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Sammanfattning 

Vår studie bygger på fokusgruppintervjuer gjorda med elever vilka går första året på 

gymnasiet på studieförberedande program. Vi har riktat in oss på området ekvationer och 

algebra. Där har vi undersökt dels vilka lösningsstrategier elever föredrar och vilka 

svårigheter som är vanliga, och dels vilka attityder elever har kring detta område samt vad 

som orsakar dessa.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. I analysen använde vi oss av en 

vidgad definition av ordet lösningsstrategier som innefattar både vilka matematiska modeller 

och strategier som eleverna använder samt hur de går tillväga när de kör fast på en uppgift.  

Elevernas attityder kategoriserades utifrån en modell tagen från en tidigare gjord studie om 

elevattityder till just matematik.  

Våra resultat visar att elever föredrar naturliga tal som svar, att de ser algebraiska uttryck 

som kan förenklas vidare som ofullständiga samt att deras matematiska språk har vissa brister. 

Det framkommer att elevers attityder till ekvationer och algebra är föränderliga och att 

eleverna i första hand uppger att det är läraren som har betydelse för detta, men att det 

egentligen finns fler orsaker som påverkar. Elever med mer erfarenhet av algebra och 

ekvationer ger ett säkrare intryck i diskussioner på detta område och uppger att de har en 

högre upplevd kompetens. Med anledning av detta föreslår vi en utvidgning av arbetets 

ursprungliga attityddefinition, där även erfarenheter ingår.  

 

Nyckelord: Matematikdidaktik, gymnasieelever, fokusgrupper, algebra, ekvationslösning 
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Inledning  

Att vårt examensarbete skulle utgå ifrån ett elevperspektiv på något område inom matematik 

eller naturvetenskap var en tidig utgångspunkt. Ett antal olika idéer hann behandlas innan vi 

efter ett givande möte med vår handledare en kylig vårdag insåg att ”det är ju det här vi vill 

skriva om”.  

Algebra och ekvationer är något som vi vet att elever i alla åldrar och på alla program kan 

ha svårt för. En djupare insikt i dessa svårigheter kommer därför alltid att vara till nytta för 

oss i yrkeslivet. Kombinationen mellan att hitta svårigheterna med de tekniska detaljerna och 

att samtidigt få en inblick i hur eleverna känner och upplever matematiken har varit mycket 

värdefull. 

Vi vill tacka flera viktiga personer för tillkommandet av denna uppsats. Först och främst 

vill vi tacka vår handledare Susanne, som genomgående kommit med många värdefulla råd 

och flertalet gånger givit oss hoppet åter när arbetet känts motigt. Vi vill självklart även tacka 

de lärare och elever som givit oss möjligheten att genomföra den empiri i form av 

fokusgruppintervjuer som rapporten baserar sig på.  

Vi tvivlar inte på att de insikter vi har gjort under arbetet med denna uppsats kommer att 

vara oss till hjälp då vi ska undervisa om algebra och ekvationer ute i skolorna, och vi har nu 

försökt att förmedla dessa genom det skrivna ordet. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av 

det vi har kommit fram till i ditt eget arbete som lärare.  
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Bakgrund 

Att matematik i skolan är ett omdiskuterat ämne råder det knappast någon tvekan om. 

Debatten handlar ofta om elevernas resultat och om hur man ska förbättra 

matematikundervisningen. Algebra och ekvationer skulle enligt de gamla kursplanerna, de 

som var gällande då våra respondenter gick i grundskolan, införas innan skolår fem i form av 

att eleverna skulle kunna ”bestämma obekanta tal i enkla formler” (Skolverket, 2013a) medan 

eleverna i skolår nio skulle kunna ”tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, 

samt kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och 

händelser” (Skolverket, 2013a). I dagens kursplaner för grundskolan ska man redan i årskurs 

1-3 ta upp ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse” (Skolverket, 2013b) och i det 

centrala innehållet för årskurs 4-6 ingår både obekanta tal, enkla algebraiska uttryck och 

ekvationer samt metoder för ekvationslösning. Detta byggs sedan på i det centrala innehållet 

för årskurs 7-9 (Skolverket, 2013b).  

Algebra och ekvationer är ett område inom matematik som ofta pekas ut som svårt för 

eleverna. Högskoleverket (2002, s 33) slår exempelvis fast i en rapport från 2002 att algebra 

är det område som nybörjarstudenterna vid svenska universitet och högskolor har störst 

svårigheter med.  

Om vi tittar närmare på algebra kan man konstatera att man i USA till och med på flera 

håll har infört ett koncept som kallas double-dose algebra som går ut på att svagpresterande 

elever får dubbelt så mycket algebraundervisning som övriga elever (Cortes et al, 2013, s 72). 

Resultaten visar på långsiktiga positiva effekter för dessa elever och konceptet har successivt 

införts på fler och fler håll i landet (Cortes et al, 2013, s 72-76).  

Vad som kanske mer sällan tas upp i debatten, men som i högsta grad är ett aktuellt och 

relevant forskningsområde, är vad eleverna själva tycker om undervisningen. Skolverket 

(2003, s 29) skriver till exempel att elever som ser relevans med matematikämnet får en högre 

motivation och större lust att lära, vilket naturligtvis är positivt.  

Elevers attityder är således i högsta grad viktiga att vara medveten om ifall man vill 

bedriva framgångsrik matematikundervisning. Attityder är också vårt ena tema för denna 

uppsats. Vårt andra tema handlar om var de kritiska momenten i ekvationslösningen ligger 

och vilka lösningsstrategier som eleverna väljer.  

Om man som matematiklärare både har en förståelse för vad eleverna tycker är 

meningsfullt och var de kör fast så bör man alltså ha goda möjligheter att kunna lägga upp 

algebraundervisningen på ett sätt som ökar chansen för att eleverna ska komma över den 

tröskel som denna matematikgren innebär. Vårt syfte med denna rapport är just därför att ta 

reda på elevernas attityder till och svårigheter med algebra och ekvationer.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning  

Svårigheter och lösningsstrategier inom algebra och ekvationslösning  

En första svårighet som framkommer i forskning gäller själva förståelsen av vad den obekanta 

betyder. Collis (1975) delar in förståelsen av strategier för att hantera den obekanta i tre 

nivåer. På den första nivån väljer eleven ett tal som eleven finner lämpligt och ersätter den 

obekanta med detta. Om det inte funkar ger eleven upp direkt. På den andra nivån förstår 

eleven att det finns flera olika tal som den obekanta kan ersättas med och försöker pröva sig 

fram till lösningen genom att gissa. Slutligen på nivå tre förstår eleven konceptet med att den 

obekanta kan stå för ett generellt tal, kan se den obekanta som en självständig enhet och förstå 

att den har samma egenskaper som "vanliga" tal.  

Christou och Vosniadou (2012) har dessutom funnit att elever har en stark tendens att låta 

den obekanta stå för ett naturligt tal, alltså ett positivt heltal. I deras studie väljer eleverna 

nästan alltid ett naturligt tal när de ombeds testa om en olikhet är sann genom att "pröva med 

ett tal". Först då eleverna explicit ombeds pröva med ett negativt tal eller ett bråk testas detta. 

Även af Ekenstam och Nilsson (1979, s 49) finner i sin studie att färre elever klarar av att lösa 

ekvationer där svaret inte är ett naturligt tal. Exempelvis löste 87 % av testeleverna, elever i 

första året på gymnasiet, ekvationen 6x = 12 medan endast 77 % klarade av 7x = 6. Eleverna 

verkar enligt samma studie ha något svårare om det är en symbol som inte så ofta används (till 

exempel R) medan lösningsfrekvensen blir densamma om man byter x mot en annan vanlig 

symbol (till exempel t) (af Ekenstam och Nilsson, 1979, s 49). 

