Algebra, ekvationer och formler
Begrepp
Algebraiska uttryck
Prioriteringsregler: Prioriteringsreglerna bestämmer i vilken ordning du ska räkna när det finns flera
räknesätt i samma beräkning. Dessa regler gäller inom all matematik. Begreppet prioritera betyder
att göra först.
Prioriteringsregel:

Exempel:

Parenteser räknas först. Om det finns potenser
ska även de beräknas först.

24/ (10-4) +3•3-23

Multiplikation och division räknas därefter.

24/6+3•3-8

Och till sist räknas addition och subtraktion.

4+9-8

Lösningen blir…

5

Algebra: Begreppet Algebra kommer från det arabiska språket och handlar om att räkna med
bokstäver. Ofta använder vi bokstaven x, men det kan lika gärna vara y eller a eller någon annan
bokstav eller symbol.

Uttryck: Ett matematiskt uttryck är en mängd siffror och beräkningar som ska utföras. Exempelvis är
24/(10-4)+3•3-23 ett uttryck.

Algebraiskt uttryck: I ett algebraiskt uttryck ingår bokstäver eller andra symboler men det ingår ofta
också tal. Ett exempel på ett algebraiskt uttryck är 3x+2a-27.

Variabel: En variabel är en bokstav som står för ett okänt tal. När du har flera variabler av samma sort
ska du skriva t.ex. 3y och det betyder 3•y.
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Konstant: Motsatsen till variabel. En konstant är bestämd. Exempelvis är talet 12 en konstant för den
kan inte variera.

Förenkla: Att förenkla innebär att du ska hitta uttryckets enklaste form. Det är alltid praktiskt att
förenkla: Låt oss utgå från det algebraiska uttrycket 4a+3b-12-2a-8+6b.
Vi förenklar genom att samla ihop variablerna av samma sort. Var noga med rätt tecken framför;
ibland ska vi addera och ibland subtrahera. 4a-2a+3b+6b-12-8 = 2a+9b-20. Nu har vi samlat ihop
variablerna och förenklat uttrycket.

4a+3b-12-2a-8+6b =

4a-2a+3b+6b-12-8

=

2a+9b-20

Parentesräkning:
Exempel 1: När parentesen går att beräkna prioriterar du det.
4(5+6) = 4•11 = 44

Exempel 2: När parentesen innehåller en variabel kan inte beräkningen inom parentesen utföras.
20+(15x+3) = 20+15x+3 = 15x+23

Exempel 3: När ett negativt tecken kommer framför parentesen behöver du vara extra vaksam därför
att två olika tecken ersätts av ett negativt.
18-(4y+6) = 18-4y-6 = 4y+12

Exempel 4: När parentesen innehåller variabler och ska multipliceras med en faktor måste du först
multiplicera in faktorn i parentesens alla termer. Var noga med tecknen framför faktorerna.
14z-5(2z-12) = 14z-(5•2z-5•12) = 14z-(10z-60) = 14z-10z+60 = 4z+60
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Exempel 5: När faktorn framför parentesen är en variabel ska den multipliceras in i parentesen på
samma vis som om den vore ett tal. Se också att x2behandlas som en egen talsort.
y(2x+9)+15-6y+x2 = 2xy+9y+15-6y +x2 = x2+3y+2xy+15

Faktoruppdelning: Många tal går att dela upp i faktorer. Ibland kan du faktorisera flera gånger.
Exempelvis kan talet 18 först faktoriseras till faktorerna 3 och 6. Sedan kan talet 6 i sin tur
faktoriseras till 2 och 3. Sammantaget leder primtals-faktoriseringen till att talet 18=2•3•3. Du kan
även faktorisera 18 till 2 •9, men 9 faktoriseras i sin tur till 3•3, så vi kommer ändå fram till 2•3•3.
Även algebraiska uttryck går att dela upp i faktorer.
15x-8 = 3•5•x-2•2•2
Vid förenklingar är det viktigt att kunna dela upp i faktorer.

Att bryta ut: Ibland finns samma faktor i flera termer. Då ska du bryta ut den faktorn.
35y+14 = 7•5•y+7•2 = 7(5y+2)
För att vara säker på att du räknat rätt bör du kontrollräkna. En smart metod är att multiplicera in
faktorn igen som du nyss bröt ut för då ska du komma tillbaka till uttrycket du startade beräkningen
med.
7(5y+2) = 7•5y+7•2 = 35y+14
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Ekvationer
Ekvation: Kommer från det latinska begreppet a equare som betyder att balansera. En ekvation går
ut på att de två uttrycken på var sin sida om likhetstecknet alltid ska vara lika. Ett exempel på en
ekvation är 3+2x = 19. Då kan x bara vara ett specifikt tal för att det ska bli samma värde på vänster
sida och på höger sida. Då blir x = 8 för att 3+2•8 = 19

Teckna en ekvation: Det innebär att göra om en text till matematiska symboler. Om du köper fyra
tröjor och får åtta kronor tillbaka på en 500-kronors sedel kan vi räkna ut priset per tröja. Vi kallar
priset för x och det innebär att varje tröja kostar x kr.
Den tecknade ekvationen blir

x+x+x+x = 500-8

När vi sedan förenklar blir ekvationen

4x = 492

Det leder till att vi dividerar båda leden med 4: x = 123
Svar: Varje tröja kostar 123 kr.

