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Abstrakt 

Syfte med detta examensarbete är att jämföra svenska och ukrainska elevers prestationer i 
algebra och att inhämta deras attityder till den. Vi undersökte även svenska och ukrainska 
styrdokument och läromedel för grund- och gymnasieskola med avseende på algebra. En 
kvantitativ undersökning som bestod av en enkät och ett prov genomfördes under höstterminen 
2004 i Ukraina och i Sverige. Provet bestod av enkla uppgifter i inledande algebra som 
hämtades från svenska nationella prov och en lärobok från Sverige i Matematik A. Tre klasser 
ingick i undersökningen. En klass var från en grundskola i Krasilov i Ukraina. Två andra 
klasser var från Sverige: omvårdnadsprogram i Älvsbyn och naturvetenskapligt program i 
Luleå. Resultat från undersökningen visar att ukrainska elever presterade lika bra som svenska 
elever från det naturvetenskapliga programmet i Luleå. Däremot var elever från 
omvårdnadsprogrammet i Älvsbyn betydligt sämre. Undersökningen demonstrerar även att 
ukrainska elever ägnar betydligt mera tid åt matematik på sin fritid än svenska och upplever att 
lärare i Ukraina är tillgängliga för de på lektionfri tid.  Undersökningen av styrdokument och 
läromedel visade att ukrainska elever börjar med den algebraiska symboliken från årskurs 3 
och har algebra som en obligatorisk kurs från årskurs 7. I Sverige finns inte algebra som ett 
enskilt ämne varken på grund- eller gymnasieskola.    
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1 Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
 
Vi har icke svensk bakgrund och har därför andra erfarenheter av skolan. Vi har båda noterat 
att den svenska skolans matematikundervisning ligger på en betydligt lägre nivå än vår egen. 
Vi tror också att svenska elever ägnar lite tid åt skolarbete hemma. Detta medförde att vi blev 
intresserade av att undersöka hur de olika skolkulturerna kan påverka kunskaperna i algebra. Vi 
valde att titta på delar av algebran, som ekvationer och potenser, eftersom en av oss under sin 
VFU har sett att elever i en skola i Älvsbyn upplevde svårigheter med detta. 
 
Detta kan vi även se i olika nationella och internationella undersökningar. I skolverkets rapport 
nr 114 (1996), en undersökning av svenska 13-åringars kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i ett internationellt perspektiv, sägs det att svenska elever hade sämre resultat i 
algebra än jämförbara länder vid internationella jämförelser. Däremot har det i skolverkets 
rapport nr 145 (1998), en undersökning av kunskaper i matematik och naturvetenskap hos 
svenska elever i gymnasieskolans avgångsklasser, visats att de svenska eleverna presterade 
över genomsnittet i internationella medelvärdet i kategorin ekvationer. De hade en högre 
placering i specialistundersökningen jämförbart med studien av 13-åringarna när det gäller 
kategorin algebra/ekvationer i matematik, men däremot var resultatet lågt i geometri i båda 
studierna. 
  
Enligt senaste Timss (2003), Trends in international mathematics and science study, har de 
svenska elevernas resultat kraftigt försämrats. De presterade särskilt dåligt i algebra och 
geometri och hamnat bland de sämsta av de 20 länder som ingick i undersökningen. Åttorna 
kan idag mindre än vad sjuorna kunde i mitten av 90-talet påstås det i artikeln ”Resultatet i 
matte rasar” publicerad i Lärarnas tidning nr 22, 2004.  
 
Att kunna algebra är viktigt. Den behövs för att förstå och kunna använda formler, tabeller och 
diagram som används på alla nivåer i samhället. Vi håller med Bergsten med flera (1997) som 
tycket att algebran är en nödvändig demokratiskt kompetens som öppnar många dörrar. För att 
genomföra detta arbete ska vi titta på vad algebra är samt också titta på utbildningssystem i två 
länder. För att begränsa oss vid jämförelse av skolalgebra valde vi att undersöka endast  hur 
ekvationer och potenser behandlas i aktuell skollitteratur i matematik båda i Sverige och 
Ukraina.  
 

1.2 Vad algebran är 
 
Det finns olika definitioner av begreppet algebran. Enligt Smith (1958) kan algebra definieras 
som räkning med abstrakta symboler till exempel bokstäver och med generella räkneregler. 
Rönnlund (1989) definierar algebran som ett område av matematiken som behandlar räkning 
med bokstäver. En något längre beskrivning av algebran ger Gwinn (1992):  
 

Algebra, branch of mathematics in which the procedures of arithmetic are 
generalized and applied to variable quantities, as well as the specific 



 

 
 
2 

 
 

numbers. To the a lay person, algebra means elementary algebra, in which 
on learns to calculate with variables instead of just the numbers of 
arithmetic and to solve polynomial equations. To the professional 
mathematician, whoever, as well as to the increasing number of scientists in 
other fields, algebra means rather what is called modern, or abstract 
algebra – the study of abstract mathematical structures in which there are 
operations that have the properties of addition and multiplication. (s.261, 
under ordet algebra) 

 
Algebra har en lång historia bakom sig. Joseph (1994) säger att babylonier och egyptier 
behärskade vissa algebraiska lösningsmetoder. År 825 skrev Muhammad ibn Musa al-
Khwaizmi två böcker som var av stor betydelse för matematikens utveckling. Den ena hade 
titeln Algorithmi de numero indorum och förklarade indiska talsystem. Den andra boken 
kallades Hisb al-jabr w’al-muqabala, vilket betyder räkning med rekonstruktion och reduktion. 
Titeln syftar på två operationer som används för ekvationslösning: flyttning av negativa termer 
från ena sidan till andra och addition av lika termer. Under 1200-talet översattes boken till latin 
med titeln Liber algebrae et almucabola. I och med detta fick termen algebra stå för det 
område i matematik som behandlar räkning med abstrakta symboler.  
 
I Tid för matematik (2000) skriver Anders Tengstrand att algebra från början var nära besläktad 
med geometrin och algebraiska regler härleddes ofta med geometriska resonemang. Det 
framgår av verk som skrevs av Euklides (ca 300 f.kr), al Kwarizmi (ca 825 e.kr), Omar 
Khayyam (1048-1126) och Gerolamo Cardano (1501-1576). 
 
Bergsten, Haggström, Lindberg (1997) säger att symboliska algebran började utvecklas på 
1600 talet först genom fransmannen Viéte (1540-1603), sedan i mer modern form av  Déscartes 
(1596-1650) som gått längre och införde bokstavssymboler även för koefficienter i en ekvation. 
Bergsten med flera skriver vidare att matematikens historia intygar om att algebran utvecklats 
från svårare problem i aritmetik och geometri till generella lösningsmetoder. Det upptäcktes att 
en viss typ av problem alltid kunde lösas på ett visst sätt genom användandet av 
bokstavssymboler i stället för siffersymboler. Härigenom blev det möjligt att räkna med 
"godtyckliga" tal, beskriva lösningsmetoder på ett tydligt sätt, samt visa att metoderna 
fungerade.  
 
Enligt Grönmo & Rosen (1998) handlar skolalgebran i dag om studier av operationer med tal 
samt relationer mellan tal med användande av variabler eller bokstavssymboler. Genom 
användandet av bokstavssymboler får algebran större allmängiltighet än aritmetiken.  
 

1.3 Teorier för tolkning och förståelse 
 
Algebra kräver en förmåga att tänka i abstrakta termer därför måste elever kunna en del 
matematik innan de kan börja med den. Barnets ålder och miljö har stor betydelse för hur 
mycket ett barn kan lära sig, enligt Jan Piaget (1896-1980) och Lev Vygotskij (1896-1934), 
skriver Möllehed (2001). Deras teorier kan hjälpa att förstå barnets utveckling. 
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1.3.1 Piagets teori 
 
Piagets teori, enligt Möllehed (2001) visar individens utveckling från barndom till vuxen ålder 
och hur kunskap struktureras. Under utvecklingen anpassar barnet sig till olika omgivningar 
med en allt högre komplexitet i organisationen. Med tiden skapar barn förmåga att representera 
ett objekt med ett annat genom att använda ord och symboler och konstruerar på det viset ett 
schema som enligt Piaget representerar en organiserad helhet. Assimilation innebär den process 
där barnet inkorporerar nya objekt och kunskaper i ett existerande schema. Barnet måste 
omforma den nya informationen innan det stämmer med det egna jagets uppfattning. Genom 
nya lärdomar och genom påverkan av andra, modifieras barntes uppfattning så att det bättre 
stämmer överens med omgivningens. Denna uppdatering av individens schema kallar Piaget 
ackommodation. Den kan beskrivas som en aktiv process där individer genom handling och 
matematisk-logiska operationer når fram till ett nytt och för individen meningsfullt schema. 
Det underlättar bemötandet av nya situationer. Enligt Möllehed beskriver Piaget fyra 
utvecklingsstadier som barnet går igenom; det sensomotoriska stadiet upp till 2 års ålder, det 
preoperationella stadiet från 2 års ålder upp till 7 år, de konkreta operationernas stadium 
mellan 7 och 11 år och de formella operationernas stadium från 11-12 års ålder upp till 14-15 
år. Det sensomotoriska stadiet är inte relevant för vår undersökning och beskrivs därför inte 
nedan. 
 
Det preoperationella stadiet karakteriseras av att barnet kan arbeta med en relation åt gången. 
För barnet i denna ålder är det svårt att komma ihåg tidigare ståndpunkter och motsägelser. En 
ordnad händelsekedja och orsakssammanhang kan inte alltid uppfattas. Ett egocentriskt 
tänkande och argumentation dominerar hos barnet och saknar logisk stränghet. De har svårt att 
se relationer och samband mellan delarna och helheten. 
 
De konkreta operationernas stadium kännetecknas av att fysiska handlingar införlivas i det 
egna tänkandet som mentala handlingar eller operationer. Barnet har förmåga att ordna element 
i serier, att utföra mätningar men har fortfarande svårt att hantera verbala problem. Möllehed 
påstår att barnet vid problemlösning använder sig av metoden försök-misstag istället för att 
testa hypoteser. De har ingen känsla för proportionalitet men kan klara av en förstoring på 2 
eller 3 gånger. Barnet har förståelse för enkla geometriska problem som att observera vinklar 
och sidor i figuren. De kan skapa underklasser av till exempel två former och två färger. 
Dessutom klarar barnet av att klassificera och göra serier på mer än ett sätt.  
 
Under de formella operationernas stadium kan individen genom samarbete med andra och 
genom nya åsikter och ställningstaganden får en ny flexibilitet i tänkandet. Individen har 
förmåga att överblicka många möjligheter, forma teorier och bilda sig en föreställning om 
värden. Den kan vara självkritisk och kan se objektivt på sig själv och sin egen grupp. Under 
argumentation används olika förutsättningar eller hypoteser. Individen har en 
abstraktionsförmåga för att kunna härleda grundliga definitioner, generella lagar eller en allmän 
mening från generella egenskaper. Den kan även föreställa abstrakta begrepp som oändligt 
stora eller små och se symboliska system. Proportionalitet och korrelation kan användas vid 
problemlösning istället för försök-misstag metod. Personer är medvetna om sitt eget tänkande 
och reflekterar över logiska modifikationer.  
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1.3.2 Vygotskijs teori 
 
Enligt Vygotskij, skriver Imsen (2000), påverkar den sociala omgivningen starkt barnets 
utveckling. De psykiska funktionerna hos en människa som till exempel språket och de 
kognitiva funktionerna utvecklades genom människans arbete och kamp med naturen. De 
psykiska funktionerna existerar först i miljön och genom utveckling införlivas de i det egna 
tänkande för att bli individuella egenskaper och funktioner. Språkutvecklingen gör människan 
allt mindre beroende av naturen och ger denne förmåga att ge en egen mening åt livet. 
Människan kan medvetet styra sina egna handlingar. Språket har en stor betydelse genom att 
tänkande och minnen kan förmedlas genom tecken. 
Barnet genomgår, enligt Vygotskij olika utvecklingsfaser som formas av hur individen bildar 
sina begrepp och relaterar dessa till varandra. Han identifierar tre huvudfaser: 
 

• Den synkretiska 
• Den komplexa 
• Det begreppsliga tänkandet 

 
Möllehed (2001) skriver att Vygotskij menar med den synkretiska fasen att relationerna mellan 
objekten är bundna till barnets perception och att det inte behöver ha något egentligt samband. 
Den komplexa fasen karakteriseras av att barnet kan ha en uppfattning om ett system av 
konkreta ting med ”objektiva förbindelser”. Det begreppsliga tänkandet uppträder under 
puberteten då kan barnet resonera abstrakt och sätta olika begrepp i relation till varandra på ett 
formellt och logiskt sätt.  
 