I algebra kan man utföra samma operationer med den obekanta som med tal, det vill säga 

det är lika tillåtet att exempelvis multiplicera x med 2 som att multiplicera 3 med 2. Enligt 

forskning gjord av exempelvis Davis (1975) och Küchemann (1978) är denna förståelse långt 

ifrån självklar. Küchemann (1978) gav en grupp engelska 14-åringar uppgiften "multiply n + 

5 by 4" och fann att endast 17 % gav rätt svar, det vill säga antingen 4(n+5) eller 4n + 20. Han 

upptäckte också att så många som 46 % inte utförde någon operation på den obekanta, det vill 

säga gav svar som n + 20 eller bara 20. Küchemanns tolkning av detta är att eleverna inte 

förstår att det går att utföra räkneoperationer på obekanta trots att de förstår att man kan göra 

det på "vanliga" tal. Herscovics och Linchevski (1994) benämner svårigheten att utföra 

räkneoperationer med eller på den obekanta för "a cognitive gap" (en lucka i tänkandet) och 

menar att detta utgör en demarkationslinje mellan aritmetik och algebra.  
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En annan svårighet som Sfard och Linchevski (1994) benämner "process-product-

dilemma" är det faktum att ett uttryck kan vara både en process och ett svar. Exempelvis kan 

uttrycket 6x stå för både processen "att multiplicera 6 med x" och ett "svar" på en uppgift.  

Vidare utvecklade Collis (1974) en modell som kallas för "Acceptance of the Lack of 

Closure" ("ALC"). Modellen utgår ifrån att eleverna har lättare att acceptera ”oavslutade” 

uttryck ju äldre de blir. Små barn kan till exempel inte acceptera att två tal förbundna med en 

operation (till exempel 5+6) kan stå för sig självt utan de ser det som nödvändigt att ersätta 

det med ett tredje tal (här 11). Ju äldre barnen blir desto större acceptans utvecklar de för att 

det inte är nödvändigt att utföra operationerna. I algebra är det ett måste att kunna acceptera 

dessa ”oavslutade” svar då det i många fall inte är möjligt att svara med bara ett tal utan det 

krävs att man blandar konstanter och variabler.  

Då af Ekenstam och Nilsson (1979, s 63-64) letar efter generella orsaker till elevernas 

tänkande så kommer de fram till att eleverna tänker mycket i mönster och inte alltid verkar 

förstå vilka operationer de utför utan jobbar endast mekaniskt. Naalsund (2012) hittar 

liknande resultat i sin nyligen avlagda avhandling norska elevers svårigheter med algebra. I 

sin studie gav hon totalt 829 elever i klasserna 8 och 10 ett test som behandlade algebra och 

ekvationslösning och därefter intervjuade hon 22 av eleverna (Naalsund, 2012, s 65-69). Av 

studien framgår att de norska eleverna hade låga resultat på testet, åttondeklassarna hade ett 

medel på 18 % korrekta lösningar och tiondeklassarnas medel låg på 39 % (Naalsund, 2012, s 

81).   

Anledningar till detta menar hon är bland annat att många elever har problem med 

grundläggande aritmetik, att många inte kan växla mellan olika typer av lösningsstrategier om 

de märker att en metod inte fungerar, och att många uttrycker en tydlig osäkerhet när de 

muntligt ska förklara hur de löst en uppgift och varför. De intervjuade eleverna använde ofta 

uttryck som ”jag vet inte”, ”det här är nog inte rätt, men…”. Många elever uppgav att de 

endast följde regler de hade lärt sig utan att kunna ge någon djupare förklaring till varför. 

Dessutom fann hon att många elever endast har en ytlig förståelse för vad likhet eller 

ekvivalens mellan två ekvationer egentligen innebär. Ett sätt att förbättra undervisningen 

menar Naalsund är att inte bara ägna tid åt problemlösning i sig utan att även lägga större vikt 

vid att diskutera uppgifterna. (Naalsund, 2012, s 189-195).  

Johnsen Høines (1997) menar att en viktig del av inlärning kring begreppsutveckling sker 

då elever diskuterar matematiska begrepp både med varandra och med sin lärare. Lämplig 

pedagogik menar hon kan vara gruppuppgifter där elever löser problem i par eller i mindre 

grupper och där igenom får reflektera kring olika lösningsstrategier. Samtidigt är det inte 

säkert att ett lärande sker i sådana situationer, det krävs att uppgifterna är välplanerade med 

ett genomtänkt syfte. 
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Attityder till algebra och ekvationer 

I en gedigen studie av Di Martino och Zan (2009) letar författarna efter en definition av 

begreppet attityd utifrån vad elever själva anser viktigt och de dimensioner de använder för att 

beskriva sitt förhållande till matematik (Di Martino & Zan, 2009, s 32). Utgående ifrån 

uppsatser skrivna av 1496 italienska elever från andra till trettonde klass på temat ”Me and 

math: my relationship with mathematics up to now” kommer författarna fram till tre 

återkommande dimensioner som de använder för att definiera begreppet attityd i detta 

sammanhang. Vi återkommer till detta i avsnittet Centrala begrepp. Men intressant i detta 

sammanhang är även att författarna upptäckte att många av elevernas berättelser handlar om 

hur deras attityder av olika anledningar förändrats genom åren (”stories of change”), och de 

slår fast att elevers attityder till matematik kan förändras. De uppmuntrar även undervisande 

lärare att ta reda på hur de kan exempelvis vända elevers negativa attityder istället för att se 

dem som ett berättigande för läraren att ”ge upp” eleven (Di Martino & Zan, 2009, s 38-40; 

45). Ett annat intressant resultat är att eleverna pekar ut läraren som en avgörande faktor som 

påverkar deras attityder (Di Martino & Zan, 2009, s 43). 

En etiopisk studie gjord på åtta lärare och 632 elever undersöker specifikt om det finns 

något samband mellan tiondeklassares attityder till och prestationer i just algebra (Atnafu, 

2010). Lärarna intervjuades och eleverna fick fylla i två olika attitydskalor till algebra, göra 

ett algebratest samt fylla i ett frågeformulär med 15 olika attitydfrågor om algebra (Atnafu, 

2010. s 7). Atnafu undersöker både vad han kallar för elevernas fem attitydkomponenter och 

elevernas sammantagna attityd utifrån dessa. Sammantaget är eleverna ganska neutralt 

inställda till ämnet trots relativt låga resultat på testet, där elevernas medelpoäng var 43 av 

100 möjliga (Atnafu, 2010, s 9-12).  

De olika attitydkomponenterna författaren undersöker är (1) självförtroende när det gäller 

resultat inom algebra (confidence), (2) hur mycket nytta eleverna tror att de kommer att ha av 

algebra nu och framöver (usefulness), (3) hur roligt de tycker att det är att räkna algebra och 

att delta på lektionerna (enjoyment), (4) de uppfattningar eleverna har om hur kön påverkar 

resultaten inom algebra (subject is percieved as a male domain) och (5) hur lärarens 

förväntningar på eleverna påverkar deras resultat (teacher expectations).  

Studien visar på ett mycket svagt samband mellan bra resultat och de olika 

attitydkomponenterna tillsammans. Självförtroende var dock det enda som i sig själv kunde 

kopplas till en signifikant positiv påverkan på resultaten, övriga komponenter gav var och en 

för sig ingen effekt. Författaren drar slutsatsen att den allra största delen, 94 %, av elevernas 

prestationer bestäms av andra faktorer som inte undersöks i denna studie. Dessa faktorer kan 

vara kognitiva som logiskt tänkande och problemlösningsförmåga; känslomässiga som 

familjesituationen och personlighetsdrag exempelvis självtillit och förmåga att inte bli nervös 

under testsituationer; och studiemiljö som läraren, boken och klassrumsmiljön. (Atnafu, 2010, 

s 13-15).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiskt perspektiv 

Vår studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där elevers erfarenheter av 

matematikundervisningen hamnar i fokus. Genom detta perspektiv utgår vi ifrån att elevers 

möjligheter att ta in kunskaper inte ligger biologiskt, utifrån biologiska förutsättningar, inuti 

individen själv. Istället avgörs dessa möjligheter genom interaktion med omvärlden, det vill 

säga det är något som skapas och utvecklas genom den kultur vi lever i och den omgivning vi 

befinner oss i (Säljö, 2000, s 18-21).   

Ett viktigt redskap för detta lärande är enligt Säljö (2000, s 34-36) språket. Han skriver att 

det är en ”unik och oändligt rik komponent för att skapa och kommunicera kunskap” (Säljö, 

2000, s 35). Det är till stor del med hjälp av detta som vi kan dela erfarenheter och utvecklas 

som individer. Språket ger oss en unik möjlighet att samspela, be om hjälp och dela kunskaper 

och spelar därför en viktig roll i det sociokulturella perspektivet på lärande.  