Vänster led: Det som står till vänster om ekvationens likhetstecken kallas vänster led.

Höger led: På samma sätt benämns ekvationens högra del som höger led.

Att lösa ekvationer med all fyra räknesätt:
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Formler
Tolka formler:
En formel används för att beskriva
ett samband mellan flera storheter.
Ett exempel är formeln s = v•t som
visar att det finns ett samband
mellan sträckan du färdas (s),
hastigheten du färdas med (v) samt
tiden som resan tar (t). Om någon av
variablerna ökar så förändras också
något annat. Om du reser en längre
tid kommer sträckan att öka och det
är logiskt.

s = v•t

Om du eller en vuxen skaffar ett mobilabonnemang kostar det exempelvis 199 kr per månad i fast
avgift plus 1,50 kr per minut i samtalsavgift. Formeln för kostnaden för ditt abonnemang är då K =
199+1,5x där variabeln x symboliserar antal minuter du pratar i mobilen.

Teckna formler:
Ofta kan man lösa vardagliga problem med hjälp av att teckna formler. I exemplet ovan där du
skaffar ett mobilabonnemang tecknades formeln då K = 199+1,5x. Nu kan du också använda den till
att beräkna hur många samtalsminuter du har råd med om kostnaden inte får överstiga t.ex. 350
kr/månad.
Genom en värdetabell och genom att prova olika värden på x finner du att efter cirka 100 minuter
blir den totala kostanden knappt 350 kr. Det innebär mindre än två timmars samtal på den månaden.
X (tiden i minuter)

K = 199+1,5x

10

214 kr

200

499 kr

100

349 kr
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En biluthyrare kräver 900 kr i grundavgift och sedan 200 kr per dag för att hyra en liten personbil. Hur
mycket kostar det för ett visst antal dagar? Vi tecknar formeln så att kostnaden kallas K och antalet
dagar kallas d:
K = 900 + 200d

Om du vill tjäna pengar genom att dela ut reklam får du grundersättning på 100 kr och sedan 1,20 kr
per kilogram (k) du delar ut. Teckna en formel för din totala lön (L).

L = 100 + 1,2k

Om du exempelvis delar 60 kg reklam en vecka kommer du enligt formeln tjäna 100+1,2•60 = 172 kr.
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Metoder
På E-nivå:
1. Använd prioriteringsreglerna och beräkna
a) 3+5•2
b) 4+6-3•3
c) 5•3-2/2
2. Förenkla följande algebraiska uttryck
a) 2x+5x-3x
b) 2a+3b+4a-b
c) 4a-a-8+3b-12-3b
d) 12p-10p+p+p
3. Förenkla
a) 27+(15x-12x)
b) 120+(12x-12)
c) 11-(2y+6)
4. Berätta vad ett algebraiskt uttryck är och ge minst tre exempel.
5. Lös följande ekvationer tydligt
a) x-21=64
b) 2x-4=8
c) 3y+7y = 40+20
d) 3x + x + 2 = 22
6. Skriv en ekvation som har lösningen x=4. Låt sedan någon lösa den ekvationen.
7. Dela upp i faktorer:
a) 125
b) 15+9x
c) 30a+18
d) 36z-90y

8. Förklara hur formeln

s=v•t

kan användas i vardagen.
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På C-nivå:
9. Beräkna med hjälp av rätt prioriteringar
a) (6+3)-11•2+100/2
b) 4(15-12)+77
c) 24/ (8-4) +3•5-23
10. Förenkla
a) 14a-5(2a-2)
b) 2•4y+3y+5
c) (9x-4)-(7x-8)
11. Faktoruppdela
a) 121
b) 14s-21+70
c) 15x+15
12. Lös ekvationerna:
a) 5x-714=310+81
b)

x
3

c)

7x
+
2

+ 9 = 18
5 = 30-4

13. Bestäm x så att uttrycket 3x+5 får värdet 44.
14. Skriv en ekvation som innehåller en subtraktion och har lösningen x=-3.
15. Teckna en formel som visar
att Hanna som
sommarjobbar har en
grundlön på 20 kr/h och
därutöver tjänar 5 kr per
liter jordgubbar hon plockar.
Gör sedan en värdetabell
och en graf som visar hur
många liter hon måste
plocka för att tjäna 150 kr
samt hur mycket hon tjänar
på att plocka 40 liter.
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På A-nivå:
16. Lös ekvationerna nedan:
a) 4 b)