Vygotskij menar att inlärning sker förre utvecklingen och skapar ”en potentiell 
utvecklingszon”. Barnet lär sig nya begrepp och handlingar från sin omgivning, vuxna, 
kamrater. Nya begrepp och handlingar skulle aldrig ha uppmärksammats av barnet om de inte 
används av andra. Efter att barnet blev medveten om existens av nya begrep och handlingar 
införlivas dessa i barnets inre genom interaktion med omgivningen. Vygotskij definierar 
potentiell utvecklingszon på fölande sätt: 

Skillnaden mellan nivån där det utför uppgifter som är tillgängliga för barnet 
med vuxenhjälp och nivån där det utför uppgifter som är tillgängliga för 
oberoende aktivitet. (Möllehed, s. 41) 
 

 

1.4 Algebraisk inlärning 
 
Kunskaper i algebran öppnar dörren till ett planerat abstrakt tänkande samt erbjuder elever ett 
verktyg för logiska tankegång tycker Stacey (1997). Johan Häggström säger i Tid för 
matematik (2000) att algebraiskt kunnande är viktigt vid generaliseringar, problemlösning och 
beskrivningar av samband och mönster i många olika sammanhang. Bergsten (1997) påstår att:  
 

Det algebraiska språket är ett standard verktyg för att precist hantera tal och 
funktioner, och en grund för vidare studier. Därför är det viktigt att alla ges 
möjlighet att lära sig hantera detta språk. Det utgör dessutom verktyg tänkande, 
och möjlighet för eleven att upptäcka enkelhet och struktur i komplexa 
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sammanhang och generalitet ur det enskilda fallet. Att lära sig algebra är en 
lång och viktig process en elevs matematiska utveckling (s. 9).  

 
Steget från att räkna med siffror till att räkna med bokstavssymboler är svårt att ta för många 
elever. Många uppfattar också länge bokstavsräkning som meningslös. 

 
 

Figur 1. Den algebraiska cykeln (Bergsten, 1997, s. 15) 
 
Att arbeta med algebra betyder en översättning från en problemsituation till ett matematiskt 
uttryck. Detta symboluttryck omskrivs enligt givna räkneregler som till exempel de 
kommutativa, associativa och distributiva lagarna. Ett sådant symboluttryck kan sedan tolkas i 
relation till den ursprungliga problemsituationen. Dessa tre faktorer bildar, enligt Bergsten med 
flera (1997), en algebraisk cykel och beskriver olika former av aktiviteter i algebra.  Han säger 
att det nödvändigt att kunna hantera alla de beskrivna faserna: översättning, omskrivning och 
tolkning för att arbeta algebraiskt.  
 
Användandet av ett utvidgat symbolspråk skiljer algebraiskt tänkande från aritmetiskt enligt 
Sierpinska (1995). Hon påpekar att den som tänker aritmetiskt fokuserar sig på talet och utför 
operationer för dessa, medan algebraiskt tänkande innebär att själva operationerna på talet 
studeras och appliceras på aritmetikens struktur.  
 
Wennström och Persson skriver i Tid för matematik (2000) att det finns algebraiska färdigheter 
som är speciellt värdefulla för algebra inlärning, då en elev börjar naturvetenskapligt program: 
 

• En god förståelse för bokstävernas och likhetstecknets betydelse. 
• Att kunna förenkla algebraiska uttryck 
• En god talförståelse speciellt vad gäller bråk och negativa tal 

 

ALGEBRAISKT 
UTTRYCK

HÄNDELSE 

Omskrivning 
Översättning 

ALGEBRAISKT 
UTTRYCK

Tolkning 
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1.5 Utbildningssystem 
 

1.5.1 Allmän information om Ukraina och Sverige 
 
Nedanstående uppgifter om Sverige och Ukraina är hämtade från Utrikespolitiska institutets 
hemsida den 21 december 2004 och Nationalencyklopedin från 2003.  
 

 Sverige 
 

Ukraina 

Yta 449 964 km²  603 700 km2 

 

Huvudstad Stockholm Kiev 
 

Invånarantal 8 956 000 (2003) 48 055 000 (2003) 
 

Skolgång nioårig elvaårig 
 

Läs- och 
skrivkunnighet 
 

100 % i det närmaste 100% 

Folkgrupper svenskar 89 %; övriga bl a 
finländare (ca 100 000), irakier 
(36 000), norrmän (33 000) och 
danskar (ca 26 000) (2001) 
 

Ukrainare 73%, ryssar 22%, 
vitryssar 0,9%, judar 0,7 %, 
rumäner, moldavier, polacker, 
ungrare, greker, tatarer med 
flera. 

Religion 82% tillhör evangelisk-lutherska 
kyrkan; övriga bl a katoliker (150 
000), ortodoxa kyrkor (100 000), 
muslimska församlingar (130 000 
 

de flesta är ortodoxa, det finns 
också katoliker, judar och 
muslimer 

Språk svenska är officiellt språk ukrainska är officiellt språk 
 
 

1.5.2 Utbildningssystem i Sverige 
 
Enligt Grundskolan (2004) börjar barnen den 9-årig obligatorisk grundskola när de har fyllt 7 
år. Alla barn mellan sju och sexton i Sverige är skolpliktiga. Enligt lagen om flexibel skolstart 
har barn möjlighet att gå 6-årsverksmhet före skolstart om föräldrarna vill.  
Skolutbildning bedrivs i olika skolformer: 
 

• Grundskolor 
• Fristående skolor 
• Specialskolor 
• Särskola 
• Sameskolan 
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• Gymnasieskolor 
• Fristående gymnasieskolor 
• Gymnasiesärskolan 

 
Grundskolan erbjuder en gemensam studiegång för alla elever. Varje skola avgör genom ramen 
för de övergripande mål som finns fastställda i den nya läroplanen, Lpo 94, som trädde i kraft 
1994, hur undervisningen ska ser ut. Inom ramen för den totala undervisningstiden finns ett 
utrymme för elevens val av studier i syfte att bredda eller fördjupa elevens kunskaper. Enligt 
Kursplaner för grundskolan (1994) innehåller varje ämne mål som elever ska uppnå först efter i 
slutet av det femte skolåret och sedan i slutet av det nionde skolåret. Enligt Grundskolan (2004) 
finns en timplan som säger hur många timmar som ska läggas ner för varje ämne. Elever läser i 
grundskolan ämnen som engelska, geografi, hemspråk, historia, idrott och hälsa, matematik, 
musik, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, bild, B- och C- språk, slöjd, 
svenska samt teknik. 

I varje ämne får elever betyg från årskurs 8 som sätts av läraren. Som betyg används någon av 
följande beteckningar:  

• Godkänd (G)  
• Väl godkänd (VG)  
• Mycket väl godkänd (MVG)  

 
Efter grundskolan kommer 3-årig kommunal eller landstingskommunal gymnasieskola. Både 
grundskolan och gymnasieskolor är avgiftsfria. Enligt Gymnasieskolan (2004) är till skillnad 
från grundskolan frivillig. Gymnasieskolan ger elever både allmän och yrkesförberedande 
utbildning. Gymnasieskolan fick en ny läroplan Lpf 94 som trädde i kraft 1 juni, 1994. Där 
anges vilka grundläggande skyldigheter skolan har att uppfylla. Här står bland annat att elever 
ska sträva mot: 
 

• att kunna använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva hypoteser och 
lösa problem 

• att ha en planering för och goda möjligheter till fortsatt utbildning eller förvärvsarbete 
 
Enligt Gymnasieskolan (2004) finns 17 olika nationella program från år 2003. Alla program är 
treåriga. Exempel på nationella program är mediaprogrammet, omvårdnadsprogrammet, 
naturbruksprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och hantverksprogrammet. De ämnen som 
alla program ska innehålla är svenska (svenska som andra språk), engelska, samhällskunskap, 
matematik, religionskunskap, naturkunskap, estetisk verksamhet, idrott och hälsa och kallas för 
kärnämnen. Utöver dessa kärnämnen har varje program karaktärsämnen som anger den riktning 
programmet har. Ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. För varje kurs finns en kursplan 
med de kursmål som ska uppnås. 

Utrikespolitiska institutet (2003) anger att omkring en tredjedel av de som gått ut gymnasiet 
söker sig vidare till något av landets tio universitet eller närmare 30 högskolor.  

1.5.3 Utbildningssystem i Ukraina 
 
Med självständigheten, enligt Utrikespolitiska institutet (2003), från 1992 har landets 
utbildningssystem fått en starkare ukrainsk prägel och ukrainsk litteratur och historia har fått en 
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framträdande plats i undervisningen. Under den sovjetiska tiden fick mer än hälften av elever 
undervisning på ryska. Målet är nu att alla elever ska få möjlighet till undervisning på 
ukrainska.  
 
Enligt Utbildningsdepartementet (Міністерство освіти і науки України) (2004) börjar barnen 
den elvaåriga grundskolan vid sexårsålder eller sjuårsålder beroende på hur föräldrarna önskar. 
Grundskolas utbildning delas i tre steg. Det första steget (ступень) är lågstadiet (початкова 
школа) som omfattar de första fyra klasserna. Det andra steget (ступень) är högstadiet 
(основна школа) och den är från årskurs 5 till och med årskurs 9. Det tredje steget (старша 
школа) omfattar årskurs 10 och 11 som motsvarar den svenska gymnasienivån. Från år 2006 
kommer skolgång att ändras från 11-årig till 12-åriggrundskola. Skolutbildningen bedrivs i 
flera olika skolformer: 
 

 Grundskola, omfattar alla tre steg  
 Gymnasiet, omfattar högstadiet och årskurs 10 och 11 
 Lyceer, överspänner bara årskurs 10 och 11 
 Kollegium, innefattar bara årskurs 10 och 11 
 Specialskolor, omfattar alla tre steg 
 Särskolor, omfattar alla tre steg 

 
Statens grundskolor, lyceer och gymnasier är avgiftsfria. Grundskolan i Ukraina består av 
obligatorisk och frivillig skolgång. Den obligatoriska grundskolan omfattar nio årskurser och 
erbjuder gemensam studiegång för alla elever. Enligt Utbildningsdepartementet (Міністерство 
освіти і науки України) (2004) måste grundskolan arbeta efter Läroplanen från 2001 (Типові 
навчальні плани загальноосвітних навчальних закладів на 2001/2002 - 2004/2005). I 
början av läroplanen beskrivs vilka värdegrunder som undervisningen ska byggas på. Här 
betonas barnens rättigheter och skyldigheter. Det påpekas också att utbildningen ska 
konstrueras mot individuellt anpassad undervisning. Läroplanen definierar övergripande mål i 
varje ämne som elever ska uppnå under lågstadiet, högstadiet och årskurs 10 och 11. Sedan 
preciseras dessa mål med lista över begrepp som elever ska lära sig under varje stadium. Det 
finns även ämnesprogram för varje årskurs där det anges vad elever ska kunna efter varje 
avslutat moment och hur många undervisningstimmar elever får varje vecka i alla ämne. De 
ämnen som elever läser på grundskolan är ukrainsk språk och litteratur, utländsk litteratur, 
främmande språk, matematik, ukrainsk historia, samhällskunskap, musik, bild, idrott och hälsa, 
slöjd, fysik, världshistoria, biologi, geografi, fysik och kemi. Från årskurs 5 får elever betyg i 
varje ämne. Elever kan erhålla betyg från 1 till 12. 
 