Vi definierar även begreppet erfarenhet i enlighet med det sociokulturella perspektivet 

nedan i avsnittet Centrala begrepp. 

Centrala begrepp 

Attityder 

I tidigare forskning om elevers attityder till matematik saknas ofta en tydlig definition av 

begreppet attityd (se t ex Di Martino & Zan, 2009; Bora, 2012; Hannula, 2002). Att vi ändå 

vill mäta detta omdiskuterade begrepp beror på att elevernas attityder påverkar deras framtida 

beteende och därmed får konsekvenser för eleverna som individer och för samhället (Reid, 

2006, s 20).  

Då begreppet attityd inte är centralt i texter inom det sociokulturella perspektivet har vi 

istället valt att utgå ifrån tidigare studier för att definiera detta. Di Martino och Zan (2009) 

ställer utifrån sin omfattande sammanställning av ungdomars skriftliga berättelser om sina 

relationer till matematik upp en modell (se fig 1) av begreppet attityd.  Begreppet innehåller 

de tre dimensionerna (1) känslomässig inställning (”emotional dimension”), (2) syn på 

matematiken (”vision of mathematics”) och (3) upplevd kompetens (”perceived competence”) 

(Di Martino & Zan, 2009, s 39). Den känslomässiga dimensionen inbegriper beskrivningar av 

gillande, ogillande, rädsla, ilska och så vidare. I synen på matematiken ingår exempelvis 

elevens syn på det faktum att matematik består av en samling regler som ska följas och 

resoneras kring. Det är brukligt att dela in detta faktum i två olika uppfattningar: instrumentell 

matematik, som innebär att man endast kan använda reglerna korrekt, och relationell 

matematik, som innebär att man är medveten om varför reglerna fungerar och hur de hänger 

samman. I synen på matematiken ingår även om eleverna upplever det som nyttigt och 
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användbart. Slutligen handlar den upplevda kompetensen om tilltro och självkänsla 

exempelvis hur eleven upplever att den lyckas eller misslyckas med ämnet, om eleven 

upplever att den förstår eller inte, vilket betyg eleven får, om eleven upplever det som lätt 

eller svårt och så vidare (Di Martino & Zan, 2009, s 38-40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell passar mycket bra för syftet med vår egen studie och vi väljer därför att 

definiera attitydbegreppet enligt Di Martino och Zan (2009). 

Slutligen kan även påpekas att de olika kategorierna ofta går in i varandra och att det finns 

naturliga kopplingar mellan dem i form av motiveringar från eleverna, se figur 2. Vi kommer 

att väva in dessa motiveringar under de olika dimensionerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Samma modell som i figur 1, men här är dimensionerna representerade av de vanligaste temana från 

eleverna. Dessutom är kopplingarna mellan dimensionerna inritade. (ur Zan & Di Martino, 2007, s 164) 

Modellen tillämpades i denna uppsats mer specifikt på området ekvationer och algebra, även 

om det i vissa fall var svårt att dra en tydlig gräns mellan ”attityder till matematik” och 

”attityder till ekvationer och algebra” eftersom dessa i många fall sammanfaller. 

Erfarenheter 

När vi skriver om erfarenheter utgår vi ifrån John Dewey och hans skrifter Individ, skola och 

samhälle (2004) och Demokrati och utbildning (1997).  

Figur 1. Tredelad modell över begreppet attityd (från Di Martino & Zan, 2009, s 43, vår översättning). 

Jag gillar/ogillar 

matematik… 

Matematik är… Jag kan/kan inte … 

eftersom 

eftersom 

eftersom 

KÄNSLO-

MÄSSIG 
DIMENSION 

SYN PÅ 

MATEMATIKEN 
UPPLEVD 

KOMPETENS 
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Dewey (2004, s. 112) menar att elever lär sig genom att samla på sig erfarenheter. Det som 

lärs ut i skolan, i samtliga ämnen, är olika erfarenheter som människan har samlat på sig 

genom åren i generationer. Men eleven har också egna erfarenheter som hen har samlat på sig.  

[…] Därför utgör de fakta och sanningar som ingår i barnets erfarenheter och de som inryms i 

ämnesstudiernas lärostoff de första och de senaste inslagen i en och samma verklighet. Att sätta 

det ena mot det andra är som att ställa barndom och mognad inom ett och samma växande liv i 

motsats till varandra. (Dewey, 2004, s 112) 

Enligt Dewey (2004, s. 173) är kvaliteten hos de erfarenheter man samlar på sig avgörande. 

Kvaliteten har två aspekter, dels hur erfarenheten upplevs, positiv eller negativ, dels vilken 

effekt den får på kommande erfarenheter. Goda erfarenheter bidrar till ökad inlärning. Dåliga 

eller icke-bildande erfarenheter, kan antingen riskera att begränsa inlärningen eller att 

snedvrida den (Dewey, 2004, s.171).  Effekten av en erfarenhet är svår att mäta eftersom den 

inte bara är ögonblicklig utan någonting eleven tar med sig och använder igen.  

När det gäller inlärning är det viktigt att eleverna kan förstå och använda sig av de metoder 

som enligt andras erfarenheter visat sig användbara när det gäller arbete med en viss typ av 

problem. Det är dock av största vikt att alltid utgå ifrån elevens egna erfarenheter, så att 

eleven kan göra de nya metoderna till sina genom elevens sitt tänkande och omdöme (Dewey, 

1997, s 215-218). Dewey menar därför att en grundläggande svaghet i 

undervisningsmetoderna ligger i att de förutsätter att eleverna har erfarenhet. Misstaget består 

i att läraren antar att vi därmed kan börja med färdiga ämnen som aritmetik eller geografi med 

mera utan att man tar hänsyn till en direkt personlig erfarenhet av en situation som därigenom 

kan illustreras (Dewey, 1997, s 215-218). 

Lösningsstrategi 

Med lösningsstrategier menar vi dels vilka matematiska modeller och strategier elever 

föredrar för att lösa uppgifter. Vi inkluderar även elevers metoder för att komma vidare med 

en lösning där de själva kört fast. 

 

 

 

 



 

13 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är tudelat, dels att identifiera vilka svårigheter inom algebra och 

ekvationslösning som elever på studieförberedande program på gymnasiet upplever, dels att 

undersöka attityder till området algebra och ekvationer samt orsaker till dessa. De 

frågeställningar vi vill besvara med denna uppsats är därför:  

 

1. Vilka svårigheter upplever och uppvisar elever vid algebraisk räkning och 

ekvationslösning? 

2. Vilka lösningsstrategier väljer eleverna i första hand? 

3. Vad har gymnasieelever för attityder till ekvationer och algebra? 

4. Vad orsakar dessa attityder och vad kan förändra dem? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Fokusgruppintervjuer används i kvalitativa studier där flera respondenter intervjuas samtidigt. 

Ofta går det att få bredare och djupare svar med denna metod än med enskilda intervjuer då 

deltagarna i fokusgruppen ifrågasätter varandra och stimulerar varandra till diskussioner. Ett 

mindre intervjuområde med färre frågor är lämpligt vid fokusgruppintervjuer jämfört med 

enskilda intervjuer eftersom svaren på varje fråga blir mer uttömmande (Bryman, 2001, s. 

325).  

Vår forskning berör ett avgränsat område inom matematiken: algebra och 

ekvationslösning. Vi undersöker dels hur elever tänker när de löser ekvationer och dels hur de 

känner och upplever det. Då vi vill kunna ställa fördjupande frågor och få fram en stor bredd i 

svaren är fokusgruppintervjuer en lämplig metod till vår studie (Bryman, 2001, s. 327). Den 

passar också bra med vårt teoretiska perspektiv eftersom fokusgruppintervjuer lättare kan 

fånga de många sociokulturella faktorerna som påverkar elevernas attityder och erfarenheter. 

Med exempelvis en enkät skulle det vara svårare för eleverna att motivera hela sin 

omgivnings betydelse på några få rader.  

De svar en intervju ger är det respondenterna väljer att uttrycka och inte nödvändigtvis det 

de känner innerst inne. I en gruppsituation kan det vara svårt för vissa att ha en avvikande 

åsikt. Det blir därför gruppens samlade åsikt, "det här är okej att tycka", som kan bli det 

resultat som tydligast framkommer vid en fokusgrupp. När Chioncel et al (2003) undersöker 

fokusgruppsmetodens validitet och reliabilitet så nämner de risken för grupptänkande som en 

av nackdelarna med metoden. Grupptänkande innebär att gruppen kollektivt strävar efter 

enighet och att avvikande åsikter ignoreras och är något som enligt författarna bör förebyggas, 

uppmärksammas och tas hänsyn till i studien.  

