigare bearbetade delar för att eleven 

inte minns skapar begränsningar i förmågan att genomföra en uppgift. Med automatisering 

menar Adler att det är av vikt att grundläggande matematiska operationer kan automatiseras, 

d.v.s. att enkla adderingar, subtraktioner, multiplikationer och divisioner utan direkt bearbetning 

kan göras. Exempelvis att 36/6 är 6 eller 121−100 är 21. Just divisionen 36/6 skulle man kunna 

koppla till multiplikationstabellen och enligt Unenge, Sanddahl och Wyndhamn skulle detta i så 
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fall snarare vara lagrat i långtidsminnet (LTM) och inte vara automatisering (Unenge, Sanddahl 

& Wyndhamn 1994, s. 76). Konklusionen blir oavsett att om eleven varje gång skall lägga 

tankekraft på minsta operation så kommer matematiska problem med flera steg riskera att bli 

oöverstigliga hinder. Den spatiala förmågan är att se problemet via ”inre bilder”, att förställa sig 

problemet och lösningen. En visualisering som t.ex. skulle kunna vara att från en bild på en 

tärning där tre sidor syns visualisera vilken sida som skulle synas om man vrider tärningen på 

bilden ¾ varv. Planeringsförmågan påverkar elevens möjligheter att överblicka t.ex. 

textuppgifter där man ska plocka fram fakta ur text eller vilka metoder som skall användas när. 

Ju mer komplicerad uppgift desto mer planeringsförmåga krävs. Logik är förmågan att se en 

följdriktig sekvens av enskilda steg fram till en lösning. Brister i detta leder oupphörligen till 

luckor och brister i resonemang eller lösningsstrategi. Adler tar slutligen upp flexibilitet och 

syftar på förmågan att söka nya vägar om den initiala strategin misslyckades, d.v.s. att eleven 

kan hitta andra metoder och inte fastnar.  

Sammanfattningsvis är det en serie av varierande egenskaper och förmågor som en elev 

bör besitta eller bemästra för att lyckas i sina matematikstudier. En del är språkrelaterade, medan 

andra är kognitiva, d.v.s. logiska och analytiska eller har med översikts-, minnes- eller 

rumsuppfattningsförmåga att göra. För att bättre förstå elevers svårigheter inom matematiken 

såsom med algebra och kunna förbättra undervisningen behöver vi utreda hur elever tänker 

matematik och hur deras inlärningsstilar ser ut. 

 

Tankesätt 

Tankesätt (thinking styles) i matematiken hos elever har utretts och undersökts ett flertal gånger 

av olika forskare. Chinn har sammanfattat flera teorier och kommit fram till att dessa visar att det 

i huvudsak finns två tankesätt (Chinn 2004, s. 59). Å ena sidan har vi intuitivt tänkande, 

helhetssyn och motstånd mot att dokumentera, på den andra finns sekventiellt följande av en 

formel eller en procedur med manipulerande av symboler och begrepp enligt regler för att lösa 

en uppgift eller ett problem, samt behovet att dokumentera. Chinn kallar den första gruppen för 

gräshoppor (grasshoppers) och den andra gruppen för mätarlarver (inchworms) vilket jag för 

enkelhetens skull anammar. Vidare, menar Chinn att i optimala fallet skall elever kunna röra sig 

mellan dessa tankesätt i lösandet av problem. Dessa två ytterligheters egenskaper finns listade 

nedan i Tabell 1 (Chinn 2004, s.60). 
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Tabell 1.Thinking styles of the inchworm and the grasshopper. 
 Inchworm Grasshopper 
First approach to a problem 1. Focuses on the parts and details 1. Overviews, holistic, puts together. 
 2. Looks at the numbers and facts to 

select a suitable formula or procedure. 
2. Looks at the numbers and facts to 
estimate an answer, or narrow down the 
range of answers. Controlled 
exploration. 

Solving the problem 3. Formula, procedure-oriented. 3. Answer-oriented. 
 4. Constrained focus. Uses one method. 4. Flexible focus. Uses a range of 

methods. 
 5. Works in serially ordered steps, 

usually forward. 
5. Often works back from a trial answer. 

 6. Uses numbers exactly as given. 6. Adjusts, breaks down/builds up 
numbers to make an easier calculation. 

 7. More comfortable with paper and pen. 
Documents method. 

7. Rarely documents method. Performs 
calculations mentally (and intuitively). 

Checking and evaluating 
answers 

8. Unlikely to check or evaluate answer. 
If a check is done it will be by the same 
procedure/method Unlikely 

8. Likely to appraise and evaluate 
answer against original estimate. Checks 
by an alternative method/procedure. 

 9. Often does not understand procedures 
or values of numbers. Works 
mechanically. 

9. Good understanding of number, 
methods and relationships 

 

Chinn tar upp ett flertal upplysande exempel på hur en tänkt mätarlarv respektive 

gräshoppa skulle lösa uppgifter (Chinn 2004, s. 61ff) som t.ex. nedanstående operation.  

332
98

034
1010

−
//

 

En mätarlarv skulle genast utföra operationen utan eftertanke på hur nära 98 ligger 100. De 

skulle genast ställa in sig i ett subtraktionstillstånd och utföra operationen utan större förståelse 

för vad de gör. Chinn menar t.o.m. att om en mätarlarv skulle bli ombedd att hitta ett nummer 

nära 98 (som 100) och därmed förenkla uppgiften till ren huvudräkning, antagligen ändå inte 

skulle förstå varför och lika gärna välja 96, 97 eller 99 som 100. Gräshoppan däremot skulle 

runda av 98 till 100, subtrahera dessa hundra från 430 och få 330. Intuitivt inse att svaret skall 

vara större och därför addera 2 till svaret och erhålla 332 som resultat. Förutom att gräshoppan 

förstår de operationer den gör och visar god talförståelse så menar Chinn att den dessutom 

belastar sitt korttidsminne mindre än vad mätarlarven gör. Ett annat illustrativt exempel Chinn 

tar upp gäller rumsliga uppfattningen. Att bestämma hur stor del av den totala arean som är 

mörklagd i följande figur löses på två helt olika sätt av gräshoppan respektive mätarlarven, se 

Figur 1 nedan. 
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Figur 1. Bestäm andel av arean som är mörklagd. 

 

Chinn menar att mätarlarven med små matematiska kunskaper genast börjar räkna totala antalet 

rutor, räknar antalet helt färgade rutor och till sist antalet till hälften färgade rutor. Summerar 

därefter antalet helt färgade rutor med halva antalet till hälften färgade rutor och dividerar 

summan med totala antalet rutor. En mätarlarv med bättre matematiska kunskaper börjar kanske 

dela upp figuren i en triangel, en kvadrat och två rektanglar, beräknar dessas areor och summerar 

och dividerar därefter med den totala rektangelns area för att få delen.  

Gräshoppan däremot tar en helhetssyn, enligt Chinn, och konstaterar att det finns en 4×4 

kvadrat, en halv 4×4 kvadrat (triangeln) och två 1×4 rektanglar som är mörklagda vilket 

tillsammans motsvarar två 4×4 kvadrater. Detta motsvarar i sig totalt en 8×4 rektangel eller 32 

rutor, vilket kan divideras med det totala antalet rutor 8×12 för att få delen. Ett i mitt tycke än 

mer intuitivt sätt, som Chinn inte tar upp, skulle vara att precis som i det tidigare fallet konstatera 

att det finns en 4×4 kvadrat, en halv 4×4 kvadrat (triangeln) och två 1×4 rektanglar som är 

mörklagda vilket tillsammans blir två stycken 4×4 kvadrater. Många skulle sedan lätt konstatera 

att sex stycken 4×4 kvadrater skulle fylla hela ytan, alltså är en kvadrat en sjättedel av den totala 

ytan. Eftersom det är två kvadrater mörklagda blir det två sjättedelar totalt eller, i enklare form, 

en tredjedel som är mörklagd. D.v.s. ingen sammanräkning av rutor med efterföljande division 

krävs för att bestämma delen. Chinns slutsats är att mätarlarvens lösningsmetod har den fördelen 

att den är tydligt redovisad och visar att mätarlarver, åtminstone de med bättre matematiska 

kunskaper, kan beräkna areor. Gräshoppans snabbare och mer intuitiva metod som egentligen 

visar större förståelse för frågan är dock svårare att redovisa. Unenge, Sanddahl & Wyndhamn 

tar ett exempel på situationsanpassad matematik. Att avrunda 3,45 m till hela meter skulle 

matematiskt korrekt bli 3 m, men om informationen att det gäller ett inköp av en taklist till en 

renovering så vill nog de flesta köpa 4 m och inte 3 m (Unenge, Sanddahl & Wyndhamn 1994, s. 