Efter nionde klass kan man antingen fortsätta två år till på grundskolor eller gymnasier, lyceer 
och yrkesskolor. I de flesta gymnasier, yrkesskolor ingår de allmänna kurser från årskurs 10 
och 11, dock finns det yrkesskolor som saknar det. Många elever stannar kvar och läser två år 
till på grundskolan på grund av att efter dessa studier har de allmänna behörigheter till alla 
högskole- och universitetsprogram. De två sista årskurserna kan ha följande inriktningar: 
naturmatematisk, teknologisk, humanistisk och allmän. Inriktningarna innehåller samma 
ämnen: fysik, matematik, världshistoria, ukrainsk historia, grundfilosofi, ekonomisk grundkurs, 
geografi, astronomi, kemi, etik, främmande språk, idrott, ukrainska språket och litteratur, 
utländsk litteratur, data och slöjd. Det som skiljer dem från varandra är att elever fördjupar sina 
kunskaper i visa ämnen beroende på inriktningen. 



 

 
 
9 

 
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2004) finns yrkesförberedandegymnasier i flera inriktningar: 
 

• Näringsinriktade yrken (промислові) 
• Byggnadsinriktade yrken (Будівництва) 
• Jordbruksinriktade yrke (Аграрного профіля) 
• Serviceyrken (Сфери послуг) 

 
Till det statliga skolsystemet har dessutom tillkommit ett antal skolor på privat eller 
konfessionell grund. Det finns skolor och klasser med undervisning helt eller delvis på 
minoritetsspråken polska, ungerska, rumänska och bulgariska. I Uzjhorod, Berehove och 
Mukatjevo finns särskilda skolor för den zigenska minoriteten. 
 
Enligt Utrikespolitiska institutet (2003) har Ukraina 10 universitet och över hundra 
specialhögskolor. 1992 inleddes undervisning vid det första privata universitetet i Ukraina, 
Kiev-Mohyla-akademi. 
 

1.6 Matematik 
 

1.6.1 Svensk läroplan om matematik 
 
Enligt Kursplanen för grundskolan (1994) ska elever utveckla kunskaper i matematik som 
behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer. 
Matematiken ska ge: ”en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och lärande”. 
(s. 33) Och undervisning i matematiken ska sträva efter att eleven: ”inser värdet och kan 
använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer”. (s. 33) Dessutom betonas det att:  
 

skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven förstår och 
kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 
muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.(s.33) 

 
Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. 
 
Skolverket (2004) skriver i kursplanen för matematik i gymnasieskolan att ämnet ska ger 
kunskaper för studier inom vald studieinriktning och för fortsatta studier. Undervisning i 
matematiken skall  
 

sträva att eleverna skall få uppleva tillfredställelsen i att behärska 
matematiska begrepp och metoder, i att upptäcka mönster och samband 
samt lära sig använda och inse värdet av matematikens symboler och 
uttryckssätt”. 

 

Fyra viktiga aspekter av ämnet matematik, enligt Skolverket (2004), är problemlösning, 
användning av matematiska modeller, kommunikation och matematikens idéhistoria som ska 
belysas i undervisningen. Ämnet matematik innehåller flera olika området som aritmetik, 
geometri, trigonometri, sannolikhetslära, statistik, algebra, funktionslära, differential- och 
integralkalkyl. Visa delar ingår redan i matematikkurserna på grundskolan och fördjupas sedan 
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i gymnasiekurserna. I ämnet matematik ingår sju kurser, Matematik A-E, som bygger på 
varandra samt Matematik - diskret och Matematik - breddning. Matematik A ingår i alla 
gymnasieprogram.  

 

1.6.2 Ukrainsk läroplan om matematik 
 
Enligt Utbildningsdepartementet (2004) är matematik ett viktigt ämne för att lära sig andra 
discipliner, speciellt i naturvetenskapligt område. Här beskrivs matematikens innehåll för 
grundskolan som talteori, polynom, ekvationer och olikheter, funktioner, geometriska figurer, 
elementer sannolikhetsteori, kombinatorik, samt statistik. Läroplanen definierar övergripande 
målen för matematik. Några av dessa formuleras på följande sätt: 
  

• att utvidga sina matematiska kunskaper och utveckla sina matematiska färdigheter som 
behövs i vardagliga situationer och deras framtida yrkesliv 

• att stimulera elevernas intellektuella utveckling genom att utveckla logisk tänkande, 
minne, uppmärksamhet och intuition. 

 
I läroplanen står bland annat att eleverna på högstadiet skall lära sig matematiska språket. 
(навчання математичної мови). 
 
Eleverna har, enligt läroplanen, rätt till fyra undervisningstimmar i matematik per vecka i 
årskurs 5 och i årskurserna 6, 7, 8 och 9 får de 4,5 timmar per vecka. Antalet 
undervisningstimmar i de två sista årskurserna beror på inriktningen. Elever på humanistiska 
och teknologiska inriktningar har 3 timmar per vecka. På naturvetenskapliga inriktning erbjuds 
eleverna mellan 4 och 7 timmar och på den allmänna inriktningen 4 timmar. Här betonas också 
att eleverna måste fördjupa sina matematiska kunskaper från högstadiet.  
 

1.6.3 Algebra i den svenska skolan 
 
I tidigare Läroplanen för grundskolan (1980) Lgr 80 sägs det att elever i första hand skall 
skaffa sig en god förmåga att lösa sådana matematiska problem som vanligen förekommer i 
vardagslivet. Det står i Lgr 80 under kursplaner för matematik, under rubriken Algebra och 
funktionslära att: ”Moment är av mindre vikt i vardagslivet, men alla elever skall ha en viss 
orientering av stoffet.”  
 
Det var först i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994), Lpo 94, som algebran fick 
annan status. Enligt Lpo 94 ska skolan sträva mot att ge eleverna förståelse och insikt av värdet 
av att kunna använda matematikens språk, symboler, uttrycksformer och kunna använda 
logiska resonemang och att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter inom algebra som 
”grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, transformationer, ekvationer, olikheter 
och system av ekvationer som verktyg vid problemlösning och vid beskrivningar av olika 
problem”. (s.34) 
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Enligt kursplanen för grundskolan (1994) ska eleverna i slutet av det femte skolåret i 
matematiken kunna: 
 

• sådana grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik som behövs för att kunna 
hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö 

• förstå och använda begreppen addition, subtraktion, multiplikation och division samt 
kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler (s.34) 

 

Enligt kursplanen för grundskolan (1994) ska eleverna i slutet av det nionde skolåret i 
matematik kunna: 
 

• hantera situationer och lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och 
som behövs som grund i fortsatt utbildning; 

• ställa upp och använda enkla formler och ekvationer vid problemlösning (s.35) 
 

Enligt Skolverket (2004) ska eleverna efter genomgången kurs i Matematik A, i algebra kunna: 
 

• teckna, tolka och hantera algebrariska uttryck, former och funktioner 
som krävs för problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens 
övriga ämnen; 

• lösa linjära ekvationer och enkla potensekvationer med för 
problemsituationen lämplig metod – numerisk, grafisk eller algebraisk. 

 
Efter genomgången kurs i Matematik B skall eleverna, enligt Skolverket (2004), i algebra 
kunna: 
 

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

• arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära olikheter 
och ekvationssysten med grafiska och algebraisk modeller 

 
Det finns föreskrivna ämnesprov och diagnostiska prov i grundskolan. Ämnesproven är obli-
gatoriska för läraren att använda i slutet av årskurs 9, för att bedöma elevernas kunskapsut-
veckling och som stöd vid betygssättning. Exempel på ett typisk nationellt prov i matematik för 
årskurs 9 finns att hitta på internetadressen: http://www.lhs.se/prim/matematik/tidigare_9.html 

1.6.4 Algebra i den ukrainska skolan 
 
Undervisning i matematik, har eleverna t o m årskurs 6. Från årskurs 7 sker undervisning i 
delämnena algebra och geometri. Elever får mer lektioner i algebra än i geometri. Kravchuk 
med flera introducerar i sin lärobok för årskurs 7 (2004b) algebran, som en av de viktigaste 
matematiska disciplinerna. I en annan lärobok för årskurs 7 som är skriven av Bevs (2003) står 
det att algebra räknats under många århundraden som en vetenskap om ekvationer.  
 
Enligt den ukrainska läroplanen måste eleverna i lågstadiet kunna arbeta med obekanta 
variabler, lösa ekvationer och andra problem med hjälp av ekvationer. I högstadiet måste 
eleverna enligt läroplanen kunna lösa linjära och andragradsekvationer; linjära ekvationssystem 
med två obekanta, linjära och andragradsolikheter och enkla text uppgifter och 
problemlösningar med hjälp av ekvationer och ekvationssystem. (Уміння розвязувати лінійні 

http://www.lhs.se/prim/matematik/tidigare_9.html
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та квадратні рівняння; системи лінійних рівнянь з двома невідомими; лінійні та 
квадратні не рівності; прості текстові задачі за допомогою рівнянь та їх систем). I 
läroplanen under delmoment polynom står det att eleverna måste lära sig arbeta med potenser 
av positiva godtyckliga tal. 
 
Eleverna måste efter årskurs 11 enligt läroplanen kunna lösa trigonometriska ekvationer, 
potensekvationer, ekvationer av typen 20,7x  = 3,75, polynomekvationer och ekvationer som 
innehåller irrationella tal. Efter skolavslutningen i årskurs 9 och 11 har eleverna skriftliga eller 
muntliga examinationer i algebra och geometri. I bilagan 1 finns ett typiskt prov för årskurs 9 
hämtat från provsamling utgiven av Utbildningsdepartementet (2001).  
 

1.6.5 Ekvationer och potenser i svenska och ukrainska läroböcker 
 
Böckerna från årskurser 5, 6, 7, 8 och 9, skrivna av Janckenko med flera (2003) och Kravchyk 
med flera (2004a, 2004b, 2004c, 2004d) är uppbyggda på samma sätt, varje avsnitt innehåller 
flera delmoment. Varje delmoment börjar med repetition från föregående kurs och leder vidare 
till nya begrepp. De nya begreppen uppföljs med några exempel, därefter kommer uppgifter 
som eleverna ska lösa. De delas i fyra nivåer. De första uppgifterna ska lösas muntligt sedan 
kommer uppgifterna på nivå A och därefter nivå Б och B. I slutet av varje delmoment finns 
uppgifter för repetition. Vissa delmoment innehåller också extra information med rubrik För de 
som vill veta mer. I ukrainska matematikböcker står tecknet ’:’ för division. 
 