En studie över elevers strategier vid ekvationslösning har vanligen inte just 

fokusgruppintervjuer som metod, utan innehåller ofta provmoment. Vi har försökt att undvika 

provmoment och rätta och felaktiga svar eftersom vi ville att fokus skulle ligga på deras 

tankegångar. 

Intervjuguiden, Appendix 1, innehåller sex delområden med ett antal följdfrågor. Till de 

första två används den lärobok eleverna använt under kursen. Vi använder 

innehållsförteckningen för hela boken samt kapitlet om just ekvationslösning och låter 

eleverna peka ut lätta, svåra, roliga, tråkiga, intressanta, givande eller onödiga områden, allt 

från deras synvinkel. 

Till delområde 3 visas sex uppgifter på en powerpointpresentation (se nedan, se även 

Appendix 2). Dessa är utspridda och skrivna med olika textfärg. Detta för att eleverna ska 
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undvika att sortera in dem efter ordning vilket hade varit lätt hänt ifall de varit numrerade. Nu 

får eleverna istället välja ut exempelvis "den lila och den gröna" uppgiften.  

 

[röd:] 2t – 4 = - t + 2  

[blå:] Vilka uttryck ger samma värde? 

a) x · x · x · x + 5 

b) 10 – 5 + x
4
 

c) 3x + 5 + x  

[grön:] n
2
 – 2 = 62  

[lila:] Priset på en jacka sänks med 12%. Det nya priset blir 246 kronor. Vilket var det 

ursprungliga priset?  

[rosa:] Förenkla uttrycket: (y + 5)(y – 7)  

[gul:] x
2
 + x – 6 = 0  

Syftet är att undersöka vad eleverna upplever som svårt vid första anblicken och vilken sorts 

uppgifter de drar sig för. Uppgifterna ligger från vår synvinkel på ungefär samma 

svårighetsnivå. Två andragradsekvationer finns med, där den ena inte ingår i kursen 1b och är 

den enda uppgiften elever på samhällsprogrammet inte har gått igenom lösningsstrategier för. 

Vi har blandat symboler lite och använder x, y, n, t och vid ett senare tillfälle ett frågetecken 

(?) för att kontrollera om det gör någon skillnad för eleverna. Följdfrågor här är om uppgiftens 

svårighetsgrad förändras med en annan symbol. Eleverna uppmanas att välja ut uppgifterna 

bara genom att titta, utan att nödvändigtvis lösa dem.  

Till delområde 4 visas också en PowerPoint, här med fyra slides (se Appendix 2). De första 

tre visar en uppgift eleverna får titta på i någon minut innan två olika lösningar på uppgiften 

presenteras. Eleverna får sedan diskutera kring vilken lösningsvariant de själva valt. Vid den 

första intervjun fick eleverna kladdpapper och penna som de kunde använda om de ville. Vid 

den andra intervjun hade de möjlighet att använda en portabel whiteboardtavla placerad i 

mitten av bordet. Denna uppgift syftar främst till att undersöka vilka lösningsstrategier elever 

väljer, utan att tvinga de att lösa uppgifter, då vi vill undvika att det upplevs som en 

provsituation. 

Uppgiften (x + 3)(x – 3) = 0 finns med där lösningarna vi presenterar är antingen att 

multiplicera ihop parenteserna och lösa andragradsekvationen eller att använda 
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nollproduktmetoden1. Valet av ± 3 är för att ekvationen som blir efter ihopmultiplicering ska 

gå att lösa utan pq-formeln eller kvadratkomplettering2. 

Femte delområdet rör elevernas åsikter om algebra och ekvationer tidigare under skoltiden. 

Här blir deras svar naturligtvis subjektiva utifrån vad de minns. 

Sista delområdet behandlar elevers attityder till ekvationer.  

Urval 

Esaiasson m.fl. (2012, s.322) skriver att fyra-sex personer i en fokusgrupp är det vanliga. 

Bryman (2001, s.330) anger en högre siffra, att en fokusgrupp vanligen har sex-tio deltagare. 

Bryman menar dock att ett för stort antal deltagare riskerar att hämma deltagarna så att de inte 

vågar uttrycka alltför kontroversiella eller avvikande åsikter. I en mindre grupp kan det vara 

lättare att hålla igång ett öppet debattklimat. Då eleverna är relativt unga och därför kan känna 

sig osäkra på sig själva samt inte nödvändigtvis självsäkra inom ämnet ekvationslösning och 

matematik har vi valt att inte göra grupperna alltför stora. 

Totalt intervjuades nio elever vid två olika tillfällen. Vi valde från början ut två 

fokusgrupper med sex elever i varje. I den första kunde samtliga delta. Vår andra intervju låg 

efter att eleverna hade slutat för dagen och därför ville endast tre elever vara med när 

intervjutillfället infann sig. Denna grupp blev alltså i minsta laget och vi hade önskat att de 

varit åtminstone fyra, men vi genomförde intervjun med de förutsättningar vi hade. Då vi tagit 

våra grupper från klasser där de som velat delta hade anmält intresse via handuppräckning får 

vi så kallade naturliga grupper (Bryman, 2001, s. 333). Deltagarna känner varandra och några 

väljer kanske att delta för att deras kompisar visar intresse. En fördel med naturliga grupper är 

att deltagarna förhoppningsvis redan känner sig trygga med varandra och det kan vara lättare 

att få igång en diskussion. Nackdelen kan vara att det redan finns en gruppdynamik som är 

svår att påverka, där vissa automatiskt har större talutrymme än andra.  

Våra respondenter går alla första året på gymnasiets studieförberedande program. Ena 

gruppen går naturvetenskapliga programmet med naturinriktning och andra är en blandad 

klass på samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna ekonomi och 

beteendevetenskap. Böckerna som användes var Origo 1c för naturklassen och M1b för 

samhällsklassen. Esaiasson m.fl. (2012, s. 322) rekommenderar ungefär tre fokusgrupper per 

aspekt som studeras. Då vi gör jämförelser mellan samhällsvetenskapliga programmet och 

naturvetenskapliga programmet är en grupp på varje lite, men av praktiska skäl och 

tidsaspekter hanns inte fler intervjuer med att göras.  

                                                 
1 Metoden utgår från att då den ena av två faktorer blir 0 blir hela uttrycket 0 vid multiplikation. Tas upp i 

matematik 3. 
2 Metoder för att lösa andragradsekvationer med både x

2
-term och x-term. Tas upp i matematik 2. 
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Naturvetenskapligt program 

Elever på naturvetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning läser upp till och 

med matematik 4. De läser vid tidpunkten för fokusgruppintervjun matematik 2c och har 

därför hunnit längre än vad samhällsklassen har. Elever som har läst natur får behörighet att 

söka in på de allra flesta högskoleutbildningar. Flera utbildningar kräver matematik 3 eller 4 

för behörighet. Det har varit lättare att hitta lärare inom naturvetenskapligt program som 

kunnat upplåta sin lektionstid för vår intervju. 

Samhällsvetenskapligt program 

På samhällsprogrammet läser de mindre matematik än på naturprogrammet, endast upp till 

och med matematik 2b. På samhällsprogrammet är de två första matematikkurserna 1b och 2b 

obligatoriska. Vid tidpunkten för intervjun var eleverna i slutfasen av matematik 1b. Många 

högskoleutbildningar vilka samhällselever blir behöriga för och som är populära innehåller en 

hel del matematik, såsom ekonom, beteendevetare och sjuksköterska. 

Material 

Intervjuerna är gjorda på gymnasieskolor i två olika kommuner. I fokusgrupp 1 (naturklassen) 

deltog sex elever och i fokusgrupp 2 (samhällsklassen) deltog tre elever. 

Vi spelade in intervjuerna på film samt gjorde ljudinspelningar som backup, båda 

inspelningarna med mobiltelefon. Den mobil som filmade fick ett samtal vilket bröt 

inspelningen fem minuter in i den första intervjun, något vi inte märkte förrän i efterhand. 