82). En typisk mätarlarv skulle här mycket väl kunna överse med detta och svara just 3 m, medan 

en gräshoppa med sin holistiska syn kommer fram till att 4 m är en lämplig avrundning. 
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Generellt skriver Chinn att aritmetiken passar gräshoppan bättre än mätarlarven och att det 

omvända gäller för algebran, d.v.s. den passar mätarlarven bättre än gräshoppan (Chinn 2004, s. 

65). Han sammanfattar problematiken för de två tänkesätten med att mätarlarver kan klara 

matematiken med bl.a. hjälp av ett gott minne för metoder, procedurer och algoritmer. Han 

svarar dock inte på problemet med vad den bristande förståelsen får för konsekvenser. 

Gräshoppan däremot, menar Chinn vidare, får svårare att klara matematikundervisningen, 

framförallt i högre studier som kräver allt mer redovisning och dokumentation av studenten. Min 

reflektion, som inte Chinn nämner, är hur mätarlarverna utan övergripande syn och förståelse då 

kan klara av högskolornas kurser i matematik? Kräver inte heller högskolornas matematikkurser 

mer förståelse än gymnasiet och grundskolan? Clausen-May tar upp en annan viktig aspekt. 

Bedömning styr i hög utsträckning innehållet i matematiken. Med det menar hon att elever lär 

sig inte matematik om den inte bedöms och därmed påverkar betyg eller omdömen. Formellt 

skrivna prov tenderar att prioritera utförande snarare än förståelse, eftersom det är mycket 

svårare att formulera bedömningsbara frågor som fokuserar på varför istället för frågor som 

fokuserar på hur (Clausen-May 2001, se Clausen-May 2005, s. 7). Man kan utifrån detta 

resonemang se att elever som använder mätarlarvens tankesätt premieras. Albert Einstein sa i en 

intervju som svar på frågan om hans tankeprocess hade en riktning när han kom fram till 

relativitetsteorin (Neuman 1993, s. 64):  

”Ja någonting sådant hade jag hela tiden en stark förnimmelse av… Naturligtvis, bakom 

en sådan riktning finns alltid något logiskt; men jag har det som något slags 

översiktsbild, visuellt på något sätt”. 

Var Einstein en gräshoppa? Enligt uppgift hade han en svår skolgång inte minst i matematik 

(Jensen 1995, s. 241). I skolmiljön har båda extremerna svårigheter och Chinn framhäver vikten 

av ett flexibelt tänkande som kan kombinera de två tankesätten och hävdar att det i förlängningen 

faller tillbaka på undervisningen och läraren att utveckla eleverna i detta.  

Unenge, Sanddahl & Wyndhamn skriver om faran med algoritmisering av matematiken. 

De menar att eleverna för varje typ av problem får en algoritm/metod som sedan skall användas i 

ett antal uppgifter i matematikboken. Eleverna tränas på att känna igen en uppgift och sedan 

minnas vilken algoritm som skall användas (Unenge, Sanddahl & Wyndhamn 1994, s. 88f). Just 

ett sådant arbetssätt styr eleverna att tänka som en mätarlarv med sekventiellt tänkande och 

nyttjande av endast en metod. Men var är förståelsen? 
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Inlärningsstilar  

Inlärningsstil syftar på vilket sätt individer föredrar eller lämpar sig att tänka och behandla 

information för att förstå sin omvärld och lära sig saker. En del föredrar att se saker utföras, 

andra vill höra det förklaras eller själva utföra det (Jensen 1995, s. 40). Jensen menar att 

forskning har konstaterat att elever som får använda sin egen inlärningsstil gör bättre ifrån sig på 

prov än de som inte tillåts detta. Ett starkt argument med andra ord för att man bör försöka 

utnyttja detta i sin undervisning. Han menar vidare att det finns ett antal olika modeller för hur 

inlärningsstilar uppdelas och ger ett flertal exempel. Den enklaste och tydligaste modellen 

anknyter direkt till att se, höra och göra. Bandler-Grinders modell delar upp inlärningsstilar i 

auditiv, visuell och kinestetisk. Auditiv inlärningsstil betyder att det som talas, förklaras verbalt 

eller upplevs genom hörselsinnet lärs in bäst. Med visuell inlärningsstil menas att det som skrivs, 

ses utföras eller ses hända lärs in lättast. Till sist, den kinestetiska inlärningsstilen innefattar att 

man lär sig bäst av att själv utföra, experimentera eller laborera. Minnet förstärks av att kroppen 

aktiveras. Ibland urskiljer man en inlärningsstil från den kinestetiska nämligen den taktila 

inlärningsstilen som innebär att man lär sig bäst av det man utför med händerna. Naturligtvis har 

alla individer mer eller mindre av varje inlärningsstil eller kombinationer av dem, men vanligtvis 

är någon dominerande (Boström & Wallenberg 1997, s. 30). Boström och Wallenberg skriver att 

man uppskattar att ca 30 % av befolkningen har en visuell inlärningsstil, ca 25 % auditiv, ca 15 

% kinestetisk och resten har en blandning där ingen av dessa inlärningsstilar är dominant. I det 

skenet verkar Jensens råd till läsaren lämpligt: ”Bästa sättet att nå alla elever är mycket enkelt: 

ge dem variation och valmöjligheter” (Jensen 1995, s.40). Malmer vill även sätta en ordning på 

dessa olika inlärningar när elever sitter med problemlösning i matematiken. Hon förordar att 

eleverna själva först gör eller prövar lösningar till ett problem, d.v.s. enligt den kinestetiska 

inlärningen. Därefter skall de fundera över hur de gjorde och muntligen förklara sitt sätt att lösa 

problemet, som bl.a. ger en auditiv inlärning. I sista steget skall sedan eleverna formulera och 

beskriva lösningen med bilder eller skriftligt på ett matematiskt sätt eller inte, vilket innefattar en 

visuell inlärning (Malmer & Adler 1996, s. 149f). 

Chinn lyfter fram vikten av jämförelser mellan tankesätt och inlärningsstilar och menar 

att det är ett underskattat koncept. Han väljer som jämförelse Marolda och Davidsons 

matematiska inlärningsstil I och matematiska inlärningsstil II, se Tabell 2 nedan (Marolda & 

Davidson 2000, se Chinn 2004, s. 59). Dessa är uppdelade efter elevers inställning till lärandet 

av matematik och hur de föredrar inlärningsprocessen på lite mer konkret nivå. I jämförelsen 

mellan dessa ser han likheter med inlärningsstil I och mätarlarven, samt inlärningsstil II och 
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gräshoppan. Denna jämförelse ger enligt Chinn en bredare bild av matematiklärandet. Intressant 

här är att elever med inlärningsstil I verkar föredra den auditiva inlärningen, medan elever med 

inlärningsstil II fördrar den visuella. Finns här en korrelation mellan elever som lär sig bäst med 

auditiv inlärning och mätarlarven? Skulle dessa elever vara mer analytiska och detaljfokuserade 

med behov att utföra saker i en viss ordning enligt en viss metod? Skulle då vice versa gälla för 

elever som lär sig bäst visuellt, att de är gräshoppor? Att dessa elever tar ett mer holistiskt eller 

övergripande syn på problemlösandet, men har svårt att dokumentera och använda matematikens 

språk? Ja, enligt Dunn, Dunn och Treffinger, som redovisar liknande kopplingar mellan elever 

med sekventiell informationsbearbetning och elever som föredrar verbal information, samt att 

elever med holistisk informationsbearbetning föredrar visuell eller t.o.m. kinestetisk information 

(Dunn, Dunn & Treffinger 1995, se Boström 1998, s. 41). 

 
Tabell 2.Mathematics learning styles I and II. 
Mathematics Learning Style I Mathematics Learning Style II 
Highly reliant on verbal skills. Prefers perceptual stimuli and often reinterprets 

abstract situations visually or pictorially. 
Tends to focus on individual details or single aspects 
of a situation. 

Likes to deal with the big ideas; does not want to be 
bothered with the details. 

Sees the ‘trees’ but not the ‘forest’ - 
Prefers HOW to WHY Prefers WHY to HOW 
Relies on a preferred sequence of steps to pursue a 
goal. 

Prefers non-sequential approaches involving patterns 
and interrelationships. 

Reliant on teacher for THE approach. - 
Lack of versatility. - 
Challenged by perceptual demands. Challenged by demands for details or the 

requirement for precise solutions. 
Prefers quizzes or unit tests to more comprehensive 
final exams. 

Prefers performance based or portfolio type 
assessments to typical tests. 

- More comfortable recognising correct solutions than 
generating them. 

- Prefers comprehensive tests. 
 