I svenska läroböcker från årskurs 3 av Beckström och Lantz (2002) och årskurs 5 av 
Anderssonoch Picetti (2004) finns inga uppgifter med beräkningar av x eller y. Böckerna 
innehåller inga abstrakta algebraiska beteckningar. I ukrainsk lärobok för årskurs 3 av 
Bagdanovich (2003) finns följande exempel:  

x – 337 = 480; 
x : 4 = 128; (s. 153) 

 
I ukrainsk lärobok för årskurs 5 skriven av Janchenko med flera (2003) påträffas sådana 
ekvationer att lösa under delmomennt Ekvationer: 
Muntligt 

 8 – x = 5;  
56 : x –7 = 0, 

Nivå A 
 x : 6 = 6 

Nivå B 
 (y – 25) + 15 = 126 (s.40). 

 
Ekvationsuppgifter finns efter varje ny delmoment i alla ukrainska läroböcker för årskurs 5, 
6,7,8, 9 av Kravchyk med flera (2004). Det enda som skiljer är att ekvationer blir svårare. 

 
Först i svensk läroboken från årskurs 6 av Carlsson, Liljegren och Picetti (2004b) finns ett 
avsnitt som bär namnet Algebra. Där nämns kort om algebrans historia och varför den brukar 
kallas för bokstavsräkning. Först kommer följande uppgifter: Vilka tal ska står i stället för 
bokstäver: 

12 + 7 = 35 – p 

50 = r – 5 
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x/2 = 10 (s. 96-98) 

Sedan i delmoment Ekvationer står ”i stället för likhet kan man säga i en ekvation räknar man 
ut vilket tal som gör att likheten stämmer”(s. 98). Här krävs av elever att lösa sådana 
ekvationer: 

45 – x = 10 

6x = 36 

x/5 = 10 (s. 99) 

 

I ukrainsk lärobok för årskurs 6 av Kravchyk med flera (2004a) i delmoment Beräkning av 
ekvationer står uppgifter av sådan karaktär: 
Muntligt: Följklara alla steg av beräknad ekvation: 

11x – 3 – 7x = -6 – 2x + 9 
4x – 3 = 3 – 2x 
4x + 2x = 3 + 3 

6x = 6 
x = 6 : 6 

x = 1 
Nivå A: 

4(x – 5) = 3x 
4,5y + 1 = -5 + 5y 

Nivå Б: 
-0,3(3 – x) = 0,3x + 0,3(5x + 2) 

3(2,4t – 3,5) + 6 = 9,7t – 3 (s.262-263) 
 
I svensk läroboken av Undvall, Olofsson och Forsberg (2003a) från årskurs 7, sägs det under 
avsnitt Uttryck och ekvationer att: ”När man dansar på lina måste man kunna balansera. Det är 
också viktigt att kunna balansera när man löser ekvationer.” (s. 55) Här krävs av elever att lösa 
ekvationer med huvudräkning. Delmoment Mer om ekvationer – huvudräkning innehåller 
ekvationer som löses med hjälp av huvudräkning. Uppgifterna indelas av författarna i tre 
svårighetsnivåer. 
Nivå A 

12 – 2x = 6 
y/2 + 3 = 6 

nivå B 
16 – 4x = 0 

x/2 – 1,2 = 0 
nivå C 

4x/9 + 2 = 6 
22 – 5x/3 = 12 (s.72-73) 

 
Kravchyk med flera (2004b) föreslår i sin lärobok för årskurs 7 i ukrainsk skolan följande 
ekvationer att lösa under delmoment Addition och subtraktion av polynom: 
nivå A 

 2x2– 3x – (2x – 4 +2x2) = 0; 
 

nivå B 
-(x4 – 1) – (3 – 5x4 + 4x) = 4x4 + 5 (s.68) 
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Undvall med flera (2003b) säger i sin lärobok för årskurs 8 under avsnittet Ekvationer att ”Det 
är viktigt att du kan hålla balanser när du löser ekvationer. Det du gör på höger sida, måste du 
även göra på vänster sida” (s.250). Under delmoment Hur löser man ekvationer finns följande 
uppgifter:  
Nivå A 

2x + 3 =11 
7y = 84 

Nivå B  
14 + 5x = 39 
12 = 3z – 9 

Nivå C 
6y + 3 = 2(s. 250-252) 

 
I samma lärobok förekommer ekvationer med x i täljaren: 

z/7 = 8 
21 + x/5 = 30 

49 = 5z/4 + 34 (s.258) 
 

I ukrainsk lärobok för årskurs 8 av Kravchyk med flera (2004c) finns nedanstående ekvationer 
att lösa under avsnitt Andragradsekvationer: 
Muntlig: 

x2 – 4 = 0 
Nivå A: 

2x (x – 3) = x2 
Nivå Б: 

5x2 – 7x + 3 = 3x2 + 2x + 3 
Nivå B: 

2x2 – (a2 -3a)x = 0 ( s.116-118) 
 

 
Undvall med flera (2003c) skriver i svensk lärobok för årskurs 9, i avsnittet Uttryck och 
ekvationer att ”När du löser ekvationer gäller det att hålla balansen. Du ska nämligen hitta 
värdet på det okända talet så att blir jämvikt mellan höger och vänster sida i ekvationer” (s. 63). 
I alla avsnitt i boken förekommer ekvationer. I den del av boken som behandlar 
ekvationslösningar finns uppgifter av följande karaktär: 
Nivå A  

2y + 7 = 13 - 2y 
Nivå B 

3 (x + 2) – (x – 4) = 14 
Nivå C 

5(x – 7) + 4(x + 9) = 2(2x + 21) + 6(x – 6,5)(s.76) 
 

I samma bok behandlas andragradsekvationer. Här följer några typiska uppgifter: 
Nivå A 

x2 + 2 = 51 
Nivå B  

x2 + 22 = 42 

Nivå C 
(2x + 3)2 = 7 (s. 114) 
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Kravchyk med flera (2004d) föreslår nedanstående ekvationer att lösa i sin lärobok för årskurs 
9 under delmoment Geometriska summor: 
Nivå Б 

(2x – 100) + (4x – 100) + …+(18x – 100) = x2 – 100 
Nivå B 

1 + x + x2 + x3 + …= 3 (│x│< 1) (s.164-165) 
 

 
Potenser finns först i den svenska läroboken för årskurs 8 av Undvall med flera (2003b) i 
väldigt liten omfattning. Han introducerar även potenslagar.  Nedan finns några uppgifter från 
boken: 
 
Nivå A 

Beräkna: 103; (52 · 22)/102 
Nivå B 

Vilket tal ska stå i stället för a? 3a = 9 
Nivå C 

Lös ekvationen: 7x – 1 = 49 (s. 79) 
 

Redan i ukrainsk lärobok för årskurs 6 av Kravchyk med flera (2004a) introduceras potenser. 
Under delmoment Potenser finns följande uppgifter att beräkna: 
Muntlig 

103; 23; 15 
nivå A 

(9-7)4 : 4 + 16; 
(1/7 + 6/7)10 

nivå B 
0,3 · 73 – 24 · (14 : 5 – 0,8)2 (s.63, 64) 

 
I ukrainsk lärobok för årskurs 7 av Kravchyk med flera (2004b) härledds potenslagar på 
teoretisk nivå (se bilaga 2). Under delmoment Potenslagar finns sådana uppgifter att lösa: 
Muntlig: Beräkna som en potens: 

c3 · c; 118 : 11; (n10)2 
Nivå A   Beräkna som en potens: 

x10 : x3; 
2,5 · 2,53 

Nivå  Б    Beräkna uttryck  
0,56 · 26; 
(a3 · a4)5 

Nivå B     Skriv som en potens av a  
(a2)m · (a3)k  (s. 51-53) 

 
I ukrainsk lärobok av Kravchyk med flera (2004c) för årskurs 8 presenteras potenslagar när 
exponenterna är godtyckliga heltal (positiva, negativa och noll). Under delmoment Potenser av 
negativa heltal finns sådana uppgifter att beräkna: 
Muntligt:  

00; 5-3; 1-6 
Nivå A  

5 · 10-2; 
x-2 y-3; 
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Nivå Б 
(2/7)-2 – (2/9)-2 

32 + (1/3)-2 
(2 + 2-1)-2 – (2 + 2-2)-1 

Nivå B Lös ekvationerna: 
x + x-1 = 2 

(x +1)/(x – 1) + ((x +1)/(x – 1))-1 = 2 (s. 57-59) 
 
 

I varje avsnitt i svensk lärobok för årskurs 9 av Undvall med flera (2003c), finns uppgifter med 
potenser . Under delmoment Räkna med potenser påträffas nedanstående problem: 
Nivå A  Förenkla:  

7y2 · 3y2 
Nivå B  Förenkla:  

2z · 4z3 
(6a4)/6a4 

Nivå C  Skriv som bråk: 
 (3/4)-2 (s. 226) 

 
Enligt ukrainsk lärobok, Kravchyk med flera (2004d), för årskurs 9 förutsätts att eleverna kan 
fritt arbeta med potenser. Det finns inte något delmoment som behandlar detta. 
 
Både ekvationer och potenser påträffas i flera svenska gymnasiekurser i matematik. I sin 
lärobok för Matematik B definierar Björk, Brolin och Munther (2001) vad algebra är. ”För att 
lösa praktiska problem behöver du kunna räkna med algebrariska uttryck och du måste också 
veta vad en potens är” (s.82). I boken finns uppgifter om potenser och ekvationer: 
Nivå A: skriv som en potens: 

x5/x2; 
t15 · t (s. 79) 

Nivå A: Lös ekvationerna: 
2x2 –18 = 0 

3x2 + 18x = 0 
2x2 + 24x + 70 = 0 (s.97 ) 

Nivå B:  
7a3 · 3a-5 

Nivå C: Bestäm talet x så att:  
3x = 3300 + 3300 + 3300 (s.85) 
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2 Syfte 
 
I vårt examensarbete jämför vi elevernas prestationer i algebra från två olika utbildningssystem 
och att inhämta elevernas attityder till algebra. Utifrån elevernas attityder och 
utbildningssystem ville vi även förklara skillnaderna i elevernas prestationer.   

3 Metod 
 
För att jämföra det svenska och ukrainska elevernas prestationer i algebra använde vi oss av 
den kvantitativa undersökningen: en enkät och ett prov. Resultat från provet och enkäten 
sammanställdes och analyserades både kvantitativt och kvalitativt. 
 

3.1 Undersökningspersoner 
 
Undersökningen genomfördes under höstterminen 2004 i tre klasser. Den ena svenska klassen 
som bestod av 16 elever var från omvårdnadsprogrammet i Älvsbyn och de läste Matematik B. 
I den andra svenska klassen ingick 27 elever som läste Matematik A och var från ett 
naturvetenskapligt program i Luleå. Den tredje klassen bestod av 30 elever från en ukrainsk 
grundskola i Krasilov. Dessa elever var från årskurs 11 och läste ett allmänt program.  
 

3.2 Bortfall 
 
Under undersökningen var fyra elever borta från den ukrainska klassen på grund av sjukdomen 
och 3 elever var frånvarande i klassen från omvårdnadsprogrammet.  
 

3.3 Material 
 
Undersökningen bestod av två delar: 
Del I: ett prov (se bilaga 3) 
Del II: en enkät (se bilaga 4) 
 
Provet bestod av fem uppgifter i algebra som valdes både från kursboken Matematik A skriven 
av Björk, Brolin och Ekstig (1997) och ett nationellt kursprov i Matematik A från våren 2002. 
Med hjälp av provet ville vi ta reda på elevernas kunskaper i algebra. Uppgifterna behandlade 
potenslagar och ekvationslösningar. Svårighetsgraden av provet var blandat. I enkäten ingick 
elva frågor som visade elevernas attityder till matematik. 
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3.4 Genomförande  
 
Undersökningen genomfördes under höstterminen 2004 i Sverige (Luleå, Älvsbyn) samt i 
Ukraina (Krasilov). Val av klasserna som skulle ingår i undersökning hände samma med våra 
VFU-platser som var på ett naturvetenskapligt program i Sverige och i årskurs 11 i Ukraina. På 
grund av att det naturvetenskapliga programmet väljs oftast av matematikintresserade elever 
bestämde vi oss att ta en till klass från ett annat program med i undersökningen. Med hjälp av 
våra kontakter fick vi genomföra den i en klass från omvårdnadsprogrammet. 