Filmen användes därför för att bedöma vem som sa vad, men transkriberingarna är gjorda på 

ljudinspelningen vilken höll god kvalitet vid båda intervjutillfällena. Att hinna anteckna under 

en fokusgruppintervju är mycket svårt och skulle kräva otaliga avbrott vilket sannolikt skulle 

begränsa metodens fördelar (Bryman, 2001, s. 327). Ett debattklimat där alla uttrycker sina 

åsikter och ger spontana kommentarer är önskvärt och måste deltagarna invänta att vi hinner 

skriva ner det de säger är det lätt att det inte blir samma flyt i diskussionen. Också tonlägen är 

intressanta i kvalitativa intervjustudier och går lätt förlorade vid anteckningar. Vår första 

intervju tog cirka 35 minuter och vår andra cirka 40 minuter.  

Genomförande av fokusgruppintervjuer 

Två dagar före den första intervjun genomförde vi en provintervju för att testa våra 

intervjufrågor. Våra respondenter då var tre högskolestudenter med olika bakgrund och 

intresse för matematik. Gruppen var således mindre än fokusgrupperna på skolorna var tänkta 

att vara och de intervjuade var något äldre men vi fick ändå klarhet i vilka intervjufrågor som 

kändes givande att ställa och kunde göra smärre justeringar i intervjuguiden. Främst märkte vi 
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att alltför många frågor berörde matematikämnet i sin helhet istället för mer specifikt det vi är 

särskilt intresserade av: algebra och ekvationer. 

Intervjuerna genomfördes på skolorna i klassrum. Esaiasson m.fl. (2012, s. 323) betonar att 

den som intervjuar inte ska placera sig på någon sorts ordförandeplats samt vikten av att ha 

likartade förhållanden under samtliga intervjuer då detta kan spela roll för vilka resultat som 

uppnås. Både Inger och Maria deltog under båda intervjuerna och satt tillsammans med 

eleverna runt ett bord. Både Maria och Inger ställde frågor på samtliga punkter från 

intervjuguiden för att skapa ett naturligt flyt i samtalet samt för att minimera risken att 

någonting glömdes bort. När vi visade uppgifter för eleverna att diskutera kring (punkt 3 och 

4 i intervjuguiden, se Appendix 1) presenterades dessa på projektor. Detta för att alla elever 

ska ha samma överblick och känna sig lika delaktiga. Dessutom tror vi att uppgifterna en bit 

bort minimerar risken att någon elev känner sig utpekad ifall denne upplever uppgifterna som 

alltför svåra. Vår tanke var även att genom att gruppens fokus hamnade på projektorns bild 

istället för på den elev som pratade skulle det underlätta viljan att uttala sig.  

Esaiasson m.fl. (2012, s. 325) rekommenderar små pauser och att bjuda på någon form av 

förtäring. Vi kände inte att vi hade tid med pauser men bjöd eleverna på fika, både som extra 

energi men också som tack för att de ställde upp. 

Databearbetning och analysmetod samt uppdelning av arbetet 

Resultatbeskrivning delades upp i två delar. Den första delen har för avsikt att söka svar på 

frågeställning 1 och 2 och att beröra vad elever tycker är svårt och hur de arbetar med 

ekvationer. Denna ansvarade i första hand Inger för. Den andra delen behandlar frågeställning 

3 och 4 och berör därför vilka attityder elever har till matematik och ekvationslösning, samt 

vad som orsakar dessa attityder. För denna del ansvarade i första hand Maria. Maria har 

dessutom haft huvudansvaret för att transkribera och skriva resultatdelen från intervju 1, 

medan Inger har haft huvudansvaret för intervju 2. 

Båda intervjuerna transkriberades i sin helhet. I transkripten gjordes markeringar som 

visade vem som sa vad och hur uttalanden kom i munnen på varandra eller inte samt 

markeringar om tonfall. Olika teman har mejslats fram ur transkriptet, både för elevernas 

svårigheter, deras strategier för lösningar samt för elevers attityder till matematik. Temana 

omfattar sådant som återfinns i intervjumaterialet. Inspiration för valet av kategorier har även 

hämtats från tidigare forskning. Teman om attityder baseras till viss del på den definition av 

attityder som Di Martino och Zan (2009) presenterar. Vi kategoriserar elevernas resonemang i 

teman vilket utgör resultatet och presenteras i kapitlet Resultat.  

Nästa steg efter den första resultatpresentationen i teman är en uttolkning av resultatet 

presenterat i ytterligare teman som beskriver våra tolkningar av resultatet och syftar till att 

besvara våra frågeställningar och jämföra fokusgrupperna. Detta presenteras i kapitlet 
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Resultattolkning och diskuteras därefter i kapitlet Diskussion där koppling sker mot tidigare 

forskning. 

Etiska aspekter 

Vi har i denna studie tagit hänsyn till de forskningsetiska överväganden som Vetenskapsrådet 

satt upp som krav (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innefattar dels informationskravet, som 

innebär att eleverna som deltar i undersökningen fick veta syftet med studien, det vill säga att 

den är till ett examensarbete om gymnasieelevers inställningar till ekvationslösning. Vi 

poängterade tydligt att de inte skulle utsättas för en provsituation, att vi inte skulle informera 

deras lärare om vad de sagt, så att de säkert visste att det de sa inte kommer att påverka deras 

betyg. Dessutom informerades de om att de under studiens gång kommer att vara helt 

anonyma i enlighet med konfidentialitetskravet, och att deras medverkan är frivillig och kan 

avbrytas när som helst under studien, det så kallade samtyckeskravet. Då deltagarna var över 

15 år fick de själva skriva under ett samtyckande. Intyg från vårdnadshavare behövdes alltså 

inte. De informerades också om hur det filmade materialet skulle tas om hand, nämligen 

endast finnas tillgängligt för oss och vår handledare samt att filmen skulle raderas efter att 

arbetet var klart. Filminspelningarna som gjordes laddades över på dator och raderades 

därefter från mobiltelefonen för att undvika att filerna spridning eller borttappande. De 

insamlade uppgifterna användes självklart inte för andra ändamål än för examensarbetet. Allt 

detta enligt nyttjandekravet. Eleverna fick informationen både muntligt och skriftligt. 

(Vetenskapsrådet, 2011)  

Reflektion över metoden för datainsamling 

Den stora fördelen med fokusgrupper är att det framkom mycket mer än vad det hade gjort 

vid till exempel en enkät. Vi kunde komma åt sådant som varför de kör fast på en uppgift och 

inte bara att de kör fast på vissa sorters uppgifter. Ofta sa eleverna någonting spontant men 

efter att ha tänkt efter framkom fler åsikter och andra tankegångar och de hjälptes åt att fylla i 

åt varandra, vilket gjorde att formatet att intervjua flera samtidigt kändes mycket givande.  

Den stora nackdelen med fokusgrupper är att det är svårt att få tid till och frivilliga som 

både vill och kan ställa upp. Bryman (2001, s. 338) nämner just de praktiska aspekterna att få 

folk att dyka upp på avtalad tid som ett problem med fokusgrupper. Lärare visade sig vara 

negativa till att ge av lektionstid, håltimmar finns det inte så många och eleverna är inte 

motiverade att stanna kvar efter skoltid. I vår ena fokusgrupp fick vi bara hälften så många att 

ställa upp som vi hade tänkt oss trots att fler visat intresse på förhand. Vår studie ska därför 

betraktas som en kvalitativ fallstudie för liten att dra generella slutsatser ifrån.  
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Vi hade också visst tekniskt strul med filminspelningen och fick därför transkribera från 

enbart ljudinspelningen. Flera stycken fick lyssnas igenom många gånger, men till slut blev 

transkriberingen ändå till belåtenhet. 

Validiteten för vår studie anser vi är relativt god då vi undersöker elevers attityder och 

frågar just elever, vilka vi dessutom ger möjligheten att vidareutveckla sina svar. 

Gruppdynamik spelar dock in och det är inte säkert att alla elever uttrycker det de känner 

innerst inne utan en del av våra svar handlar sannolikt mer om vad eleverna tror förväntas av 

dem att de ska svara.  