Samtidigt har Rita Dunn sammanställt en tabell där man ställt inlärningsstil mot tankesätt, se 

Tabell 3 nedan. Jag har redigerat tabellen något och bl.a. skrivit in namnen på tankesätten, enligt 

Chinn, inom parantes samt slagit samman kinestetisk och taktil (Dunn 2001, s. 11). Enligt Dunn 

behöver alltså inte auditivt lagda elever vara analytiska mätarlarver med sekventiellt tänkande 

utan även dessa elever kan ha en holistisk syn. 
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Tabell 3. Tankesätt mot inlärningsstil. 
Sätt att tänka Auditivt Visuellt Kinestestiskt inklusive taktilt

 Minns: Minns: Minns: 

Analytiskt 
(mätarlarv) 

Genom att upprepa 
ord eller siffror 
högt eller tyst för 
sig själv 
 

Genom att läsa, se 
eller observera 

Genom att skriva, göra 
anteckningar, arbeta med 
kroppen eller bara röra sig  

Holistiskt 
(gräshoppa) 

Med musik, lyrik 
eller sångtexter 

Genom att se 
händelser eller 
använda visuella 
verktyg 

Genom att uppleva, spela 
drama eller simulera 
situationer 

 

Av orienteringsskäl nämner jag att Jensen även tar upp en del andra modeller som t.ex. 

Dunn & Dunns modell där psykologiska, emotionella, fysiska, sociologiska och miljöfaktorer 

styr inlärningen eller Herrmanns modell där den, av vänster eller höger, hjärnhalva som 

dominerar och bearbetar information styr inlärningsstilen med vägval som global/analytisk, 

konkret/abstrakt, etc. (Jensen 1995, s.40). För enkelhetens och tydlighetens skull kommer jag 

dock att hålla mig till Bandler-Grinders modell med auditiv, visuell och kinestetisk inlärningsstil, 

men känn inget hinder att själv undersöka andra modeller och dra kopplingar till inlärandet av 

t.ex. algebra. 

 

Algebra 

Vad är algebra eller bokstavsräkning som det ibland kallas? Vari ligger svårigheterna? Hur ser 

undervisningen ut? Historiskt har man sett på aritmetik och geometri som matematikens grund. 

Man menar att dessa områden har i direkt anknytning till verklighetens utvecklats när behov 

funnits som att räkna föremål, bestämma ytor eller volymer. Dagens algebra har däremot infunnit 

sig betydligt senare när man insett att vissa problem alltid kunde lösas på samma vis och därmed 

har man kunnat utveckla aritmetik och geometri till mer generaliserade former. Nu kunde man 

genom bokstavssymboler ersätta siffersymboler och räkna med icke givna tal (Bergsten, 

Häggström & Lindberg 1997, s. 10). Skolans algebra används i huvudsak för att generalisera 

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

kunna använda ekvationer i allmängiltiga situationer eller kanske för att bevisa matematiska 

teser. Som Persson skriver att: ”I den symboliska algebran använder man ett precist sätt att 

utrycka olika uttryck och samband” (Persson 2005, s. 13). För att exemplifiera: Man vill t.ex. 
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använda ett generellt samband som för area A = a ⋅ b, där a och b är rektangelns sidor (Unenge, 

Sanddahl & Wyndhamn 1994, s. 37). Det kan också vara att vilja visa att t.ex. distributiva lagen, 

( ) cdabcba +=+ , gäller i alla fall och inte bara för ett specialfall som ( ) 537035703 ⋅+⋅=+  

(Unenge, Sanddahl & Wyndhamn 1994, s. 169f). Man skulle alltså kunna anta att det är steget 

över från aritmetikens specialfall med siffror till algebrans allmänna fall med symboler som 

utgör svårigheten för många elever. Varför är det så? Malmer sammanfattar vad undervisningens 

målsättning i algebran bör vara, nämligen att utveckla elevers förmåga att (Malmer 1999, s. 146): 

 

• ta sig från ett specifikt problem till ett generellt påstående 

• uttrycka generaliseringar algebraiskt 

• manipulera det algebraiska uttrycket 

• tolka resultatet  

 

I grundskolan har man vanligtvis börjat med aritmetikens fyra räknesätt och menat att 

aritmetiken ska komma först och därefter algebran (Persson 2005, s. 13, 18). Anledningen till 

detta, enligt Persson, är att man sedan Vygotskij sett på aritmetik och algebra som man språkligt 

sett på talspråk och skriftspråk. Talspråket kom först och skriftspråket därefter som en högre 

utvecklingsnivå. På samma sätt har man sett aritmetiken som den första grundläggande nivån 

och algebran som den naturliga högre abstraktionsnivån. Är detta ett problematiskt synsätt? Kan 

det vara en problematik att först bemästra aritmetiken och sedan försöka förstå algebran? Persson 

skriver vidare att denna tågordning, med aritmetiken först och algebran sedan, ifrågasatts. 

Malmer och Adler beklagar sig över att man i matematikdidaktikdiskussioner under förra seklets 

första hälft utryckt att eleverna fick för många symboler att hålla ordning på och att man därför i 

matematikundervisningen väntat med symboler och alltså satt aritmetiken först och algebran 

sedan (Malmer & Adler 1996, s. 45). Det har istället föreslagits att algebran skall introduceras 

tidigare i matematiken (Persson 2005, s. 18) och man har därför i undervisningen infört moment 

som prealgebra, förberedande/inledande algebra och algebra i grundskolan som förslagsvis 

förlagts till åk 1−5, åk 6−7 respektive åk 8−9 (Malmer 1999, s. 143). Innan jag går in på dessa 

moments innebörd skall jag försöka beskriva skillnaderna i aritmetiken och algebran och kanske 

även förstå algebrans byggstenar.  

Malmer skriver att elevers svårigheter i övergången från aritmetiken till algebran beror på 

att det matematiska språket ändrar karaktär (Malmer 1999, s. 39). Bergsten, Häggström och 

Lindberg förklarar detta som två olika synsätt att se på matematik. Det finns ett operationellt 
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eller dynamiskt och ett strukturellt eller statiskt synsätt (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, 

s. 23f, 51f). De skriver vidare att i aritmetiken uppfattas vanligtvis t.ex. divisionstecknet eller 

likhetstecknet som en uppmaning till att agera eller att sätta igång en operation. 16/4 uppfattas 

som att 16 skall divideras med 4. I algebran har det inte den betydelsen eftersom x/4 inte kan 

bestämmas utan ses som ett objekt, snarlikt till bråk. Just 16/4 skulle alltså operationellt ses som 

att 16 skall delas med 4, medan strukturellt skulle 16/4 snarare ses som sexton fjärdedelar. 

Likhetstecknet har också olika betydelser. I aritmetiken uppfattas 16 + 4 = 20 som en uppmaning 

att man skall beräkna additionen på vänster sida och få fram talet 20, 16 plus 4 blir 20. I algebran 

betyder likhetstecknet en likhet, d.v.s. det som står på vänster sida är lika stort som det som står 

på höger sida, 4 plus 16 är 20. Bergsten, Häggström och Lindberg skriver vidare att studier visat 

att elever har högre lösningsfrekvens av ekvationer i formen 3 + x = 14 än 14 = 3 + x. Elever 

som tänker operationellt undrar hur 14, i det senare fallet, bara kan bli något eftersom man inte 

ska göra något med det (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 52). Vidare, tar de upp 

exemplet med en funktion liknande f(x) = 3x + 4. Operationellt ses detta som att talet x skall 

multipliceras med 3 och sedan skall 4 adderas, medan strukturellt är det en relation mellan talet x 

och talet f(x). Likhetstecknet är här alltså en del av algebrans struktur och inte en operator som 

säger till oss att agera och utföra en operation. De menar vidare, med stöd av observationer och 

undersökningar, att det verkar som elever lättare förstår det operationella än det strukturella 

synsättet och att det därför är av vikt att först arbeta med symboler operationellt. Funktioner skall 

alltså inte introduceras som relationer utan snarare som färdiga samband som beskriver en 

konkret händelse vars resultat bestäms genom insättandet av tal som plockats från t.ex. 

observationer (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 24). 

Om man försöker förstå algebrans struktur eller byggstenar så har Bergsten, Häggström 

och Lindberg lagt fram den algebraiska cykeln, se Figur 2 (Bergsten, Häggström & Lindberg 

1997, s. 15). De menar att denna cykel beskriver de faser man behöver kunna och förstå för att 

behärska algebran. Fas 1 innebär en översättning av en händelse till ett uttryck med symboler. 

Detta symboliska uttryck skall kunna ”manipuleras” eller skrivas om algebraiskt efter behov i fas 

2 och i sista fasen ingår att kunna tolka uttryckets betydelse i relation till verkligheten. 
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   Figur 2. Den algebraiska cykeln. 
 