3.4.1 Genomförande av provet och enkät 
 

Undersökningen genomfördes under matematiklektioner och eleverna fick inte i förväg veta 
om provet. I början av lektionen informerades de om avsikten med undersökningen. Efter en 
kort introduktion fick eleverna både provet och enkäten. Vi bestämde oss att de skulle ha högst 
30 minuter på sig för att göra provet och fylla i enkäten (de flesta elever lämnade provet efter 
ca 15 eller 20 minuter). Eleverna fick inte använda något hjälpmedel som formelsamlingar eller 
miniräknare på grund av att vi var osäkra om alla kunde ha tillgång till samma hjälpmedel. 
Eleverna fick svara anonymt.  

 

3.4.2 Bearbetning och analys  
 

Efter att eleverna var klara med prov och enkät samlades alla formulär in för bearbetning. 
Provet rättades och för varje rätt svar fick eleverna en poäng. Det maximala antalet poäng var 
14. Resultatet från provet och enkäten registrerades i Excel program för bearbetning. För att 
fastställa skillnaderna mellan grupperna använde vi oss av Z-analys (bilaga 5).  
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4 Resultat 
 
Resultatet består av två delar. Den första delen sammanfattar resultatet av provet. I den andra 
delen sammanställs enkätens resultat.  Diagrammen, tabeller och löpande text används för 
redovisningen. I diagrammen och tabeller påträffas förkortningar såsom:  
Ukraina som betyder den ukrainska klassen; 
Sverige (OP) som betyder den svenska klassen från omvårdnadsprogrammet; 
Sverige (NV) som betyder den svenska klassen från det naturvetenskapliga programmet. 
 

4.1 Del I. Provresultat   
 

Sammanställning av de enskilda klassernas resultat 
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Figur 2. Sammanställning av provresultatet i den svenska klassen från 

NV-programmet 
 
 

Figur 2 visar det totala resultatet av provet i den svenska klassen från NV-programmet. Sex av 
eleverna fick det maximala antalet poäng. Endast en elev klarade av mindre än hälften av 
uppgifterna. De övriga fick mellan 8 och 13 poäng. 
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Figur 3. Sammanställning av provresultatet i den ukrainska klassen 

 
 
Figur 3 visar det totala provresultatet i den ukrainska klassen. Enligt diagrammet klarade sju 
elever alla uppgifter och endast en elev fick fyra poäng. De övriga låg mellan 8 och 13 poäng.   
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Figur 4. Sammanställning av provresultatet i den svenska klassen från 

omvårdnadsprogrammet. 
 
 
Figur 4 presenterar provresultatet i den svenska klassen från omvårdnadsprogrammet. Två 
elever fick 8 poäng som blev det högsta resultatet i denna klass. Det lägsta resultatet är tre 
poäng. De övriga fick mellan fyra och sju poäng.  
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Jämförelse av det totala resultatet från provet 
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Figur 5. Sammanställning av resultaten från de tre klasserna 

 
 
I Figur 5 sammanställs provresultat från alla tre klasser som deltagit i undersökningen i samma 
diagram. Resultaten är omräknade i procent. Från figuren syns det att eleverna från 
omvårdnads fick färre poäng än eleverna från naturvetenskapligt program och från den 
ukrainska klassen.  
 
Erhållna medelpoäng på provet: 

 
Ukraina 11,77 
Sverige (NV) 11,65 
Sverige (OP) 5,15 

 
 
För att fastställa om det finns skillnader i provresultaten från de tre klasserna har en z-analys 
genoförts enligt Rudberg (2003). Beräkningarna finns i bilaga 5. Följande z-värden har 
erhållits: 
 

Jämförda klasser z 
Ukraina/Sverige (NV) 0,05 
Ukraina/Sverige (OP) 9,50 
Sverige (OP)/Sverige (NV) 10,45 

 
 

Enligt Rudberg (2003) skall z-värdet tolkas på följande sätt: 
 

• Om z < ± 1,96, då sannolikheten är större än 5% att skillnaden mellan samplen beror på 
en slump. 
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• Om 1,96 < z < 2,58, då sannolikheten är mindre än 5% men större än 1% att skillnaden 
beror på slump 

• Om z > ± 2,58, då sannolikheten är mindre än 1% att skillnaden mellan samplen beror 
på en slump.  

 
I det första fallet, då en ukrainsk klass och en svensk klass från NV-programmet jämfördes, 
blev z-värde 0,05. Det är mindre än 1,96 och betyder att sannolikheten är större än 5% att 
skillnader mellan samplen beror på slump, med andra ord är inte signifikant. I de övriga fallen 
då en jämförelse gjordes mellan den ukrainska klassen och klassen från omvårdnadsprogram-
met och mellan klassen från omvårdnadsprogrammet och klassen från NV-programmet blev z-
värdet lika med 9,5 respektive 10,45 som är mycket större än ±2,58. Detta innebär att sannolik-
heten är mindre än 1% att skillnaderna mellan samplen beror på en slump det vill säga att 
skillnaden är signifikant på 1%-nivå.  
 

Resultat av uppgift 1 
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Figur 6. Sammanställning av elevernas resultat från uppgift 1. 

 
 

I uppgift 1 (se bilaga 3:1) skulle eleverna förenkla ett algebraiskt uttryck som innehöll olika 
potenser av 5 genom att tillämpa potenslagar. Uppgiften bestod av tre delar: a, b, c. Från figur 6 
framgår att eleverna från NV-programmet och från den ukrainska klassen klarade mera än 88% 
av de två första delarna och att eleverna från omvårdnadsprogrammet inte alls klarat 
uppgifterna 1a och 1b. I den tredje delen presterade eleverna från både den ukrainska klassen 
och NV-programmet något sämre och endast 65% av eleverna kunde lösa uppgiften rätt. 
Eleverna från omvårdnadsprogrammet lyckades bättre med de två första delarna och 31% fick 
rätt. 
 
Elevernas lösningar till uppgift 1 
 
De flesta elever från omvårdnadsprogrammet har försökt lösa uppgiftens alla delar genom att 
räkna ut det enligt följande: 
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a) 53 ⋅ 54 = 15 ⋅ 20 = 300 eller 53 ⋅ 54 = (5×5×5) × (5×5×5×5) = 125×625 
b) (5-2)5 = 3 ⋅ 5 = 15 
c) 57/57 = 35/35 = 1 
 
Nästan alla elever från det naturvetenskapliga programmet har bara angivit svar till uppgiftens 
alla delar. Några har försökt beskriva sina svar enligt följande: 
 
b) (5-2)5 = (1/52)5  c) 57/57 = 57-7 = 5 
 
Samma sak gäller den ukrainska klassen, de flesta elever skrev bara svar till uppgift1. Dock 
skrev 7 elever tydligt hur de kom fram till svaret, enligt följande: 
 

a) 53 ⋅ 54 = 53 + 4 = 57 
b) (5-2)5 = 5-2 ⋅ 5 = 5-10 eller (5-2)5 = 5-2 +5 = 5-10   
c) 57/57 = 57-7 = 50 eller 57/57 = 57-7 = 50 = 5 eller 57/57 = 5/5 = 1 

 

Resultat av uppgift 2 
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Figur 7. Sammanställning av elevernas resultat från uppgift 2. 

 
 
Den andra uppgiften (se bilaga 3:1) hade nästan samma karaktär som den första och bestod av 
två delar: a och b. Det som skilde var att talet 5 ersattes med variabeln t.  
 
Med den första delen lyckades eleverna från den ukrainska klassen bäst, 96% av hela klassen 
löste uppgiften rätt. Den andra delen av uppgiften klarade eleverna från NV-programmet bäst, 
69% av klassen har fått rätt. Ingen av eleverna från omvårdnadsprogrammet kunde lösa uppgift 
2.  



 

 
 
24 

 
 

 
Elevernas lösningar till uppgiften 2 
 
De flesta eleverna från ukrainska klassen skrev bara svar till uppgiften 2. Några elever svarade 
på uppgiften 2b som t6. 7 elever beskrev hela vägen hur de kom fram till svaret på första delen, 
dock skrev bara 3 elever tydligt hur de kom fram till svaret enligt följande: 
 

a) (t6)4 = t6 ⋅ 4 = t24  
b) (t2 ⋅ t-2)6 = (t2+(-2))6 = (t0)6 = t0 ⋅ 6 = t0 = 1  

          eller (t2 ⋅ t-2)6 = t0 = 1 eller (t2 ⋅ t-2)6 = (t0)6  = t0  
 
Från omvårdnadsprogrammet hade ingen av eleverna rätt. Två av hela klassen skrev följande: 
 

a) (t6)4 = - 2 eller (t6)4 = tttttt ⋅ tttt 
b) (t2 ⋅ t-2)6 = 4 eller  (t2 ⋅ t-2)6 = tt 

 
De flesta elever från naturvetenskapliga programmet skrev bara ett svar utan att redovisa hur de 
har gått till väga, dock tre elever skrev följande till uppgiftens andra del: 
 
b) (t2 ⋅ t-2)6 = (t0)6 = t0 eller (t2 ⋅ t-2)6 = t12 ⋅ t-12 = t0 = 1 eller (t2 ⋅ t-2)6 = t12 ⋅ t-12 = t1 
 

Resultat av uppgift 3 
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Figur 8.  Sammanställning av elevernas resultat från uppgift 3. 
 
 
I uppgift 3 (se bilaga 3:1) testades elevernas förmåga att lösa ekvationer. Uppgiften bestod av 6 
delar: a, b, c, d, e, f. Enligt diagrammet som visas i figur 8 vålade den första delen inga 
svårigheter för alla klasser. Den sista delen av uppgiften klarade ingen från 
omvårdnadsprogrammet. 
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Elevernas lösningar till uppgift 3 
 
5 elever från den ukrainska klassen skrev bara svar till uppgiften utan att beskriva hur de gick 
till väga. 18 elever från den ukrainska klassen var väldigt noggranna med att beskriva alla steg i 
ekvationslösningen, enligt följande: 
 
a) 14 = x + 9 

-x = 9 – 14 
 x = 5 
Svar: x = 5 

 

b)  d/17 = 4 
d = 17 · 4 
d = 68  
Svar: d = 68 

 

c)  2x + 9 =15 
2x = 15 – 9 
2x = 6 
 x = 3 
Svar: x = 3 

 

e)  2(4x + 3) = 22 
8x + 6 = 22 
8x = 22 – 6 
8x = 16 
x = 2 
Svar: x = 2 

 

f)  2 – (9 – 4z) = 1 
2 – 9 + 4z = 1 
4z = 1 – 2 + 9 
4z = 8 
z = 2 
Svar: z = 2 

 
 
17 elever från naturvetenskapliga programmet har angett endast svar till uppgiftens alla delar. 
Det är bara en elev som försökte skriva ner sina lösningar enligt följande: 
 
a) 14 = x + 9 

x = 14 – 9 = 5 
 

e) 2 – (9 – 4z) = 1 
2 – 9 + 4z = 1 
4z – 7 = 1 
4z = 8 
z = 8/4 = 2 

 
 
De flesta eleverna från omvårdnadsprogrammet redovisade sina resultat med direkta svar. Det 
är endast några som skrev enligt följande: 
2x + 9 = 15 
2x/2 = 6/2 
x = 3 
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Resultat av uppgift 4 
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Figur 9. Sammanställning av elevernas resultat från uppgift 4. 