Reliabiliteten blir förhållandevis låg då vår studie baserar sig på så få deltagare. Samma 

studie med ett betydligt större antal fokusgrupper skulle få högre reliabilitet. Men då detta är 

en kvalitativ fallstudie är poängen snarare att generera nya idéer än att finna allmängiltiga 

resultat. Eftersom studien i övrigt har en bra tillförlitlighet anser vi därför ändå att 

reliabiliteten är tillräckligt god. Dock ska även nämnas att kategoriseringen av elevernas 

attityder har gjorts med modellen av Di Martino och Zan till hjälp och att elevernas svar 

ibland gick in i flera kategorier samtidigt. Detta gjorde att det var svårt att vara helt 

konsekvent under analysen men trots detta tycker vi att den blev till belåtenhet.  

Ekvationen (x + 3)(x – 3) = 0 blir mycket enkel att lösa med konjugatregeln, vilket vi 

missade när den konstruerades. Det visade sig att eleverna i naturklassen som nu läser 

matematik 2c precis gått igenom konjugatregeln medan eleverna i samhällsklassen var mycket 

ovana vid parentesmultiplikation överhuvudtaget. Uppgiften föll därför inte ut riktigt som vi 

hade tänkt oss, men resultatet är ändå av intresse och behandlas i rapporten.  
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Resultat  

Eleverna har fått kodnamn utifrån deras placering runt bordet där 1EA står för intervju 1, Elev 

A; 2EC är intervju 2, Elev C och så vidare. Vid de tillfällen då vi själva figurerar i citaten har 

vi givit oss själva bokstäverna I för Inger och M för Maria.  

Nedan presenteras resultaten av fokusgruppintervjuerna utifrån relevanta teman utmejslade 

från det transkriberade materialet efter omfattande genomläsning, men även med inspiration 

från tidigare forskning och med koppling till våra frågeställningar.  

Fokusgruppintervju 1 

Intervju 1 gjordes i en naturklass som läser första året på en gymnasieskola i en medelstor 

svensk stad. Vid intervjutillfället läste de matematik 2c, men de hade under hösten läst 

matematik 1c. Vid intervjun deltog sex elever ur samma klass.  

Tema 1:1 Viktigt för egen matematikinlärning  

Under den här delen av intervjun får eleverna börja med att se en lista på åtta faktorer som 

kan tänkas påverka deras matematikinlärning. De faktorer som vi föreslår är 

 
arbeta praktiskt 

diskutera med klasskamrater 

intelligens 

läraren  

plugga 

stämningen i klassen 

uppväxt och familjesituation  

övrigt  

och eleverna uppmanas att välja ut den faktor som de tycker är viktigast. Läraren är den faktor 

som de tar upp som viktigast, och de verkar ganska överens om detta. 1EF motiverar det så 

här  

1EF: Läraren, det är ju den som ska lära ut. Den ger ju hela inställningen till matte. Den 

utstrålar ju vad man får för uppfattning om själva ämnet också.  

1EE tycker också att en lärare som man inte tycker om kan göra så att man inte gillar ämnet 

lika mycket. 1EB nämner även att hen tror att uppväxten kan ha betydelse för att väcka 

intresset, men menar annars att det är läraren som gör en intresserad från första början. De 

flesta är också överens om att intresset eller inställningen till matte kan förändras ifall man 

byter lärare, exempelvis från en man inte gillar på högstadiet till en man gillar i gymnasiet. 

1EC tillägger också att hen tycker att deras nuvarande lärare är den bästa som hen har haft.  
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1EC uppger att det är helt oviktigt för inlärningen att diskutera med klasskamrater, och för 

detta får hen medhåll från en av de andra eleverna samt från 1EE som säger "det gör vi väl 

inte ens, egentligen". 1EC tillägger att de snackar om annat. 1EB nämner att de fick testa att 

arbeta med matematik i grupp på de nationella proven i nian och 1EC tror att de nu under 

gymnasiet har jobbat i grupp på området logaritmer, men de andra i gruppen verkar 

tveksamma till detta. 1EF berättar att hen har haft det som arbetssätt på en lektion då de skulle 

bestämma höjden av ett träd med hjälp av skugga.  

 
1EF: [tyst] Jaa… det var ju, det var utomhus, så det var kul att slippa sitta på lektionen. [skratt] 

men ja. Jag vet inte om det gav så jättemycket. Men. Det var ju skön variation men jag lär mig 

ju mer nu att sitta och göra uppgifter… än att göra det på riktigt liksom, jag kan lika gärna läsa 

uppgiften egentligen.  

 

1EB och 1EC beskriver sedan hur de skulle lägga upp en lektion om de fick välja helt själva. 

De skulle vilja att läraren först har en genomgång på tavlan och att klassen därefter väljer ut 

ett tal som de ska räkna gemensamt. Som hjälp ska det finnas formler på sidan av tavlan. 1EC 

tycker att läraren ska fråga elever slumpvis, alltså inte bara dem som räcker upp handen, om 

hur man gör. Om en person inte vet ska frågan gå vidare till nästa. Man ska inte ha fått 

förbereda sig innan utan läraren ska gå igenom det som behövs under lektionen. 1EF håller 

inte riktigt med utan tror att det blir långtråkigt att ha så långa genomgångar. Hen föreslår 

istället ett upplägg där läraren först har en genomgång, därefter får eleverna räkna själva och 

att man skulle kunna avsluta med idén som 1EB och 1EC tog upp.  

Tema 1:2 Lösningsstrategier  

Eleverna har tidigare under intervjun pekat ut potensekvationer och att lösa ut variabler som 

svårt och ekvationslösningens grunder som enkelt. De får nu i uppgift att välja ut svåra och 

lätta uppgifter bland de olikfärgade uppgifterna som presenterats i avsnittet Metod för 

datainsamling. 

1EB och 1EC börjar med att peka ut den röda och den gröna uppgiften som enkla. 1EB 

tillägger att det inte blir några trevliga svar på den röda. Därefter säger 1EC att den gula och 

den blåa uppgiften är de svåraste. Hen får medhåll av 1EB som även tillägger att de resterande 

två uppgifterna är enklare än de andra. 1EE är på väg att säga något men hinner inte förrän 

samtalet går vidare. 

Ingen av de andra säger något om vilka uppgifter de tycker verkar svårast eller lättast. Två 

elever framhåller att det skulle bli enklare om det står x istället för andra symboler. 1EB 

motiverar detta med att man är mer van vid att det står x. 1EC däremot säger att de har jobbat 

med det så mycket att det inte spelar någon roll längre.  

När det gäller lösningsstrategier då man kör fast uppger 1EC att hen är envis och kan sitta 

och klura hela lektionen medan 1EB, 1EE och 1EF säger att de ger upp ganska snabbt om de 
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fastnar. 1EE brukar be om hjälp om hen kör fast, först frågar hen en kompis och sedan 

läraren.  

Nästa uppgift är att välja mellan olika lösningar till samma problem. Den första uppgiften 

är en ekvation med x i bägge led. Där uttrycker både 1EE, 1EF, 1EB och 1EC att de valde den 

lösningsstrategin där de löste ekvationen genom att samla positiva x på ekvationens högra 

sida, istället för negativa x på ekvationens vänstra sida. 1EE ger aldrig någon förklaring till 

varför, men 1EF säger att hen ville samla alla x på den (sida?) som har flest x från början 

eftersom hen inte gillar när talen blir negativa. Även 1EC och 1EB är inne på samma spår.  

 
I: Varför valde ni den till vänster? Eller var det  

1EF: Alltså för att den hade… eller va minst, försökte få bort, samla alla x på den som har flest 

x från början. Tänkte jag. 

1EB: Ja inte på  

1EF: Jag gillar inte en massa minus, alltså negativa tal. 

I: Var det nån som gjorde mer åt den högra? 

1EC: [med eftertryck] Nooo. 

[skratt] 

1EC: Det är lättare plus, alltid lättare plus än minus. 

I: Aa. Aaa. 

1EB: Om inte annars behöver du inte gångra med 

[två av de andra eleverna fnissar] 

1EB: minus ett, eller nåt sånt där. Eller vad man  

1EC: nej exakt. 

 

Nästa uppgift, (x + 3)(x – 3) = 0, är en ekvation som man enligt våra förslag antingen kan lösa 

genom att multiplicera ihop parenteserna eller genom att använda nollproduktmetoden. 1EC 

säger att hen gjorde en lite annan metod än vad vi föreslagit, nämligen att hen använde 

konjugatregeln för att förenkla uttrycket vilket ger x
2
 – 9 = 0. Lösningen blir då lite kortare än 

vad vårt ena förslag med samma grundstrategi angav (se Appendix 2, bild 3). Några av de 

andra ger vaga medhåll i form av "Aaa" till 1EC:s förslag. Det är oklart hur många av 

eleverna som multiplicerade ihop uttrycken eller om någon gjorde på något annat sätt än det 

1EC nämner, men ingen uttrycker någon annan åsikt.  