Om vi då återvänder till de moment man fört in i grundskolans undervisning, prealgebra, 

förberedande/inledande algebra och algebra som bl.a. Malmer & Adler skriver (Malmer & Adler 

1996, s. 114). Första momentet, prealgebran, innebär ett algebraiskt tänkande, men utan 

symboler d.v.s. att lösningen är retoriskt eller resonerande, men saknar helt användningen av 

symboler. Det kan t.ex. vara en fråga som att tre hundar skall dela på 12 hundben. Snobben tog 

dubbelt så många ben som Pluto och Cujo tog två fler än Snobben. Hur många ben tog Cujo 

egentligen? Om man resonerar runt detta kan man se att om man plockar bort de två som Cujo 

tog utöver Snobben från de totala 12 benen så ser man att två dubbelt så stora delar (som 

Snobbens och Cujos) och en enkel del (som Plutos) skall bli 10. D.v.s. 5 enkla delar skall bli 10. 

Då måste en enkel del vara 2 ben. Pluto fick en enkel del eller 2 ben. Snobben fick en dubbel del, 

alltså 4 ben och Cujo en dubbel del plus 2, d.v.s. 6 ben. Detta skulle kunna skrivas för Cujos del: 

2(12 − 2)/5 + 2, vilket enligt Bergsten, Häggström & Lindberg är ett tankesätt som leder till ett 

algebraiskt tankesätt (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 11). Ett annat sätt är att i 

övergången från aritmetiskt till algebraiskt synsätt arbete med likhetstecknet strukturellt och inte 

som en operator som man gör i aritmetiken. I aritmetiken betyder ju likhetstecknet, som 

beskrivits ovan, att man ska utföra en operation, t.ex. 13 + 5 = eller 75/5 = betyder räkna ut vad 

det till vänster blir. I algebran betyder likhetstecknet, som beskrivits ovan, just bara en likhet, att 

det som står till vänster är lika stort som det som står till höger, t.ex. 3 + 4 = 11 − 4. Ett exempel 

för att just arbeta strukturellt i aritmetiken skulle kunna vara 9 + 5 = 8 + _ eller 12 – _ = 10 + 1 

och bestämma vad som saknas istället för det traditionella operationella exemplet 13 + 5 = _ 

(Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 17, 52).  

Nästa steg är den förberedande eller inledande algebran som innefattar fas 1 i den 

algebraiska cykeln, se Figur 2 ovan. Den innebär, enligt bl.a. Bergsten, Häggström & Lindberg, 

att man introducerar en enstaka symbol för det obekanta i en ekvation eller samband i syfte att 

Händelse 

Algebraiskt  
uttryck 

Algebraiskt  
uttryck 

Omskrivning 

Översättning 

Tolkning 
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bestämma det. Det skulle t.ex. kunna vara att man skall bestämma ett tal. Om talet divideras med 

3 och lägger till 4 så får man 10. Hitta talet. Detta kan skrivas N/3 + 4 = 10. Det betyder att N/3 

måste vara lika med 6. N måste då vara 18. Man börjar här alltså införa bokstavssymbolen i 

uträkningen och just detta moment kan uppfattas som det ”kritiska” momentet när eleven skall 

förstå att meningsfulla siffror kan ersättas med t.ex. en bokstavssymbol och fortfarande vara 

meningsfull (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 18). De sammanfattar vad prealgebran 

och inledande algebra bl.a. skall ha fått eleverna att förstå (Bergsten, Häggström & Lindberg 

1997, s. 54): 

 

• Likhetstecknet står för ekvivalens. Vänster och höger sida är olika uttryck för samma sak. 

• Bokstäver i en ekvation står för ett tal. 

 

I sista steget kommer man in på den egentliga algebran. Här ingår hela den algebraiska 

cykeln, se Figur 2 ovan, d.v.s. översättning av en händelse till ett algebraiskt uttryck, följd av 

omskrivning av det algebraiska uttrycket för att till sist även tolkning av uttrycket i relation till 

händelsen (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 15f). Ett exempel på detta är:  

Juan och Carlos har ett antal golfbollar. Om Carlos ger Juan 5 bollar så har de lika många bollar. 

Om Juan ger Carlos 3 bollar så kommer Carlos ha dubbelt så många bollar. Hur många har var 

och en? 

Detta löses på t.ex. följande sätt: 

Fas 1, enligt Bergsten, Häggström & Lindberg, innefattar översättningen. Antag att Carlos har c 

bollar och Juan har j bollar. 

)3(23
55
−=+

+=−
jc

jc
 

Fas 2, enligt Bergsten, Häggström & Lindberg, innefattar omskrivningar. 

)3(23
55
−=+

+=−
jc

jc
    ⇒    

92
10
−=

+=
jc

jc
    ⇒    9210 −=+ jj     ⇒    19=j     ⇒    29=c  

Fas 3, enligt Bergsten, Häggström & Lindberg, innefattar tolkningen. 

Carlos hade 29 bollar och Juan hade 19 bollar. 

Bergsten, Häggström & Lindberg lägger fram ett ambitiöst program i åtta punkter för att 

komma ifrån traditionell genomgång och enskild räkning i algebra och istället få mer 

gruppaktiviteter och diskussioner (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 25−29).  

1. Progression 

2. Spänning, utmaning, nöje och skönhet 

− Carlos ger Juan 5 bollar 
− Juan ger Carlos 3 bollar 
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3. Multipla representationsformer 

4. Strukturell aritmetik 

5. Problemlösningsinriktat 

6. Laborativa arbetsformer 

7. Matematisering 

8. Matematisk modell 

Med progression menar man att algebran ska gå som en röd tråd genom hela grundskolan och 

gymnasiet, på samma sätt som beskrivits tidigare med prealgebra, inledande/förberedande 

algebra och algebra. Spänning, utmaning, nöje och skönhet syftar på att det måste finna en lust 

och upptäckarglädje i algebran. Att beskriva samma sak med olika språk eller multipla 

representationsformer som t.ex. med ord, bild, tal eller symboler ger en flexibilitet att välja det 

som passar bäst för att lösa ett problem. Den strukturella aritmetiken har också beskrivits 

tidigare och syftar på vikten att införa det strukturella tänkandet med t.ex. uppfattningen om 

likhetssymbolen som en likhet mellan två sidor att reflektera över och inte som ett kommando att 

utföra en operation. För att göra algebran meningsfull och kännas nyttig för eleverna är det 

viktigt att den används problemlösningsinriktat, d.v.s. att algebran används för att lösa verkliga 

eller fiktiva problem. Problemen kan vara från matematiken, fysiken, kemin, andra ämnen, 

arbetslivet eller vardagslivet, huvudsaken är att man försöker lösa något meningsfullt. Man 

förordar att matematiken precis som t.ex. kemin och fysiken skall ha mer laborativa 

arbetsformer och aktiviteter med t.ex. klossar, sax och papper etc. för att koppla algebran till 

konkreta och praktiska situationer. Matematisering innebär att elever skall lära sig att översätta 

mellan algebra och ord, bild eller tal. Eleven skall kunna förstå det algebraiska symbolspråket 

som att udda tal kan skrivas på formen 2n + 1 där n är ett naturligt tal. Med matematisk modell 

syftas på formulering och validering. Eleverna skall kunna formulera sina problem i matematiska 

former och vice versa, men också validera sina modeller mot experimentella försök eller given 

statistik. Detta för att eleverna dels ska förstå och kunna lösa sina problem matematiskt, dels 

också kunna tolka matematiska formler betydelse i verkligheten. Bergsten, Häggström & 

Lindbergs program är ett tydligt steg mot problembaserat lärande och ger förståelsen av algebran 

och frågan varför en högre prioritet, än vad det enskilda hantverket räkningen gör som snarare 

prioriterar utförandet och frågan hur. Deras program innefattar också att kunna byta mellan språk 

och uttryckssätt, formulera symbolspråket och få förståelse för kopplingen mellan språken. Om 

man drar paralleller till Chinns tankestilar ser man att sådan undervisning skulle kunna utveckla 

tankesättet mot gräshoppans förmåga för förståelse och det övergripande, samt mätarlarvens 

förmåga för symbolspråket och procedurer. 



 25

Detta med nyttan av ”små utvecklingssteg” som prealgebran, inledande algebra och 

algebra, ifrågasätts av Persson utan tydlig motivering (Persson 2005, s. 19). Han menar att man 

idag snarare pratar om tidig algebra. Tidig algebra skulle innefatta att man försöker se ”mönster, 

förenkla beräkningar m.m.” genom att använda algebraiskt tänkande (Persson 2005, s. 19). 