3x
5

3x
2

= 1

- 21 = 3

c) 5x – 17 = 2x + 49
17. Hur många olika lösningar finns det till 3x + y = 14 om både x och y är positiva heltal?
Motivera dina svar tydligt.
18. Du får veta att 6x + 3y = 24. Beräkna utifrån det summan av 36x + 18y.
19. På en populär busslinje i Malmö avgår bussarna var tredje minut åt båda hållen. Tänk dig att
du stiger på en buss klockan 15.56 och åker i 18 minuter. Beräkna och visa på tydligt vis hur
många bussar från samma linje du som mest kan möta under den resan.
20. Placera ut tecknen + - • och / samt parenteser så att likheten 1 2 3 4 5 = 19 blir korrekt. Sök
gärna flera olika lösningar tillsammans på denna öppna uppgift!
21. Malin mäter hagen som hennes häst går i. Hagen är rektangulär i formen och har omkretsen
154 m. Ni ska nu beräkna hur lång och bred hagen är, utifrån att Malin bara berättar att
längden är 8 m större än bredden. Lös uppgiften både grafiskt, alltså med en ritning, och som
en ekvation.
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Problemlosning med Palindromer
Bra att ha:



Penna
Skrivpapper som är rutigt eller randigt

Gör så här:
1. En palindrom är ett ord eller ett tal som blir lika oavsett om du läser det framifrån eller
bakifrån. Några exempel är

SIRAP I PARIS, ANNA eller talet 5885.

2. Palindromer med siffror har en extra magi i sig! Välj nu ett tal, vilket du vill så ska vi söka
efter en palindrom! För att visa börjar vi här med exemplet 68.
3. Skriv nu talet du valt baklänges under det tal du valt. Exemplet ger oss talet 86 för det är talet
68 baklänges.
4. Addera dessa två tal i den algoritm (uppställning) som du format. I exemplet blir 68+86=154.
5. Fortsätt på samma vis även med detta tal: Skriv talet men baklänges under 154. Då ger
exemplet 154+451=605.
6. Ännu en gång vänder vi på talet vi fått så att beräkningen blir 605+506=1111. Se där; nu fann
vi en PALINDROM! Hur många steg behöver du ha i din beräkning av ditt valda tal?

Mål i Lgr 11:



Att utveckla dina kunskaper om metoder för beräkningar med huvudräkning samt att se
samband
Att utveckla din förmåga att formulera och lösa problem samt att föra matematiska
resonemang
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Mer bakgrund:
Begreppet palindrom härstammar från det grekiska ordet palindromos som betyder att återkomma.
Nu kan du välja att prova både språkliga och numeriska palindromer. De språkliga bygger på
bokstäver och man brukar strunta i mellanrummen mellan ord. Ett exempel är NI TALAR BRA LATIN.
Som du ser när du läser den frasen bakifrån måste du tänka in egna mellanrum mellan orden.
De numeriska palindromerna innehåller nummer, alltså siffror. Det är extra spännande och ofta lite
magiskt när årtal och datum utgör palindromer. Ett exempel är året 2002 och ett annat är datumet
2011-11-02. I olika länder skriver man datumen på olika vis så det här är ett sätt som vi visar.
Även i din kropp finns palindromer! Många av dina DNA-strängar ser likadana ut framlänges som
baklänges. Vissa genetiker hävdar att över 99 % av människans DNA-strängar är palindromer och de
tror att det är kroppens sätt att kunna bygga en ny del om något skulle bli skadat.

Mer om…
Språkliga palindromer:


Fundera på hur meningar kan börja för att en palindrom ska bli bra. Prova att treva dig fram
och skriv gärna de bokstäver du väljer att börja med redan från början baklänges längre bort
på raden.
I exemplet med

NI TALAR BRA LATIN, ger metoden denna start:

NI……………….IN.


Använd de personnamn som du vet är palindromer. ANNA och OTTO är två exempel men
även ADOLF är ett bra exempel för vänder man det får man en liten västsvensk stad…



När du skapar palindromer får du ha humor och fantasi! Ett exempel är namn på personer
eller djur som man får tillåta sig bli lite underliga. Titta på det här sköna exemplet:
DROMEDAREN ALPOTTO PLANERADE MORD



Om du vill skapa längre språkliga palindromer är en bra metod att kombinera flera korta till
en större och längre palindrom. Om vi förenar några av laborationens exempel kan vi bygga
palindromen ADOLF I PARIS RAPAR SIRAP I FLODA.

Numeriska palindromer:


Skapa nu en palindrom av ett slumpmässigt valt längre tal enligt metoden i Genomförandet.
Undersök om tal med fler siffror alltid leder till fler steg i beräkningen fram till palindromen.



Finns det tal som byggs upp av många siffror men som bara behöver ett fåtal steg i
beräkningarna för att bli en palindrom?
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Vilka av systemen eller mönstren ger ett fåtal beräkningar? Innehåller de speciella siffror
eller är det positionerna som påverkar?



Prova att hitta ett femsiffrigt tal som redan efter ett steg blir en palindrom! Hur resonerade
du när du valde talets siffror?



Försök lista ut om du vet någon som är född på ett palindromformat datum, eller vilka
palindromdatum det finns i närheten av ditt födelsedatum. Hitta ett system vilka siffror som
är trevliga och vilka som ställer till problem i undersökandet av datum.



Till sist… glöm inte att…

NI RAKAR BRA, KARIN

es.ettamsitarg
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