Nästa uppgift är en enkel ekvation där symbolen för den okända är ett frågetecken. Våra 

två förslag på lösningar är antingen att genom huvudräkning tänka ut vad som ska stå istället 

för frågetecknet eller att ställa upp en ekvation. De som uttalar sig är 1EF och 1EC. 1EF 

verkar använda sig av något mellanting mellan ren huvudräkning och ekvationslösning medan 

1EC använder sig av huvudräkning för att lösa uppgiften. Om det hade stått x istället för ? tror 

1EB att det kanske hade gått snabbare och att hen nog hade ställt upp det mer som en 

ekvation, 1EF tror att hen hade ställt upp det mer som en ekvation och 1EC säger att det hade 

varit lättare med x för att hen då hade flyttat över.  

 
I: Hade det gjort någon skillnad om det hade stått x istället till exempel för frågetecknet? 

[kort tystnad] 

1EF: jaa… 

1EB: kanske hade gått snabbare. Vet inte 
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1EC: ja faktiskt man kanske tänker så här 

1EF: då hade jag, nu ställde jag inte upp det som en ekvation, det hade jag kanske gjort då. 

[…] 

I: och ni som räknade mera i huvudet, hade ni ställt upp det mer som en ekvation om det hade  

stått x? Eller hade ni 

1EB: ja faktiskt, jag tror inte, jag vet inte det är andra grejer att tänka på 

1EC: men det var ju lättare med x, då kan man bara flytta över x:et… 

 

Slutligen lät vi eleverna ta ställning till de felaktiga svaren som gavs på en av uppgifterna i 

Küchemanns (1978) studie, nämligen uppgiften "multiplicera P+2 med 3". De elever som 

uttalade sig verkade inte ha några större problem med att se vad som gjorts fel i de felaktiga 

svaren. När de sedan fick se de korrekta svaren 3(P+2) och 3P+6 och reflektera över dessa 

säger 1EB och 1EC att de skulle ha svarat 3P+6. 1EB tycker att 3(P+2) känns ofullständig och 

1EF säger att hen skulle ha gjort den först men sedan "räknat ut det". 

Tema 1:3 Allmänna attityder till matematik 

I jämfört med andra ämnen upplever eleverna att matematiken är stressigare. Kommentarer 

från eleverna om detta handlar exempelvis om att det går snabbt, att man hela tiden måste 

vara fokuserad, att de som går natur läser två böcker på ett år medan samklasserna bara läser 

en. I jämförelse med exemplet samhällskunskap säger två av eleverna att matematik är mer att 

det bara finns ett rätt och ett fel, medan man måste tänka mer ”utanför” i samhällskunskap. 

Detta säger en av dem ”kan vara skönt” med matematik. Tre av de andra eleverna säger att de 

tycker att matte är jobbigare än andra ämnen och att de har lättare för samhällskunskap. Trots 

detta säger åtminstone en av dem att hen tycker att matematik är roligare än samhällskunskap. 

Respondent 1EC sammanfattar sin åsikt av diskussionen så här: 

Jag hade säkert haft andra åsikter om jag hade läst matte 2b, det skulle skilja sig ordentligt. Då 

skulle jag ha lättare för det än andra ämnen. I det här läget… c e svårare, så därför kanske man 

väljer andra ämnen [syftar troligtvis på vår fråga om valet mellan matte och samhällskunskap] 

istället. 

Flera av eleverna säger att de funderar på att läsa vidare vid högskola eller universitet. 1EE 

menar att det inte finns så mycket annat man kan göra när man har gått natur. 1EE och 1EC 

vet inte vad de vill läsa, 1EF säger att hen inte ens vet vad det finns att välja på. 1EB nämner 

"juridik eller något annat roligt". Hen är osäker på om jurister behöver matte.  

När vi diskuterar olika områden inom matematiken utifrån kapitlen i deras lärobok i 

matematik 1c uppger flera av eleverna att funktioner var det kapitel som de upplevde som 

svårast. Ingen pekar spontant ut något annat kapitel som svårt. Två av eleverna beskriver 

procentkapitlet som det roligaste, med motiveringen att det är lättare att relatera till i 

vardagen, medan 1EE och 1EF enas om att kapitlet om sannolikhet var ”lite roligt”. De anger 

ingen speciell anledning till varför det var roligt men diskuterar i gruppen vad de gjorde under 

detta kapitel vilket visar sig vara en uppgift där man kunde vinna en bil och att de ritade träd. 
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Elev 1EC tycker att statistik var roligt men får inget medhåll utan istället ifrågasätter 1EB om 

de verkligen gjorde statistik och säger sig inte komma ihåg mycket av det.  

1EC framhåller inledningsvis att de i framtiden kommer att ha mest nytta av algebra, 

ekvationer och sedan fyller övriga respondenter i med procent. På högskola och universitet 

tror samma elev att de kommer att ha användning för allt. 1EB nämner spontant geometri och 

statistik men tillägger ett ”kanske” efteråt. Hen tror också att procent och statistik är det man 

har mest nytta av i arbetslivet, och lägger till ekvationer med ett ”kanske” efteråt. Funktioner 

tror flera att de inte kommer ha någon nytta av. Ingen annan pekar ut något annat område som 

särskilt viktigt eller oviktigt.  

Det uppkommer ingen direkt diskussion om hur familjesituationen eller den egna 

motivationen påverkar det egna lärandet men 1EB nämner vid ett tillfälle att uppväxten kan 

ha betydelse.  

 
1EB: men alltså om man ska vara intresserad av matte så kanske uppväxten kan vara nånting 

men asså annars är det ju läraren som 

1EC: läraren 

1EB: som gör en intresserad från första början. 

Tema 1:4 Attityder till algebra och ekvationer 

1EB säger inledningsvis att hen inte riktigt är säker på vad som menas med begreppet algebra 

och menar att hen glömt bort vad det är.  

 
1EB: Jag har glömt bort vad algebra är. 

1EC: Det var ju x och y och med 

1EB: Är algebra bara… namnen på dom där, eller vad är algebra? 

 

Senare under intervjun säger hen att hen tyckte att det var logiskt. En av de övriga eleverna 

uppger att det var ”lite kul, lite svårt”. 1EC argumenterar för att det var ett ”bra” kapitel, där 

hen med ”bra” menar att ”man kunde lära sig snabbt och det gick lätt sen”.  

1EC nämner utan speciell anledning potensekvationer som jobbigare än det andra.  

 
1EC: [tyst] Potensekvationer tyckte jag var lite jobbigare än dom andra delarna. 

1EB: Potens och vadå? 

1EC: Potensekvationer. 

[…] 

1EB: Jag hade problem att lösa ut dem på nå vänster. Men sen gick det bra när man upphöjde 

till vad var det en tolftedel… 

1EC: Då blev det potens istället för… rotuttryck liksom. 

 

1EB säger att hen hade svårt att lösa ut dem. En annan av eleverna uttrycker osäkerhet över 

hur hen ska förklara vilket område inom algebra och ekvationer som hen tycker var svårast.  

 
M: Var det nåt som ni direkt kände som ni kommer ihåg var svårare än nåt annat?  
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[tystnad] 

1EF: När man skulle lösa ut det här speciella från formler. Eller så här man skulle få ut tiden 

från… är inte det också det här? [tyst] Eller är det funktioner? 

M: Jo, det har med det att göra aa. 

1EF: Aaa. Det har jag liksom lite svårt för. 

1EE: Men vadå, vadå? 

1EF: Alltså, man hade ett tal eller så här en formel, jättelång, och så skulle man lösa ut en 

speciell… [tystnad] 

1EB: du skulle förenkla? 

 

Flera håller med om att de upplevde det som svårt att lösa ut en variabel. Kapitlet om 

ekvationslösningens grunder uppger flera som ganska enkelt. De har svårt att komma ihåg vad 

de tyckte var roligt eftersom det var ett tag sedan som de läste kursen. 1EB tycker dock att det 

alltid är roligt när man klarar uppgiften, vilket flera av de andra håller med om.  