Persson menar vidare att man måste successivt introducera allt mer symboler i 

matematikundervisningen och tar som exempel att undersökandet de kommutativa lagarna för 

addition eller multiplikation och likhetstecknets betydelse bör ingå grundskolans tidigare års 

sagda undervisning. Man kan tolka det som att Persson förordar mer strukturell matematik i den 

tidigare skolgången. Han nämner också idéer om att initialt ha en symbolisk aritmetik, d.v.s. 

operationell hantering av symboler, innan algebran och menar att det för tankarna till en 

utvecklingslinje med nivåer att nå som skulle ligger i linje med Piagets konstruktivism. Persson 

menar vidare, att motsatsen skulle vara Vygotskijs tankar om att ordningen har mindre betydelse 

och Persson går då t.o.m. så långt att han ställer frågan om inte lärandet av algebran borde ligga 

före aritmetiken vilket han hänvisar föreslagits av Malmer och Adler (Malmer & Adler 1996, s. 

73). I denna del uppfattar jag det som att Persson motsäger sig. Tidigare har han dragit paralleller 

mellan Vygotskijs tankar om språkutveckling och inlärandet av aritmetik först och algebra sedan, 

medan här menar han att man enligt Vygotskij inte behöver en ordning på de två. Oavsett denna, 

i mitt tycke, motsägelse så har ändå frågan ställts. Kan algebrans strukturella matematik 

förekomma aritmetikens operationella matematik?  

Sammanfattningsvis behöver man ta ett holistiskt grepp på lärandet av algebra. Det 

räcker inte med bara den progression som föreslagit och används med prealgebra, inledande 

algebra och algebra. Utan man måste som Bergsten, Häggström och Lindberg föreslagit följa ett 

program som täcker upp algebrans alla utmaningar. Allt ifrån att koppla ihop ord och bilder med 

algebrans symbolspråk, förstå likheter, kunna översätta mellan språkformerna, se mönster och 

förenklingar, lösa konkreta problem till att förstå meningen med algebra. Persson snuddar vid 

tanken att algebran skall komma före aritmetiken. Kanske är det en lösning, men jag har svårt att 

se hur man utan att kunna aritmetik och siffror ska kunna koppla algebran till verkligheten, vilket 

är ett måste för att eleverna skall se någon mening med den. Däremot borde man kanske köra 

dem helt parallellt eller kanske bättre uttryckt komplementärt redan från början för att så tidigt 

som möjligt få eleverna att tänka strukturellt och förstå att bokstäver kan betyda tal. 
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Handlingsrekommendationer 

Vi kan alltså konstatera att vi måste möta flera aspekter i matematikundervisningen generellt. Vi 

måste ta hänsyn till inte bara de krav som matematiken ställer på eleverna utan också vilka 

tankesätt och inlärningsstilar hos eleverna vi måste bemöta. Dessutom måste vi, framförallt vad 

gäller tankesätt, inte bara bemöta eleverna utan också försöka utveckla dem att vara mera 

flexibla. För förståelsen av algebran är det i synnerhet av vikt att låta eleverna utveckla ett 

flexibelt tänkande för att med olika angreppssätt kunna lösa problem i och med att den lätt 

uppfattas som mer abstrakt och verklighetsfrämmande än t.ex. aritmetik och geometri. Jag har 

därför i detta avsnitt försökt föreslå, redogöra och sammanfatta idéer och metoder för att bemöta 

dessa olika aspekter i matematikundervisningen i allmänhet, men framförallt i 

algebraundervisningen. 

Om vi börjar med tankesätt eller tankestilar så kan man fråga sig om elever kan ändra sitt 

matematiska tankesätt? Enligt Chinn ja och han menar vidare att det måste ske innan 

grundskolans sista år för att vara verksamt, men detta påstås utan referens eller grund (Chinn 

2004, s.66). Den naturliga följdfrågan blir då, hur skall undervisningen bedrivas för att utveckla 

variation i lösningsmetoder? Enligt Chinn, måste kursplanen aktivt uppmuntra flexibilitet och 

inte begränsa genom att endast presentera avgränsade metoder. Jag exemplifierar med att när 

man t.ex. söker lösningar för två eller flera ekvationer skall man presentera både grafiska och de 

algebraiska metoderna additionsmetoden och substitutionsmetoden. Nästa steg, menar Chinn, är 

klassrumsklimatet som måste uppmuntra, uppskatta och lovorda utforskandet av olika metoder. 

Elever skall gärna uppmuntras att lära av varandra. I detta ser jag två aspekter, dels lärarens 

förhållningssätt som naturligtvis skall vara som Chinn föreslår uppmuntrande, uppskattande 

m.m., dels hur undervisningen bedrivs. Hur får man eleverna att lära av varandra? Det enklaste 

svaret på den frågan är grupparbeten. Enskild räkning skapar knappast kommunikation mellan 

elever. Grupparbeten bygger på just kommunikation och just den kommunikationen gör att 

elever använder varandra som ”bollplank” för idéer och lär av varandra. 

Chinn identifierar de två viktigaste färdigheter som en mätarlarv respektive gräshoppa 

bör lära sig Ibid. 

Mätarlarven måste kunna: 

• se relationen mellan siffror, t.ex. att 9 som ett mindre än 10 eller 5 som halva 10. 

• få översikt över problemet, t.ex. läsa genom uppgiften helt innan de försöker lösa den 

eller redan i början försök göra en uppskattning av svaret. 
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Gräshoppan måste kunna: 

• förklara sin metod. 

• dokumentera sin metod. 

Min tolkning av detta är att man måste få mätarlarver att stanna upp i sitt analytiska tänkande att 

hitta rätt algoritm och få dem att börja reflektera över de tal eller problem de har framför sig. De 

skall uppmuntras att hitta flera sätt att se på uppgiften, hitta flera metoder att lösa den, hitta 

förenklingar eller approximationer de kan göra. Deras uppgift blir kanske inte att hitta svaret 

utan istället fundera över vad som efterfrågas och vad det betyder. I gräshoppans fall tolkar jag 

det som att de måste börja översätta sina tankar till ord, bild och symboler. De måste uppmuntras 

att uttrycka sin lösningsmetod och inte bara ge ett svar. Ett grupparbete för dessa elever ger en 

uppenbar direkt fördel eftersom de måste kunna förklara sin metod för sina gruppmedlemmar. I 

grupparbeten är det naturligtvis inte bara lämpligt utan viktigt att olika tankesätt möts för att på 

det sättet vidga elevernas vyer. Man bör därför som lärare försöka skaffa sig kunskap om sina 

elevers tankesätt så att man kan placera dem i grupper därefter. 

Om man tittar på Bergsten, Häggström & Lindbergs handlingsprogram vad gäller 

algebran (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 25−29) så vill jag dra slutsatsen att 

punkterna strukturell aritmetik och problemlösningsinriktat är de två områden mätarlarven mer 

utpräglat behöver arbeta med. Strukturell aritmetik skulle ge mätarlarven anledningen att 

reflektera över och jämföra vad som står på varje sida om likhetstecknet eller fundera över hur 

man enklast beräknar något som 9,5– (6,5–3,8). D.v.s. se vinsten av att först dra 6,5 från 9,5 och 

därefter addera 3,8 och inte först lösa innehållet i parentesen för att sedan dra den differensen 

från 9,5. Problemlösningsinriktat så att mätarlarven förstår kopplingen mellan det verkliga och 

de formler och samband de arbetar med. Gräshoppans behov däremot verkar behöva vara mer 

inriktat på punkterna matematisering och matematisk modell. Matematisering ger gräshoppan 

kunskapen om hur man förstår det symboliska språket och hur man översätter till detta språk. 

Matematiska modeller ger färdigheten att formulera och validera samband och uttryck mot 

verkligheten. Utmaningen är inte att förstå kopplingen mellan modell och verklighet som kan 

vara mätarlarvens problem utan snarare att kunna formulera och tolka det symboliska språket. 

Naturligtvis är de övriga punkterna progression/spänning, utmaning, nöje och skönhet/laborativa 

arbetsformer/multipla representationsformer inte på något sätt försumbara utan lika viktiga, men 

de punkter som nämnts tidigare är enligt min uppfattning de områden där respektive tankesätt 

har sina tydligaste svagheter. 

Hur ska man ta hänsyn till elevernas olika inlärningsstil i matematikundervisningen och 

algebra? Boström och Wallenberg skriver om hur man i generella drag och praktiska tips kan 
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förbättra undervisningen för de olika inlärningsstilarna (Boström & Wallenberg 1997, s. 

107−111). De menar att de visuella eleverna behöver all viktig information i en form de kan se, 

gärna presenterat i olika färger eller former. Auditiva elever behöver kommunikativa processer 

som samtalet och diskussionen, vilket jag anser, medför att grupparbeten är i synnerhet lämpliga 

för dessa elever. Boström och Wallenberg menar att de kinestetiska eleverna behöver praktiska 

övningar, visade av andra eller kanske ännu hellre som de själva är involverade i, och kroppslig 

aktivitet, för inlärningen.  