 
 
Uppgift 4 (se bilaga 3:1) innehöll tillämpningar av ekvationer i geometri och omfattade två 
delproblem som betecknades med a och b. Från diagrammet syns det att NV-eleverna varit bäst 
på att lösa uppgiftens båda delar. De ukrainska eleverna var några fler än från 
omvårdnadsprogrammet som löste uppgiftens första del. Den andra delen har de klarat lika bra.  
 
 
Elevernas lösningar till uppgift 4 
 
18 elever från den ukrainska klassen var noggranna med sina svar på denna uppgift, enligt 
följande: 

a) P = 5 + 6 + 2x + x = 3x + 11 
b) 3x +11= 23 см 

3x = 23 – 11 
3x = 12 
x = 12 : 3 
x = 4  
4 ⋅2 = 8 см 

Відповідь: найбільша сторона 8 см 
Det var några elever som skrev x = 4 och detta medförde att de fick fel svar på uppgiften. 5 
personer skrev ingenting till den här uppgiften.  
 
Majoriteten från naturvetenskapliga programmet beskrev hur de kom fram till svaret, enligt 
följande: 

a) 6 + 5 + 2x + x = 11 + 3x eller O = (6 + 5 + 2x + x) = 11 + 3x 
b) 23 = 3x + 4 
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3x = 12 
x = 4  
2 ⋅ 4 = 8 cm 
Svar: längsta sidan 8 cm 

Några stycken skrev svaret som 2x men inte 8 cm trots att de fått 8 i sina beräkningar. Vissa 
fick svar 6 cm. Och några elever skrev bara svar utan att redovisa sin lösning. 
 
En elev från omvårdnadsprogrammet svarade mer detaljerat på frågan, enligt följande: 

3x + 11 = Omkretsen 
3 = 11 + 3x 
12/3 = 3x/3 
x = 4 
Svar: 8 cm 
 

6 personer skrev bara svaret till uppgiften. Det var bara en elev som svarade ingenting på 
uppgiften. De andra eleverna försökte svara åtminstone på den första delen av uppgiften. En 
elev skrev följande: O = 8x. 
 

Resultat av uppgift 5 
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Figur 10. Sammanställning av elevernas resultat från uppgift 5. 

 
 
I uppgift 5 (se bilaga 3:1) skulle eleverna räkna ut ett okänt tal med hjälp av antingen 
huvudräkning eller en ekvation. Alla svenska elever från NV-programmet och 96% av 
ukrainska elever löste uppgiften enligt diagrammet. Eleverna från omvårdnadsprogrammet fick 
något sämre resultat, 77%.  
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Elevernas lösningar till uppgift 5 
 
De flesta elever från den ukrainska klassen har löst uppgiften enligt följande: 

1) 3 + 2 = 5 
2) 6 : 5 = 1,2 (kronor) 

11 elever från naturvetenskapligt programmet och 6 elever från omvårdnadsprogrammet skrev 
enligt följande: 
 6/5 = 1,2 kr 
7 elever av ukrainska klasser och 11 elever från naturvetenskapliga programmet använde sig av 
ekvationen för att lösa denna uppgift enligt följande: 

3x + 2x = 6 
5x = 6 
x = 1,2 

Det var en elev från den ukrainska klassen som löste uppgiften på två sätt. 4 elever från 
omvårdnadsprogram, 5 elever från naturvetenskapligt program och 3 från ukrainska klasen 
angav bara svar utan att redovisa sin lösning.  
  
 

4.2 Del II. Resultat av enkät 
 

Fråga 1: Tycker du att matematik är roligt? 
 

Tabell 1. Elevernas svar på fråga 1 
Svarsalternativ Sverige (NV) Sverige (OP) Ukraina 

Ja 13 3 13 
Nej 4 7 0 

så där 10 3 13 
 
Fråga 1 visar elevernas inställning till matematik. Av tabell 1 framgår att hälften av 
eleverna från både det naturvetenskapliga programmet och den ukrainska klassen tycker 
att matematik är roligt. Lite mera än hälften av eleverna från omvårdnadsprogrammet 
tycker att matematik är tråkigt. 

 

Fråga 2: Vet du vad algebra är? 
 

Tabell 2 . Elevernas svar på fråga 2: 
Svarsalternativ Sverige (NV) Sverige (OP) Ukraina 

Ja 20 2 15 
Nej 7 11 11 

 
Av tabell 2 kan det utläsas att majoriteten av eleverna från naturvetenskapliga 
programmet vet vad algebra är. Det visste endast två elever från omvårdnadsprogrammet 
och en av de två skrev: ”formel räkning”. Eleverna på det naturvetenskapliga programmet 
svarade på följande sätt: 
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Bokstäver 
Man räknar med obestämda tal 
Man räknar med okända tal 
Ekvationer 
När man använder bokstäver för att beräkna okända siffror 
Det är bokstavsräkning 
När man räknar med bokstäver 
Ekvationer och uttryck 
Bokstavsmatematik 
När man har en okänd faktor 
När man använder bokstäver istället för siffror 
 
Eleverna från den ukrainska klassen har skrivit följande: 
Vetenskapen om ekvationer 
Lösning av ekvationer 
Vetenskapen om tal och ekvationer,  
Vetenskapen om derivatan, potenser och modul 
Vetenskapen om tal och operationer med dem 
Ämne vilket handlar om tal och operationer med dem 
Ämnen om tal och deras lagar 
Vetenskapen om matematiska regler 

Fråga 3: Tycker du att algebran är svårt? 
 

Tabell 3. Elevernas svar på fråga 3 
Svarsalternativ Sverige (NV) Sverige (OP) Ukraina 
Ja 3 7 14 
nej 15 0 10 
vet inte 9 6 2 

 
Av tabell 3 framgår att eleverna från omvårdnadsprogrammet och majoriteten av den ukrainska 
klassen tycker att algebra är svårt. Medan flesta elever från naturvetenskapliga programmet inte 
upplever några svårigheter med algebra. 

 

Fråga 4: Vilken del av algebran tycker du om. 
 
Det var svårt för alla elever från omvårdnadsprogrammet att svåra på denna fråga på grund av 
för många av dem inte kunde begreppet algebra. De ukrainska eleverna nämnde följande delar 
av algebran: absolut belopp, potenser, andragradsekvationer, derivata, logaritmer, olikheter och 
ekvationer som var mest omtyckta. Det var få elever från naturvetenskapliga programmet som 
viste vilken del av algebran som de tycker om. Det som nämnts av elever var ekvationer, 
exponenten, förenklingar och fyra personer skrev ”allt i algebran”.  
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Fråga 5: Hur många timmar utöver lektionerna ägnar du åt matematik varje vecka? 
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Figur 11. Sammanställning av elevernas svar på fråga 5. 

 
Det är inte alla elever som svarat på fråga 5. Diagrammet innehåller de svar som vi fått. 10 
svenska elever arbetar inte alls hemma med matematik och de flesta svenska elever ägnar 
mellan en och tre timmar per vecka åt matematik. Endast tre ukrainska elever arbetar lika 
mycket som de flesta svenska elever, övriga lägger mycket mer tid på matematik.  
 

Fråga 6: Får du hjälp av dina föräldrar eller någon annan med att göra läxor? 
 
                       Tabell  4. Elevernas svar på fråga 6: 

Svarsalternativ Sverige(NV) Sverige (OP) Ukraina 
Aldrig 8 2 9 
Ibland 17 10 17 
Alltid 2 1 0 

  
De flesta elever från de tre klasserna får hjälp av föräldrar eller någon annan hemma med att 
göra läxor enligt tabell 4. 
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Fråga 7: Hur ofta erbjuder lärarna i matematik sin hjälp efter lektionerna? 
 
                        Tabell 5. Elevernas svar på frågan 7 

Svarsalternativ Sverige(NV) Sverige (OP) Ukraina 
Aldrig 12 5 0 
Ibland 9 5 21 
Alltid 6 3 5 

 
Av tabellen 5 framgår att eleverna från den ukrainska klassen får mer hjälp efter lektionerna än 
de andra eleverna från N/V och omvårdnadsprogrammen. 
 

Fråga 8: Upplever du böcker i matematik för svåra? 
 
                     Tabell 6. Elevernas svar på frågan 8 
Svarsalternativ Sverige (NV) Sverige (OP) Ukraina 

Ja 1 2 9 
Nej 20 2 14 

så där 6 9 3 
 
Svaren på frågan 8 som är sammanställda i tabell 6 visar att de svenska eleverna upplever att 
matematikböckerna är lätta att förstå. Det var fler i den ukrainska klassen som tyckte att 
böckerna är svåra. 
 

Fråga 9: Finns det extra hjälp för de elever som har svårigheter med matematik? 
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Figur 12. Sammanställning av elevernas svar på fråga 9 
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Från figur 12 kan det avläsas att nästan alla ukrainska elever tycker att det finns hjälp för svaga 
elever. Detta kan jämföras med 12 elever från NV-programmet och med 4 elever från omvård-
nadsprogrammet. Majoriteten av svenska elever vet inte om det erbjuds hjälp i skolorna till 
elever som behöver den.  

 Fråga 10: Vilket slutbetyg hade du i matematik i årskurs 9? 
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Figur 13. Sammanställning av elevernas svar på fråga 10. 

 
 

10 av ukrainska elever hade betyg mellan 4 och 6 som motsvarar svenskt betyg G, 10 hade 
mellan 7 och 9 som motsvarar VG och 6 elever hade mellan 10 och 12 som motsvarar MVG. 
Nästan alla elever från NV-programmet hade VG eller MVG. Det råder en omvänd situation i 
klassen från omvårdnadsprogram där nästan alla hade G som slutbetyg i årskurs 9. 
 

Fråga 11: Tror du att kunskaper i algebra behövs i din framtid? 
 
                Tabell 7. Elevernas svar på frågan 11 
Svarsalternativ Sverige(NV) Sverige (OP) Ukraina 
Ja 11 5 17 
Nej 12 6 0 
vet inte 4 2 9 
 
Många elever tror att de behöver kunskaper i algebra i sin framtid, enligt tabell 7.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna från omvårdnadsprogrammet presterade sämre 
på provet än de övriga eleverna. Enligt elevernas svar på enkäter är de flesta från NV-
programmet och Ukraina medvetna om vad algebra är och de kunde också definiera begreppet. 
De ukrainska eleverna ängar mycket mera tid åt matematik på sin fritid än de svenska eleverna. 
Alla elever utan en från NV-programmet och hälften av ukrainska elever hade VG och MVG i 
matematik efter årskurs 9 medan alla elever utan en från omvårdnadsprogrammet hade G. 
Ukrainska elever tycker att de alltid få lärarhjälp efter lektioner och att matematikböckerna är 
svåra. Det omvända tycker det största delen av svenska elever.  
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5 Diskussion 
 
Syfte med vårt examensarbete var att jämföra elevernas prestationer i algebra från två olika 
utbildningssystem och att inhämta elevernas attityder till algebra. Utifrån elevernas attityder 
och utbildningssystem samt övriga faktorer ville vi även förstå och förklara skillnaderna i 
elevernas prestationer.  
 

5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas, enligt Svenning (2003), ett mättinstrument som ger tillförlitliga resultat. 
Patel och Davidson (2003) menar med reliabilitet i vilken grad faktorer kan ha påverkat 
resultatet. Rudberg (2003) anger en tänkbar översättning att reliabilitet är noggrannhet.  
 
