
 Algebra      Åk 7-9 

Likhetstecknets innebörd och variabelbegreppet 
• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer   

• att bokstäver i ett uttryck/formel kan representera ett tal (t ex 5x+2) men också ett begrepp (t ex 𝐴=𝜋𝑟2) 

• att 2a betyder 2 · a, att vilket av uttrycken 2a eller 2 + a som är störst beror på värdet av a 

• skillnaden mellan variabler och konstanter dvs. att en konstant har ett fixt värde och att en variabel kan anta olika värden 

• skillnaden mellan likhet (=), ungefär lika med (≈), inte lika med (≠) och olika typer av olikheter ( >, <,  ≤ , ≥) 

• använder likhetstecknet och olika olikhetstecken korrekt  

• hantera algebraiska uttryck t ex förenklar, bryter ut ett tal eller en variabel, beräknar uttryckets värde för olika värden på 

variablerna 

• redovisar sina tankar om variabler, uttryck, formler och ekvationer med olika uttrycksformer t ex med bilder, ord eller matematiska 

symboler och växlar mellan dessa 

• följer, framför och bemöter matematiska resonemang om variabler, uttryck, formler och ekvationer 

Matematiska mönster 
• Fördjupning av mönster i talföljder och geometriska mönster, framför allt hur de kan beskrivas generellt. 

• tolkar, avbildar, fortsätter och konstruerar egna mönster i talföljer och geometriska mönster 

• uppfattar de strukturer som kännetecknar olika mönster samt beskriver dessa generellt med ord, bild och med algebraiska symboler 

• redovisar sina tankar om mönster i talföljder och geometriska mönster med olika uttrycksformer t ex bilder, ord eller matematiska symboler och 

växlar mellan dessa 

• följer, framför och bemöter matematiska resonemang om mönster i talföljder och geometriska mönster 



 
Algebraiska uttryck och ekvationer samt ekvationslösning 

• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer som är relevanta för eleven. 

• Metoder för ekvationslösning  

• att ekvivalenta uttryck har samma värde 

• skillnaden mellan ett uttryck och en formel  

t ex att en formel måste innehålla ett likhetstecken 

• olika informella och formella metoder för att lösa olika typer av ekvationer  

• förenklar olika algebraiska uttryck, även de som innehåller parenteser t ex 3𝑎−𝑎 ;  3𝑎𝑎  ;  

 4𝑥−3(𝑥−7) ; 2𝑥+1·(𝑥−1) 

• tolkar, översätter och formulerar formler och uttryck samt ser en koppling till både verkliga och inommatematiska situationer 

• beräknar olika värden med stöd av formler 

t ex genom lösa ut en variabel ur en formel 

• använder formella metoder vid lösning av ekvationer av första graden 

• löser enkla andragradsekvationer t ex vid arbete med Pythagoras sats 

• löser enkla ekvationssystem t ex genom prövning eller avläsning av skärningspunkter 

• prövar lösningen till en ekvation 

• använder ekvationer som ett redskap vid problemlösning 

• formulerar en relevant ekvation utifrån ett problem 

• tolkar resultatet från lösningen av ekvationen i relation till det ursprungliga problemet 

• redovisar sina tankar om algebraiska uttryck, formler och ekvationer med olika uttrycksformer t ex med bilder, ord eller 

matematiska symboler och växlar mellan dessa  

• följer, framför och bemöter matematiska resonemang om algebraiska uttryck, formler och ekvationer 

Mer om formler finns under kunskapsområdet Samband och förändring 