Matematikundervisning kan ofta vara skriftbaserad som att manipulera med symboler i 

algebran och siffror aritmetiken. Då många elever bygger sin förståelse med bl.a. visualisering, 

förstår de exemplen som visas på tavlan? Att visualisera, menar Jensen, är ett utmärkt sätt för 

inlärning i undervisningen (Jensen 1995, s. 216). Han menar att även auditiva eller kinestetiska 

elever visualiserar, vilket i så fall gör detta till ett kraftfullt verktyg. Clausen-May menar att 

elever med visuell eller kinestetisk inlärningsstil, till skillnad från auditiv, ser på och förstår 

multiplikation som en area (i fallet med två faktorer, tre faktorer en volym). Bråkdelar och 

vinklar kan kopplas till bilden av en urtavla, skalor och förhållanden till förstoring eller 

förminskning av former eller objekt (Clausen-May 2005, s. 7). En slutsats, enligt min mening, är 

då att dessa elever får svårigheter när de skall försöka förstå många matematikböckers förklaring 

av produkten av två binom. Många läroböcker beskriver denna produkt som att varje term i den 

ena binomet skall multipliceras med varje term i det andra binomet med tillägget att inte glömma 

att lika tecken framför termerna ger plus och olika tecken minus, se Figur 3. 

 
  Figur 3. Förfarande vid multiplikation av två binom. 
 

Jag går stegvis igenom en del av de essentiella steg som algebran innehåller och ger 

förslag på hur man kan visualisera detta i undervisningen Den kanske första och viktigaste biten 

för förståelse av algebran är att utgå ifrån det operationella mot det strukturella tankesättet vad 

gäller likhetstecknet (Malmer 1999, s. 101). Jag har tidigare tagit upp hur man i prealgebran 

använder sätt som t.ex. 10 = 6 + _ för att lära sig betydelsen för likhet, men denna metod är 

skriftbaserad och riskerar att missa visuella och kinestetiska elever. Det kanske mest uppenbara 

och inte helt ovanliga sättet att visualisera detta är att använda en balansvåg, både för 

visualisering, men även rent konkret med en verklig våg och därmed ge eleverna en känsla för 

båda sidors likhet (Malmer & Adler 1996, s. 129). Övningen ovan kan utföras med 10 stycken 

(x – 3) (x + 2) 
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lika vikter på vänster vågarm och 6 stycken lika vikter på höger vågarm. Eleven skall sedan hitta 

det saknade antalet vikter. Här får framförallt både den visuellt och kinestetiskt lagda eleven en 

bild för vad likhetstecknet betyder. Att göra detta i grupp med diskussioner möter också elever 

med auditiv inlärningsstil. 

Att få elever att förstå att symboler eller bokstäver i en ekvation är tal är ett viktigt steg i 

förståelsen av grundläggande algebra. Kopplingen mellan symboliskt och bildmässigt lösande av 

ett problem kan åskådliggöras av följande problem (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 

37) snarlikt till de tre hundarna tidigare: 

Tre syskon skall dela på 300 kr. Mellansyskonet får dubbelt så mycket som lillasyskonet och 

storasyskonet får 25 kr mer än mellansyskonet. Hur mycket fick de vardera?  

Symboliskt kan man t.ex. välja att lillasyskonet får x kr, mellansyskonet därmed 2x kr och 

storasyskonet 2x + 25 kr och ställa upp följande samband. 

 x + 2x + (2x + 25) = 300 och lösa ut x = 55 kr. 

Bildmässigt skulle det kunna illustreras: 

 
Figur 4. Åskådliggörande av syskonens fördelning. 

 

Delen till vänster motsvarar lillasyskonets del, nästa två bitar som är dubbelt så många som 

lillasyskonets motsvarar mellansyskonets del. Delarna på höger sida motsvarar storasyskonets 

del som är lika mycket som mellansyskonets del plus 25 kr. Man illustrerar här att lillasyskonets 

del är en femtedel av 275 kr vilket motsvarar 55 kr. En jämförelse mellan den symboliska 

uppställningen x + 2x + (2x + 25) = 300 och bilden ovan kan ge eleverna en känsla för att x 

svarar mot den femtedel som är lillasyskonets del. En sådan här övning kan också utföras med 

verkliga eller, kanske lämpligare, leksakspengar för dels kopplingen till verkligheten, dels för att 

möta de kinestetiskt lagda eleverna att laborera med händerna. Även här möter man auditivt 

lagda elever genom diskussion och grupparbete. 

Nästa steg är att kunna lösa ekvationer och då ekvationer som saknar möjlighet till 

operationellt tankesätt som 3x + 8 = 5x. Bergsten, Häggström & Lindberg illustrerar en visuell 

lösningsmetod på följande sätt (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 70):  

300 

25 



 30

 
Figur 5. Visualisering av ekvationslösning. 

 

Denna metod låter eleven se att 2x = 8 och x måste således vara 4. 

Att visualisera fungerar för alla inlärningsstilar som nämnts ovan, men speciellt för den 

visuella eleven. Den kinestetiska eleven behöver dock mera i form av kroppsaktivitet. Aktiviteter 

kan ofta kräva material som t.ex. papper, pennor och saxar, men det finns alternativ. Bergsten, 

Häggström & Lindberg föreslår något som de kallar ekvationsspelet som väl illustrerar hur man 

kan bemöta framförallt kinestetiska elevers behov:  

Man behöver t.ex. tändsticksaskar och bönor. Utan att de eller de som ska lösa uppgiften ser, 

placerar man lika många bönor i varje ask och placerar ett antal askar på ena sidan om ett tänkt 

likhetstecken och ett antal på den andra sidan. Därefter placerar man, på samma vis som askarna, 

ett antal bönor på ena sidan om likhetstecknet och ett antal på andra sidan. Därefter löses 

problemet genom gissning eller förhoppningsvis enligt Figur 6 nedan som visar en illustration av 

ekvationen 3x + 3 = 2x + 5 (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, s. 64f): 

 

 
Figur 6. Åskådliggörande av ekvationsspelet. 

 

I detta fall har de kinestetiska eleverna fått en direkt koppling mellan konkret verklighet och 

algebrans symbolspråk och vi kan få en grundläggande förståelse för ekvationer och 

ekvationslösning. Ett sådant spel är lämpligt att utföras i grupp eller två och två med 

diskussioner vilket även här ger auditivt lagda elever ett komplement i inlärningen. 

=

=
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Clausen-May ger ett illustrativt exempel på hur en visuellt tänkande elev kan förstå att 

multiplicera algebraiska uttryck, se bild nedan (Clausen-May 2005, s. 59f): 

Förenkla (x + 3)(x + 1) eller finn arean av den hela rektangeln genom att addera delrektanglarna. 

 
Summan av delrektanglar: x2 + 3x + x +3 = x2 + 4x + 3 

 

Många elever har svårt att förstå varför (x – 3)⋅(x – 1) förenklat blir x − 4x + 3.  Varför skall 3 

adderas? De lär sig enligt algoritmen att (– 3)⋅(– 1) blir + 3, men förstår de varför? Visualisering 

med metoden Clausen-May föreslår, se bildserie nedan (för exempel med (x + 3)⋅(x – 1), se 

bilaga):  

Förenkla (x – 3)(x – 1) eller finn arean av den vita delen av rektangeln? 

 
Vi delar upp den i flera steg. I det första steget beräknar vi arean av hela rektangeln: 

 
x2… 

I nästa två steg beräknar vi de delrektanglar som ska tas bort från den hela rektangeln: 

x 

x 

3 

1 

x2

x 

3x

3 

−3 

x 

x 

−1 

x 

x 
x2 
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…−3x…   och   …−x… 

 

Eftersom den grå rutade rektangeln i nedre högra hörnet dragits bort två gånger måste vi i sista 

steget addera den: 

 

 
…+3 

Vilket ger arean av den vita delen av rektangeln:  x2 − 3x − x + 3 = x2 − 4x + 3 

Här får eleverna en känsla för hur man kan tolka binom och multiplikation av dessa. Till det 

kommer en tydlig och konkret illustration varför minus multiplicerat med minus måste bli plus. 

Denna övning kan också utföras med papper, penna och sax för de kinestetiskt lagda eleverna. 

Återigen kan man här möta auditivt lagda elever genom diskussion och grupparbete. 

Sammanfattningsvis har jag här visat på hur man kan visualisera och konkretisera 

prealgebra, inledande algebra och de första stegen av den egentliga algebran. På detta sätt kan 

man inte bara bredda elevernas förståelse för algebran utan också direkt förbättra inlärningen för 

framförallt visuellt och kinestetiskt lagda elever. Från dessa tankegångar tror jag läsaren får en 

god uppfattning om hur man kan jobba vidare i algebran och implementera visualiseringar i t.ex. 