Reliabiliteten i provet kan anses vara god eftersom provet var formulerat på matematikens 
symbolspråk vilket är entydigt över hela värden. Uppgifterna var hämtade från dels nationella 
prov i matematik publicerade på Skolverkets hemsida och dels från en kursbok i matematik A 
för gymnasiet. Översättningen till Ukrainska gjordes av en person som behärskar bägge 
språken väl och den granskades av docent i matematik Marianne Euler. Frågorna i enkäten 
handlade om rutiner i matematikundervisning och elevernas kännedom om algebran och hade 
fasta svarsalternativ. Vid undersökningens genomförande var eleverna anonyma. Detta gjorde 
att eleverna kunde svara uppriktigt. Utifrån elevernas svar kan det sägas att de gjorde en riktig 
tolkning av frågorna. Vi har inte påverkat urvalet av eleverna till denna undersökning. 
Klasserna valdes slumpmässigt. Genom att eleverna inte kunde förbereda sig till provet kan 
deras kunskaper i algebran betraktas som äkta. Eleverna fick arbeta ostörd i sin vanliga miljö. 
Faktorer som kunde påverka reliabiliteten negativt är att provet inte betygsatts och uppgifterna 
kunde vara för enkla för eleverna i Ukraina. Detta kunde orsaka en oseriös inställning till 
provet. Att uppgifterna till provet hämtades endast från svenskt läromedel kunde missgynna 
ukrainska elever.  
 
Genomförandet av internationella studier kan medföra problem. För att minska risken för detta 
har vi försökt lägga stor vikt vid gemensamma föreskrifter av genomförande för att underlätta 
jämförbarheten mellan resultat från två länderna.  
 
Med validiteten menas tillförlitligheten på mätinstrumentet, om undersökningens förmåga att 
mäta det som avses att mäta, enligt Svenning (2003). Giltighet är tänkbar översättning på 
validitet enligt Rudberg (2003). Det skriftliga provet och enkäten som vi använde oss av i 
undersökningen har relativt hög validitet när det gäller att kartlägga elevernas kunskaper och 
attityder till algebra. Ett högt resultat på provet kan kopplas till goda teoretiska kunskaper.   
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5.2 Resultatdiskussion 
 

Jämförelse mellan svenska och ukrainska utbildningssystem 
 
Både i Sverige och Ukraina börjar barn den nioåriga obligatoriska grundskolan vid samma 
ålder, det vill säga från 6 eller 7 år, beroende på föräldrarnas önskemål. Grundskolor både i 
Sverige och Ukraina är avgiftsfria och erbjuder en gemensam studiegång för alla elever. 
Grundskoleämnena i de båda länderna är samma, bortsett från religionskunskap som inte läses i 
Ukraina. Svenska elever får betyg från årskurs 8 i varje ämne medan ukrainska elever får från 
årskurs 5. Alla svenska elever avslutar sin grundskoleutbildning efter årskurs 9 och kan 
fortsätta vidare på något gymnasialt program, medan ukrainska elever har valmöjlighet att 
fortsätta två år till på grundskolan eller att börja på en annan gymnasial utbildning som till 
exempel liceer, gymnasier och yrkesskolor.   
 
En av skillnaderna mellan de ukrainska och svenska läroplanerna är att den ukrainska beskriver 
ämnets innehåll på båda övergripande målnivå och momentnivå medan den svenska anger 
endast övergripande mål. Utöver läroplanen finns det ämnesprogram för varje årskurs i Ukraina 
där det anges vad eleverna ska kunna efter varje avslutat moment och hur många 
undervisningstimmar eleverna får varje vecka i alla ämnen. Enligt den ukrainska läroplanen 
förväntas eleverna efter högstadiet kunna lösa: linjära- och andragradsekvationer; linjära 
ekvationssystem med två variabler, linjära och andragradsolikheter, textuppgifter med hjälp av 
ekvationer och ekvationssystem. Många av dessa påträffas i gymnasiematematik i senare kurser 
i Sverige. I de ukrainska böckerna förekommer den algebraiska symboliken i både härledningar 
och många uppgifter under hela högstadiet.  
 
Både i Sverige och Ukraina strävas det efter individuellt anpassad undervisning och utveckling 
av det matematiska språket. Att väcka elevernas intresse i matematik nämns inte i ukrainsk 
läroplan. Enligt svensk läroplan ska läraren ge möjlighet till eleverna att kommunicera med ett 
matematiskt språk medan i Ukraina anges det att eleverna ska lära sig det matematiska språket. 
Dessa skillnader syns i deras beskrivning av algebra. Ukrainska elever använde sig av den 
matematiska terminologin för att beskriva algebran. Många svenska elever från NV-
programmet visste vad algebra var men kunde inte beskriva på samma sätt som ukrainska 
elever. I den ukrainska läroplanen står det även att skolan ska stimulera elevernas intellektuella 
utveckling genom att utveckla logisk tänkande, minne, uppmärksamhet och intuition. 
 
I Sverige till skillnaden från Ukraina indelas gymnasiematematik i sju kurser, där endast 
Matematik A är kärnämnet. I Ukraina finns inte en liknande uppdelning. Där läser eleverna 
matematik som två separata ämnen algebra och geometri från årskurs 7 och har inte möjlighet 
att välja bort vissa delar av gymnasiematematiken för att algebra och geometri är obligatoriska 
ämnen i alla gymnasiala utbildningar bortsett från vissa yrkesutbildningar. Detta gör att 
svenska elever inte läser lika djup algebra på grundskolan som ukrainska elever. Detta syns 
tydligt från avgångsprovet för årskurs 9 som finns i bilaga 1 där uppgifternas svårighetsgrad är 
ganska hög utifrån svensk matematikundervisning.  
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Jämförelse av läroböcker 
 
I svenska läroböcker syns det att introduktion av abstrakta, algebrariska symboler och metoder 
sker senare och långsammare jämfört med ukrainska läroböcker. Redan i årskurs 3 i läroboken 
skriven av Bagdanovich (2003), påträffas uppgifter med ett okänt tal x och enkla ekvationer. 
Medan i svenska läroböcker för årskurs 3 av Beckström med flera (2002) och för årskurs 5 av 
Andersson med flera (2004) finner vi inga sådana uppgifter.  
 
Redan i ukrainsk läroboken för årskurs 5 av Janchenko med flera (2003) finns något svårare 
ekvationer med parantes. Först i den svenska läroboken för årskurs 6 av Carlsson med flera 
(2004a, 2004b) introduceras uttryck med x och ekvationer. Till och med årskurs 7 löser 
svenska elever ekvationer med huvudräkning medan ukrainska elever lär sig att lösa 
andragradsekvationer där man först måste förenkla algebraiska uttryck genom att öppna 
parantes, gruppera och eliminera variabler; t ex: 
 

-(x4 – 1) – (3 – 5x4 + 4x) = 4x4 + 5 (Kravchyk med flera (2004b) s.68) 
 
I årskurs 8 i Ukraina ökar svårighetsgraden då ekvationer med två obekanta kan förekomma 
som t e x 
 

2x2 – (a2 -3a)x = 0 (Kravchyk med flera (2004c), s.116) 
 
I årskurs 8 i Sverige börjar eleverna med algebraiska metoder för ekvationslösning. 

6y + 3 = 2 (Undvall med flera (2003b), s. 250) 
 
Först i årskurs 9 enligt läroboken av Undvall med flera (2003c) ökar svårighetsgraden av 
förstagradsekvationer, då krävs det att eleverna kan förenkla algebraiska uttryck med parantes. 
Här introduceras också enkla lösningsmetoder för andragradsekvationer medan i Ukraina i 
årskurs 9 inte behandlas ekvationerna för att det förväntas att elever redan behärskar 
metoderna. I stället ingår ekvationer i andra problem som till exempel:           
 

1 + x + x2 + x3 + …= 3   (│x│< 1) (Kravcyk med flera (2004d) s. 165) 
 
Svenska elever börjar med potenser i årskurs 8 och ukrainska i årskurs 6. I årskurs 7 härleds 
potenslagar på abstrakt nivå (se bilaga 2) Redan i årskurs 9 förutsätts det att ukrainska elever 
behärskar potenslagar och därför finns det inte någon genomgång varken av potenser eller 
potenslagar  och  potenser ingår i väldigt många uppgifter.  
 
Enkäten visade att nästan alla svenska elever tycker att böckerna i matematik inte är svåra. 
Närmare hälften av ukrainska elever upplever motsatsen.  
 
I Sverige börjar eleverna använda algebraiska metoder i årskurs 8 d v s vid 13-14-årsålder. 
Detta är i enighet med Vigotskij som säger i sin teori att det begreppsliga tänkandet uppträder 
under puberteten, då kan barnet resonera abstrakt och sätta olika begrepp i relation till varandra 
på ett formellt och logiskt sätt. Och Piagets utvecklingsteori anger att barn redan under de 
formella operationernas stadium, det vill säga från 11-12 år har en abstraktionsförmåga. De 
kan föreställa abstrakta begrepp som oändligt stora eller små och se symboliska system. Detta 
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stödjer Ukrainsk matematikundervisning där algebra får mera utrymme genom att eleverna 
börjar läsa den tidigare och får mera övning i algebra under sin skolgång jämfört med svenska.  

Jämförelse av resultatet från provet och enkäten 
 
Enligt provets medelpoäng har eleverna från den ukrainska klassen och NV-programmet fått 
nästan samma resultat som 11,8 respektive 11,7 poäng, medan elever från 
omvårdnadsprogrammet fått endast 5,2 poäng. Provet påvisade stora skillnader i 
algebrakunskaper mellan grupper som ingick i undersökning.  
 
Steget från att räkna med siffror till att räkna med bokstavssymboler är svårt att ta för många 
elever enligt Bergsten med flera (1997). Detta ser vi från provresultatet, då eleverna från 
omvårdnadsprogrammet försökte använda aritmetiken för att komma till svaret till uppgifter 1 
istället för att använda potenslagar. Det var bara två elever som gjorde ett försök att lösa 
uppgift 2 utan något resultat. Nästan alla elever från den ukrainska klassen och NV-
programmet använde potenslagar i bägge uppgifterna.  
 
Resultatet från uppgift 3 visar att svenska elever presterade bättre när de kunde använda 
huvudräkning för ekvationslösning men när det krävdes förmåga att öppna parantes, byta 
tecken försämrades det totala resultatet hos svenska elever. I Sverige arbetar eleverna länge 
med aritmetiska operationer istället för algebraiska. Detta framgår av jämförelsen mellan 
böckerna i matematik. De sista delarna av uppgiften 3 krävde algebraiska färdigheter och 
svenska eleverna presterade sämre. Det var utmärkande att ingen från omvårdnadsprogrammet 
fick rätt medan 88% av ukrainska elever svarade rätt på uppgift 3f. 
 
Resultaten av uppgift 4 och 5 blev ganska jämna för alla tre klasser. Uppgiften 5 var av 
aritmetiskt karaktär. Det syns tidligt att ukrainska och svenska eleverna från NV-programmet 
är mera vana att presentera lösningar även till enkla problem på ett matematiskt korrekt sätt. De 
kan arbeta enligt den algebraiska cykel som beskrivs av Bergstens med flera (1997), då en 
uppgift översätts till ett algebraiskt uttryck som löses med matematiska metoder.  
 
På fråga 1 i enkäten svarade många elever både från NV-programmet och ukrainska klassen att 
matematiken är roligt och majoriteten i dessa klasser kunde definiera algebra delvis på samma 
sätt som Smith (1958). Några exempel på de svenska elevernas uttryck om algebra är: 
bokstavsräkning, när man räknar med bokstäver, ekvationer och uttryck. Många från den 
ukrainska klassen har nämnt att algebra är vetenskap om tal och operationer på detta, ämnen 
om tal och deras lagar. Sierpinska (1995) definierar skillnader mellan aritmetiskt och 
algebraiskt tänkande. Utifrån hennes definition och elevernas svar om algebran kan vi säga att 
aritmetisk tänkande dominerar bland svenska elever medan ukrainska elever tänker mera 
algebraiskt. 
 