Bergsten, Häggströms & Lindbergs handlingsprogram (Bergsten, Häggström & Lindberg 1997, 

s. 25−29).  
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Sammanfattning och diskussion 
I detta arbete har jag försökt ge en bakgrund till elevers tänkande och inlärande generellt, av 

matematik i allmänhet och algebra i synnerhet. Vidare har jag försökt kartlägga vad matematik 

och algebra kräver av utövaren och vilka svårigheterna är med lärandet av algebra, samt klara ut 

hur man kan bemöta detta i sin undervisning.  

Hur man på bästa sätt underlättar elevers inlärning av matematik kan diskuteras. Jag har 

velat undersöka hur man genom förståelse kan förbättra inlärningen, d.v.s. det rent kognitiva. 

Därför har jag i detta arbete medvetet valt att inte ta upp några av de essentiella aspekterna av 

inlärning som t.ex. språkets, motivationens eller tidsaspektens betydelse för inlärningen. 

Språkets betydelse är naturligtvis väsentligt för att kunna klara av matematiken. Om elever inte 

kan läsa och tyda text så blir det ett stort hinder i matematikundervisningen (Malmer 1999, s. 45f 

och Malmer & Adler 1996, s. 142f). Detta gäller för matematik i allmänhet, möjligen kan man 

fråga sig hur språkets betydelse påverkar algebran (Persson 2005, s. 96f)? En annan avgörande 

faktor är den affektiva faktorn motivation. Utan motivation saknas grunden för inlärning 

(Persson 2005, s. 61). Så varför inte undersöka hur man förbättrar motivationen? Min personliga 

reflektion är att om inte förståelsen infinner sig så upplever man det man håller på med som 

tråkigt och har man långtråkigt dödar man motivationen. Så enligt min uppfattning är förståelsen 

ett krav för motivation och vice versa. I backspegeln skulle man kunna konstatera att jag kanske 

skulle ha gett motivation ett större utrymme än jag gjort, men å andra sidan tror jag att arbetet 

hade svällt ut för mycket eller att jag i så fall fått skära mer av det kognitiva materialet än önskat. 

En av de faktorer Perssons poängterar som viktigast är tidsaspekten. Det måste finnas tid för 

lärande och hans studie, menar han, visar att eleven måste få konsolidera sin förståelse innan 

man går vidare annars riskerar man utvecklingen (Persson 2005, s. 56). I detta kan jag inte annat 

än hålla med. Har man inte tid för att lära och konsolidera det man lärt, hur skall man då 

utvecklas? Jag inser nu just i detta skrivande och den senaste meningen att mitt sätt att se på 

lärande ligger närmare Vygotskij än Piaget, i just det att utveckling kräver lärande och inte 

tvärtom. Kan detta ha färgat mitt material? Den bedömningen lämnar jag åt läsaren att reflektera 

över. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den nutida synen på lärande bygger på 

konstruktivismens och socialkonstruktivismens idéer som säger att kunskap inte passivt kan 

insupas av eleverna utan konstrueras av eleven med andra som t.ex. läraren som guide. 

Konstruktivismen och socialkonstruktivismen skiljer sig sedan åt på så sätt att den tidigare menar 
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att utvecklingen sker i etapper eller steg där lärande kräver utveckling, medan den senare menar 

att det sociala samspelet med den kontext eller kultur som eleven befinner sig styr utvecklingen 

och att utveckling kräver lärande. En viktig erfarenhet som är kopplat till Vygotskijs begrepp 

internalisering, d.v.s. att nya erfarenheter bygger medvetandet, är den att inlärning sker på vägen 

till lösandet av problem och inte när eleven förstått eller klarat av problemet. Inlärandet sker på 

vägen, inte vid målet alltså. 

En kartläggning av de kognitiva egenskaper som matematik kräver visar att det finns en 

rad av förmågor elever behöver besitta som t.ex. antalsuppfattning, arbetsminne, automatisering, 

spatial, logisk och planeringsförmåga. Elever som brister i dessa riskerar att misslyckas med sina 

matematikstudier och även om dessa förmågor kan tränas eller i viss mån kompenseras för så 

måste dessa elever få stödundervisning (Malmer & Adler 1996). De åtgärder jag identifierat och 

visar i detta arbete kan även nyttjas i undervisning av elever med brister i dessa förmågor, men 

jag vill inte påstå att de på långt när är tillräckliga för dessa elever. 

Vad algebra och dess byggstenar är och vad elevernas svårigheter med algebran är har 

undersökts. Den huvudsakliga och mest betydande orsaken till svårigheterna verkar vara 

övergången från aritmetik till algebra. Att gå från ett operationellt tänkande, som är vanligt i 

aritmetiken, till ett strukturellt tänkande, som krävs i algebran, med t.ex. betydelsen av 

likhetstecknet som en avskiljare mellan likheter istället för ett kommando att utföra en operation 

upplevs som förbryllande för många elever. Det har lett till en diskussion om den gängse 

ordningen av inlärandet av aritmetik och algebra som så ofta är aritmetik först och algebra sedan. 

Ett förslag skulle vara att inte bara introducera algebran tidigare i form av prealgebra utan att 

redan från början av matematikundervisningen undervisa i s.k. strukturell aritmetik och 

införandet av bokstäver som tal. Jag har även visat på ett handlingsprogram som Bergsten, 

Häggström och Lindberg redovisat som på ett grundläggande och genomgripande sätt tar tag i att 

utveckla de förmågor elever måste lära sig för att bemästra algebran. 

Jag har även undersökt elevers tankestilar eller tankesätt vad gäller matematik och 

baserar mycket av teorin på Chinns definitioner och arbeten med detta (Chinn 2004). Han menar 

att elevers tankesätt varierar mellan två ytterligheter som han kallar mätarlarver och gräshoppor. 

Den första gruppen symboliseras av brist på förståelse för vad de gör, men med förmågan att 

utföra och redovisa hur de gjort, medan den andra gruppen, gräshopporna, symboliseras av 

förståelse med avsaknad för själva redovisningsutförandet, de har svårigheter med att förklara 

hur de gjort. Konsekvensen av detta är att man i sin undervisning inte bara skall ta hänsyn till hur 

eleverna tänker utan man måste uppmuntra dem att tänka mer flexibelt. Att eleverna i vissa 

situationer försöker få ett helhetsgrepp över problemet för att förstå varför man gör som man gör 
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för att lösa problemet, precis som en gräshoppa. I andra situationer måste man fokusera och 

analysera ett problems komponenter, givna parametrar och lämplig lösningsmetod för att veta 

hur man gör för att lösa problemet, precis som en mätarlarv. Jag har vidare diskuterat hur man i 

undervisningen kan agera för att få eleverna att bli mer flexibla i sitt sätt att tänka. T.ex. måste 

elever med mätarlarvens tanksätt börja reflektera. De måste ”tvingas” fundera över vad som står 

framför dem i uppgiften och inte bara plocka lämplig lösningsalgoritm från minnet utan fundera 

över varför de valt en viss metod, och om det finns genvägar eller approximationer att göra, och 

till sist reflektera över rimligheten i de svar de får fram. På så sätt kan man föröka få dessa att 

tänka holistiskt. Elever med gräshoppans tankesätt måste få ned sina tankar, idéer och lösningar i 

andra former som bild, ord och matematiskt symbolspråk. De måste börja förklara sitt sätt att 

lösa problem för andra som lärare och klasskamrater och på så sätt lära sig förklara och därmed 

ges möjlighet att kunna dokumentera deras lösningsmetoder. Grupparbeten är en form som dels 

skulle påskynda möjligheterna för gräshoppor att lära sig förklara hur, men det ger också 

möjligheten för de olika tankesätten att mötas och därmed kunna bredda elevernas tankesätt. 

Det finns naturligtvis en uppsjö av olika sätta av inlärningsstilar och system att dela in 

dem. Jag har valt för enkelheten och tydlighetens skull att använda mig av den indelning som 

Bandler-Grinder modellen gör av inlärningsstilar (Jensen 1995, s. 41f), nämligen auditiv, visuell, 

och kinestetisk. De auditiva eleverna föredrar kunskapsintag verbalt eller i ljudform, de visuellt 

lagda eleverna genom att läsa, se bilder eller händelser och de kinestetiskt lagda eleverna genom 

fysisk aktivitet uppfattad via andra eller självupplevd. Jag har visat på ett antal exempel på hur 

man genom visualisering eller fysisk aktivitet kan möta elevers möjligheter att tackla och få 

förståelse för algebra och dess användningsområden. En slutsats jag vill dra är att det finns en hel 

del metoder som konstruerats för att passa de kinestetiskt lagda eleverna som på vägen i form av 

visualisering även tillgodoser de visuellt lagda eleverna. En metod, eller snarare verktyg, som 

skulle vara enormt tillämpbart för både visuellt och kinestetiskt, men också auditivt lagda elever, 

har jag inte nämnt överhuvudtaget. Med datorns hjälp har man alla möjligheter att visualisera 

matematiken, och inte minst algebran, på ett oöverträffat sätt (Gran red. 1998, s. 211f). Inte bara 

grafer och kurvor kan visualisera algebrans uttryck, utan med datorns hjälp kan ytor, volymer 

och dynamik åskådliggöras på ett sätt som inte ens är möjligt på vita tavlan, i skrivblocket eller 

med byggklossar. 

En, enligt mig, viktig slutsats från detta arbete är hur man genom arbetsformen 

grupparbete kan få eleverna att tänka mer flexibelt, men också nå flera inlärningsstilar. Ett klimat 

där man kan diskutera och reflektera mer över matematik och algebra, lära av varandra och få 

förståelse för och kunskapen att använda algebra. Sedan måste man vara medveten om att 
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grupparbeten inte är hela lösningen och att det finns nackdelar med dem som att de ofta är 

tidsödande och ställer höga krav på organisation och genomförande (Pettersson 1994, s. 86). 

Oavsett detta måste det finnas ett utökat utrymme för grupparbete i matematik. 

Det kan vara av intresse att jag utvärderar detta arbete från syfte, metodval och teorival 

till handlingsrekommendationer. Syftet har varit att möta de försämrade kunskaper i matematik 

som högskoleverket har konstaterat och i detta ligger berättigandet av min utgångspunkt. För 

naturligtvis kan man fråga sig om matematikkunskaperna verkligen har försämrats och hur man 

mäter det? Som svar på detta kan jag bra hänvisa till högskoleverket och deras rapport eftersom 

jag varken har kompetens eller kunskaper att ifrågasätta deras slutsats. Vad gäller metodval har 

jag redan haft en diskussion runt detta i metodvalsavsnittet, men för formalians skull gör jag det 

igen aningen mer kortfattat. Jag har alltså valt att detta arbete enbart skall omfatta 

litteraturstudier och andras eventuella intervjuer eller undersökningar. Anledningen till att inte 

utnyttja t.ex. intervjuer av lärare och elever, eller utförandet av praktiska moment för 

utvärdering, dels för att jag som författare behövde en orientering av aktuell forskning och från 

den få uppslag att testa och utveckla i min egen undervisning. Dels för att jag upplevde att 

storleken på detta arbete inte tillät ett tillräckligt intervju- eller testmaterial att dra rimliga 

slutsatser från. Jag är medveten om att det är en svaghet att inte ha ett eget empiriskt material att 

utgå ifrån, men av de skäl jag skrivit om ovan har det för mig varit den bästa vägen att gå. Vidare 

kan man ifrågasätta varför jag inte försökt undersöka orsaken till försämringen istället för att 

utgå från hur man kan förbättra förståelsen eftersom det ligger en risk att man missar en orsak 

som borde åtgärdas eller som ger en vägvisning om vad man som skall koncentrera sig på för att 

återfå tidigare tiders kunskaper hos eleverna. Motiven till detta har varit två, dels för att 

anledningen till försämringen kan bero av det förändrade samhälle vi lever i och därmed skulle 

en återgång vara förlegad och kanske inte ens önskvärd, dels av mitt egenintresse att hellre 

arbete med utvecklande förbättringar än ”gammal skåpmat”. Teorivalet har egentligen varit 

ganska enkelt. Eftersom jag valt att arbete med rent kognitiva faktorer har den redovisade teorin 

speglat just dessa bitar. Vad gäller inlärningsstilar har jag för enkelheten och tydligheten skull 

valt en modell som bara tar hänsyn till visuell, auditiv och kinestetisk inlärning. Inga andra 

indelningar har redovisats annat än i korthet eller tagits hänsyn till, vilket är en svaghet för 

handlingsrekommendationerna. En modell är ju inte verkligheten och naturligtvis kommer det att 

finnas elever som gynnats av andra kognitiva faktorer än de redovisade. En förlängning av detta 

arbete skulle behöva belysa en större bredd av faktorer än jag gjort. Som nämnts tidigare har jag 

t.ex. undvikit den affektiva och avgörande faktorn motivation och det kan vara en svaghet i detta 

arbete, se tidigare diskussion. Handlingsrekommendationerna vad gäller inlärningsstilar har 
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framförallt utformats med visualiseringar, vilket i sig bemöter visuellt och i förlängningen även 

kinestestiskt lagda elever väl. Av tidigare resonemang framgår dock att även om visualiseringar 

också kan hjälpa auditivt lagda elever och att diskussioner runt detta i grupparbeten bemöter just 

dessa elever, så finns en avsaknad av mer direkta och konkreta sätt att bemöta dem. Anledningen 

till detta är att jag har haft svårt att hitta egna eller andras metoder som bemöter auditivt lagda 

elever utöver grupparbeten med diskussioner. 

Som påpekats i inledningen av detta arbete så har det saknats den bredd av litteratur som 

jag hade föredragit inom vissa av avsnitten presenterade och det ger anledning att inte dra alltför 

långt gångna slutsatser. Med det sagt vill jag ändå tro att man i denna studie kan finna idéer, 

metoder och stöd för en undervisning som kan utveckla elevers matematikförmåga och i 

förlängningen deras möjligheter att nå godkända nivåer i matematik. Detta arbete ger inga 

slutgiltiga svar, men kanske kan det ses som ett inledande arbete för att få fram metoder att 

förbättra elevers matematikfärdighet i allmänhet och algebra i synnerhet. 

 

Fortsatt forskning  

Den naturliga fortsättningen på detta arbete skulle vara att försöka omsätta de föreslagna 

åtgärderna i praktiken. genom att med elever testa de olika handlingsrekommendationerna och 

försöka utvärdera detta. Flera arbetssätt eller moment är tänkta att arbeta med under längre 

perioder vilket väsentligt försvårar en utvärdering. Kanske är det ändå möjligt att se indikationer 

på om förståelsen för algebran ökat genom att inte bara i undervisning använda sig av 

visualiseringar utan också i de tester eleverna skriver regelbundet. Hur språkförståelsen påverkar 

elevers testresultat i matematik kan undersökas genom jämförelser av likadana uppgifter fast i 

ena fallet skrivet med matematiskt språk och i andra fallet med ord. På liknande sätt borde man 

kunna undersöka hur elevernas resultat påverkas av likadana uppgifter skrivna med matematiskt 

språk och med bilder. I allmänhet borde utformningen av tester kunna innehålla fler element som 

appellerar de visuellt lagda eleverna eller kanske t.o.m. de kinestetiskt lagda eleverna. Just 

testerna borde också kunna utformas mer efter att svara på frågor om varför och inte frågor om 

hur så att eleverna även stimuleras att tänka mer som gräshoppan. Därför skulle jag även vilja se 

ett arbete som utreder hur man i algebran kan gå mot mer s.k. öppna frågor och mindre av slutna, 

samt utvärderingar av detta i praktiken. Slutna frågor är sådana som vanligtvis leder till ett givet 

svar, medan öppna frågor kan leda till en rad av lösningsmetoder, svar och t.o.m. nya frågor 

(Brown & Walter 2005). Det är just ett sådant tankesätt som fokuserar mer på frågan än svaret 

eller mer på varför än hur, som leder till att tyngdpunkten hamnar mer mot förståelse. 
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Bilaga 1 Exempel  
 

Förenkla (x + 3)(x – 1) eller finn arean av den vita delen av rektangeln? 

 
 

Om vi delar upp den i två steg. I det första steget beräknar vi arean av hela rektangeln: 

 
   x2 + 3x … 

I steg 2 beräknar vi de delrektanglar som ska tas bort från den hela rektangeln: 

 
  …−x − 3  

Vilket ger arean av den vita delen av rektangeln:  x2 + 3x − x − 3 = x2 + 2x – 3 

 

x 

x 

3 

−1−x −1

x 3 

x x2 3x

x 

x 

3 

−1 
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Bilaga 2 Kortfattad begreppsförklaring 
 

Algebra – Bokstavsräkning 

Aritmetik – De fyra räknesätten 

Auditiv inlärning – Inlärning via hörselsinnet 

Kinestetisk inlärning – Inlärning via egen kroppslig aktivitet 

Operationellt synsätt – en syn på matematik som kräver utförande av operationer 

Semantik – Betydelselära, förhållande mellan det språkliga uttryckets form och dess betydelse i 

tal och skrift 

Semiotik – Teckenlära, symbolers betydelse som bilder, signaler, m.m., inklusive tal och skrift 

Strukturellt synsätt – en syn på matematik som slutna objekt eller givna förhållande 

Visuell inlärning – Inlärning via synen 

 

 