Enligt svenska kursplaner för matematik kommer eleverna i kontakt med begreppet algebra 
betydligt senare än ukrainska elever som börjar läsa algebra som fristående ämne från årskurs 7 
och hör ordet algebra kontinuerligt i sin skolgång. Trots detta kunde många av eleverna från det 
naturvetenskapliga programmet beskriva begreppet algebra. Ingen av eleverna från 
omvårdnadsprogrammet kunde uttrycka sig om vad algebra är och många av dem tycker att 
matematiken inte är rolig. Vid jämförelse av svar på frågan om vad algebra är, framgår det 
tydligt att det finns stora skillnader i förståelse av ordet algebra bland svenska elever. 
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2/3 delar av den ukrainska klassen anser att de behöver algebra i framtiden och 1/3 vet inte, det 
vill säga att ingen i klassen tycker att algebran inte är nödvändig. I de svenska klasserna från de 
bägge programmen, tror hälften av klassen att algebra inte behövs i deras framtid. Denna 
övertygelse kan ha betydelse för hur mycket tid de lägger på läxor.  
 
Vår undersökning visar att det finns stora skillnader mellan hur mycket tid svenska elever och 
ukrainska elever ägnar åt läxor. De flesta på NV-programmet ägnar 1 timme åt matematik 
hemma och mera än hälften av eleverna från omvårdnadsprogrammet arbetar inte alls med 
ämnet hemma. Alla ukrainska elever jobbar med matematiken mellan 1 och 20 timmar per 
vecka. Detta kan förklaras med att många ukrainska elever tycker att algebra är viktigt för deras 
framtid. Att ukrainska elever lägger mer tid på läxor är en viktig faktor när vi ska förklara 
prestationer. Många av de ukrainska eleverna hade G i algebran i årskurs 9 på samma sätt som 
de flesta eleverna från omvårdnadsprogrammet. Provresultat visar att den ukrainska klassen 
presterade lika bra som klassen från NV-programmet, där de flesta har MVG och VG i 
matematik.  
 
Knappt hälften av eleverna från Sverige och nästan alla ukrainska elever har svarat att lärarna 
erbjuder sin hjälp efter lektionen och att det finns extra hjälp för de elever som har svårigheter i 
matematik.  Olika traditioner i de två länderna är en av förklaringarna till detta. I Ukraina är det 
mera vanligt att elever vänder sig till lärare efter lektionen. Detta kan förklara att spridningen i 
resultatet bland svenska elever är betydligt större än bland ukrainska elever som arbetar mycket 
mera med matematik på fritiden.  
 
 Det förekommer i båda länder att eleverna få hjälp med läxor av någon hemma.  
 
Med stöd av ovanstående kan vi påstå att det mellan Sverige och Ukraina föreligger väsentliga 
skillnader i lärartillgänglighet, tiden som eleverna ägnar åt läxläsning, motivationen och även 
svårighetsgraden av uppgifter. Vi tycker att i Sverige skulle antalet elever med dåliga 
kunskaper i matematik kunna minskas om de fick arbeta mera med matematik. Detta kan nås 
genom att elever får mera läxor på liknande sätt som i Ukraina eller genom att öka antalet 
lektionstimmar. Att arbeta självständigt hemma i lugn och ro befäster färdigheter i matematik 
och fördjupar matematikkunskaperna tror vi. Situationen i Sverige kunde även förbättras 
genom att de svaga eleverna får mera stöd av läraren utöver lektionstid på liknande sätt som det 
sker i Ukraina. Vi tror att den försiktiga introduktionen av algebra inte leder till bättre 
förståelse av matematik. Istället kan duktiga elever knappast komma i kontakt med 
matematiska abstraktioner och metoder och de får inte använda hela sin kapacitet. 
   
 

Fortsatt forskning 
 
Att uppgifter till provet hämtades från svensk skollitteratur kunde gynna svenska elever som 
blev mera förberedda till provet. I nästa undersökning skulle vi sammanställa ett prov med 
uppgifter som var hämtade från ukrainsk och svenskt läromedel.  
 
Det vore intressant att genomföra en liknande jämförelse, där eleverna skulle besvara provet 
muntligt. Då kunde vi titta på den muntliga förklaringen av matematiska begrepp. Detta ger en 
djupare insikt i deras kunskaper i algebra. 
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7 Bilagor 
Bilaga 1 

Ett avgångsprov i algebra för årskurs 9 
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Bilaga 2 
 

Introduktion av potenslagar i den ukrainska läroboken av Kravchok för årskurs 7 
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                                                                     Bilaga 3:1 

Prov i algebra 
1. Skriv som en potens av 5 
 

a) 53 ⋅ 54   b) (5-2)5 c) 57/57 
 

2. Skriv som en potens av t  
 

a) (t6)4 b) (t2 ⋅ t-2)6  
 

3. Lös ekvationer 
 

a) 14 = x + 9 b) d/17 = 4 
 

c) 2x+9=15 

d) (x-0,2)/0,1 = 1 
 

e) 2 - (9-4z) = 1 f) 4 (x+7) = 22 

 
4. 

 
 

g) Ange ett uttryck för fyrhörningens omkrets i enklas möjliga form 
 

h) Hur lång är den längsta sidan om omkretsen är 23 cm 
 

 
6. Maria köpte 3 lakritsremmar och Anna 2. Tillsammans betalade de 6 kr. Vad kostar en 

lakrisrem? 
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Bilaga 3:2 

 
Контрольна робота 

 
1. Подайте у вигляді степеня з основою 5: 
 

a) 53 ⋅ 54   b) (5-2)5 c) 57/57 
 

2. Подайте у вигляді степеня з основою t: 
 

a) (t6)4 b) (t2 ⋅ t-2)6  
 

3. Розвяжіть рівняння: 
 

a) 14 = x + 9 b) d/17 = 4 
 

c) 2x+9=15 

d) (x-0,2)/0,1 = 1 
 

e) 2 - (9-4z) = 1 f) 4 (x+7) = 22 

 
4. 

 
a. Складіть формулу для обчисленя периметра чотирикутника; 
 
b. Знайдіть найбільшу сторону чотирикутника, якщо периметр його дорівнює 

23 см 
 

 
 

5. Марія купила 3 цукерки, а Анна – 2. Разом вони заплатили 6 крон. Скільки 
коштує одна цукер? 
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Bilaga 4:1 
Enkät 

 
Hur gammal är du?…………       
 

 
1. Tycker du att matematik är roligt? 

Ja nej så där 
 

2. Vet du vad algebra är? 
Ja nej 
Om du vet, beskriv…………………………………………… 
 

3. Tycker du att algebra är svårt? 
Ja nej vet inte  
 

4. Vilken del av algebran tycker du om? 
………………………… 
 

5. Hur många timmar utöver lektionerna ängar du åt matematik varje vecka? 
……………… 
 

6. Får du hjälp av dina föräldrar eller någon annan med läxorna? 
Aldrig ibland alltid 
 

7. Hur ofta händer det att lärarna i matematik erbjuder sin hjälp efter lektionerna? 
Aldrig ibland alltid 
 

8. Upplever du böckerna i matematik för svåra? 
Ja nej så där  
 

9. Finns det extra hjälp för de elever som har svårigheter med matematik? 
………. 
 

10. Vilket slut betyg hade du i matematik i årskurs 9? 
……………. 
 

11. Tror du att kunskaper i algebra behövs i din framtid? 
Ja nej vet inte 
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Bilaga 4:2 
 

Анкета 
 
Скільки тобі років...................... 
 
1. Чи вважаєш ти матиматику цікавим предметом? 

Так ні так собі 
 

2. Чи знаєш ти що таке алгебра? 
Так ні 
Якщо так, то що це.................................................. 
................................. 
 

3. Чи вважаєш ти алгебру важкою? 
Так ні не дуже 

 
4. Яка частина з алгебри вам подобається найкраще? 

.................................................. 
 

5. Скільки часу за неділю, ти виділяеш урокам матиматики? 
............................. 
 

6. Допомагають тобі батьки, або хтось інший з домашніми завдвннями? 
Ніколи деколи завжди 
 

7. Як часто вчителі з матиматики пропонують допомогу після уроку? 
Ніколи деколи завжди 
 

8. Ти вважаєш, підручники з матиматики важкими? 
Так ні недуже 
 

9. Чи існує якась допомога учням яким важко дається матиматика? 
Так ні 
 

10. Яку оцінку з матиматики, ви одержали після закінчення 9-го класу? 
........................ 
 

11. Як ти вважаєш будуть тобі потрібні алгебричні знання в твоєму майбутньому? 
Так ні не знаю 
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Bilaga 5  
z-analysberäkningar  

  Ukraina                      
x 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00  
f 7,00 6,00 5,00 2,00 1,00 2,00 2,00 0,00    1,00     26,00
fx 98,00 78,00 60,00 22,00 10,00 18,00 16,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 306,00
M 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,77
X-M 2,35 1,35 0,35 -0,65 -1,65 -2,65 -3,65 -4,65 -5,65 -6,65 -7,65 -8,65 -9,65 -10,65  
(X-
M)^2 5,50 1,81 0,12 0,43 2,74 7,04 13,35 21,66 31,97 44,27 58,58 74,89 93,20 113,50  
f*(X-
M)^2 38,53 10,87 0,60 0,86 2,74 14,09 26,70 0,00 0,00 0,00 58,58 0,00 0,00 0,00 152,96

  5,88
 s1 2,43

 
 

 Sverige  
NV-program                    
x 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00  
f 6,00 5,00 4,00 6,00 4,00   1,00   1,00         27,00
fx 84,00 65,00 48,00 66,00 40,00 0,00 8,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,00
M 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74
X-M 2,26 1,26 0,26 -0,74 -1,74 -2,74 -3,74 -4,74 -5,74 -6,74 -7,74 -8,74 -9,74 -10,74  
(X-
M)^2 5,10 1,59 0,07 0,55 3,03 7,51 13,99 22,47 32,96 45,44 59,92 76,40 94,88 115,36  
f*(X-
M)^2 30,63 7,93 0,27 3,29 12,12 0,00 13,99 0,00 32,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,19

  3,75
 s2 1,94

 
 

Sverige 
omvårdnadsprogram                    
                        
x 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00  
f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 4,00 0,00 0,00 13,00
fx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 14,00 6,00 15,00 4,00 12,00 0,00 0,00 67,00
M 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
X-M 8,85 7,85 6,85 5,85 4,85 3,85 2,85 1,85 0,85 -0,15 -1,15 -2,15 -3,15 -4,15  
(X-M)^2 78,25 61,56 46,87 34,18 23,49 14,79 8,10 3,41 0,72 0,02 1,33 4,64 9,95 17,25  
f*(X-M)^2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 6,82 0,72 0,07 1,33 18,56 0,00 0,00 43,69

  3,36
 s3 1,83
 

nv ukraina 

m1-m2 
-
0,03 

s1 ^2/n1 0,23 
s2^2/n2 0,14 
 0,37 
 0,60 

z 
-
0,05  

omvårdnad/ukraina
   
m1-m2 6,62
s1 ^2/n1 0,26
s2^2/n2 0,23
  0,48
  0,70
z 9,50 

omvårdnad/nv 
  
m1-m2 6,59 
s1 
^2/n1 0,14 
s2^2/n2 0,26 
 0,40 
 0,63 
z 10,45  

 
 
 

 
 

 