Majoriteten av eleverna uppger att de började med algebra och ekvationer i åttan. En elev 

säger att det var i nian och en säger att hen inte hade gjort det innan hen började gymnasiet, 

men tillägger att hen kanske har glömt det. De har lite olika uppfattning om hur de har upplevt 

att räkna algebra och ekvationer sedan de började med det. Både 1EE och 1EF tyckte bättre 

om det i början. Detta motiverar 1EF med att det var roligare när det var lättare, att 

uträkningarna är mycket längre nu. Hen säger också att det var svårt att förstå varför de skulle 

räkna med bokstäver och att hen hade velat få detta tydligare förklarat för sig. Även 1EB 

nämner oförståelsen för varför de höll på med det som en anledning till varför det var svårt.  

 
1EB: Det var nog det som 1EF sa, i alla fall för mig, att man inte vet vad man ska ha det till.   

 

1EC har en lite annan upplevelse än de andra. Hen tyckte att det var svårt i nian, sedan tog 

hen en extra mattekurs som bara behandlade ekvationer. Hen uppger att det därför blev lättare 

då hen kom till gymnasiet, för att hen förstod det då. Som anledning till att hen tyckte det var 

svårt säger hen att det var nytt.  

1EC: Asså det är nytt. Procent det har vi jobbat med sen femman, fyran. 

Ekvationer menar hen att man började med först i nian för hens del. Hen återkommer dock till 

att det har blivit lättare nu. 

1EB föreslår att en affärsman skulle kunna använda sig av just algebra och ekvationer för 

att veta hur mycket varor som ska köpas in. 1EC menar att ingenjörer kan ha nytta av det men 

ger ingen motivering till hur eller varför. 1EE tror att en ekonom kan ha användning av det för 

att räkna ut ”ränta och grejer”, men tillägger sedan att det kanske mer är procent man 

använder sig av då. 1EC uppger att det är svårt att veta om de själva kommer att ha nytta av 

algebra och ekvationer framöver eftersom man kanske ännu inte vet vilket jobb man kommer 

att ha i framtiden, men att man säkert kommer att stöta på det någon gång. Hen har också 

tidigare framhållit att hen tror att alla kapitel kommer att vara till nytta om man pluggar på 
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högskola och universitet. 1ED tror inte att hen kommer att ha nytta av det eftersom hen tycker 

att det är för svårt.  

Två av eleverna resonerar kring sambandet mellan att området är svårt och roligt. 

1EF: Det är klart det är roligare när det är lättare. Tycker jag. Nu är uträkningarna mycket 

längre, och det tar, om man gör ett litet fel så… 

1EB: det var kul faktiskt i nian, det var ju kul fortfarande nu, men det var mycket svårare.  

Fokusgruppintervju 2 

Den andra fokusgruppintervjun gjordes i en klass som läser första året på 

samhällsprogrammet. Här intervjuade vi bara tre elever eftersom fler tyvärr inte hade 

möjlighet att ställa upp vid tillfället för intervjun. Eleverna läser matematik 1b och har gjort 

cirka två tredjedelar av kursen. Just nu håller de på med funktioner och nationella provet är 

om cirka tre veckor. Eleverna benämns här 2EA, 2EB och 2EC.  

Tema 2:1 Viktigt för egen matematikinlärning  

Då eleverna diskuterar kring vad som är viktigast för de själva för att kunna lära sig 

matematik säger samtliga spontant läraren. 2EC säger att läraren måste motivera och inspirera 

medan 2EA främst menar att läraren måste kunna förklara bra för att man ska lära sig.  

 
2EC: Vad man tror är viktigast… Alltså för mig är det läraren. För läraren måste ju vara där 

och kunna motivera en till att gilla ämnet.  

2EA: Har man en dålig lärare så lär man sig själv inte lika bra.  

2EB och 2EC hade samma lärare i högstadiet och tyckte inte att hon var bra alls, men att de 

har kunnat ta igen mycket på gymnasiet med en bättre lärare. 2EC pluggade hemma med hjälp 

av sin pappa och sin bror medan 2EB struntade helt i skolan på högstadiet. De säger också att 

de knappt hade någon matematikundervisning alls i nian.  

 
2EB: Nej, jag sket i skolan när jag gick där. Jag brydde mig inte.  

M: Okej.  

2EB: Men jag tog igen det här.  

M: Varför brydde du dig inte då?  

2EB: Jag brydde mig inte om nåt, alls.  

I: Inga andra ämnen heller?  

2EB: Jag mådde inte bra. Jag sket i allt.  

M: Så det hade inte specifikt med matteläraren att göra? 

2EB: Nej. Men jag tog igen det här. På två månader. 

 

2EB säger alltså att det inte var specifikt på grund av läraren specifikt som hen hade svårt att 

lära sig matte under högstadieåren, utan hen nämner främst dåligt psykiskt mående och låg 

motivation. Kring uppväxt och familjesituation säger först alla elever att det inte är särskilt 
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viktigt. Ändå säger två elever att de fått hjälp hemifrån och att matematikintresserade 

föräldrar kan vara till hjälp. 2EC säger exempelvis att hen lärde sig nästan all matte i 

högstadiet av sin bror och pappa. Hen uppger att hen hade svårt att förstå sig på läraren och 

säger att det var tack vare stödet hemifrån som hen klarade matten i nian.  

     2EA betonar att det inte räcker med duktiga föräldrar utan det krävs egen motivation 

också. 2EB verkar tycka att föräldrarnas intresse spelar roll för de egna resultaten, medan de 

två andra inte verkar tro att man automatiskt övertar de attityder som finns i hemmet.  

 
2EB: Alltså det märks ju om man har matteintresserade föräldrar. Min kompis, han har A i 

matte och hans farsa är revisor.  

 

2EC: Min far han är typ matematiker och min bror han siktar jättehögt, han kommer kanske att 

bli en privatmattelärare senare. Även fast jag har deras del, jag siktar ändå på såhär 

mittenbetyg, typ C och D.  

 

2EA: Jag behöver inte vara jättebra på matte bara för att min farsa är väldigt bra och utbildad i 

matte. Jag kan liksom… Om jag inte vill få jättehögt betyg eller få högt betyg så kan jag inte få 

det, om jag vill kan jag få E och D och jättelågt betyg, det spelar ingen roll, det beror på vad 

jag själv verkligen pluggar, hur läraren är och hur mycket man lär sig. 

 

Att diskutera med klasskamrater anger de spontant som helt oviktigt. De tror inte att det 

påverkar inlärningen utan menar att det viktiga är vad man själv gör. De är ovana vid 

gruppuppgifter i matte och har bara provat det någon enstaka gång på gymnasiet. I högstadiet 

diskuterade 2EA mycket med sina klasskamrater och de hjälpte ofta varandra för att komma 

vidare i matten. Alla tre menar också att de i första hand frågar en kompis om de kör fast på 

en uppgift, innan de vänder sig till läraren.  
 

M: Okej. Men tycker ni att ni lär er på det [diskutera]också eller är det bara att räkna själv som 

man lär sig nånting på? 

2EA: Nej, det kanske är lättare att fatta om kompisen förklarar än om läraren förklarar. För den 

förklarar på ett annorlunda sätt. 

2EC: Ja. Kompisen kan vara lite enklare att förstå sig på för, läraren såhär pratar ju på sitt 

sätt… En kompis som man hänger med hela tiden, de förstår ju lite mer hur, och gör så man 

själv förstår och tar det till en annan nivå.  

 

När eleverna ska välja sitt eget önskelektionsupplägg börjar 2EB beskriva ett upplägg där 

läraren håller flera korta genomgångar och eleverna får räkna själva emellan. 2EC håller med 

och menar att de ofta har alldeles för långa genomgångar nu och att det gör att man är trött när 

det är dags att sätta igång att räkna. Något annat upplägg föreslår de inte. Laborationer och 

experiment i eller utanför klassrummet är de tveksamma till, likaså att räkna matte ute i 

naturen. 

2EA: Man lär sig inte lika bra, om man går ut och gör saker, då pluggar man inte. 

2EC säger att en trevlig klassrumsmiljö med frisk luft kan hjälpa en att plugga effektivare och 

orka mer, men hen vill fortfarande helst ha matematiklektionerna i klassrummet.  
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2EC och 2EB är båda intresserade av samhällskunskap men ingen av dem verkar 

intresserad av att läsa mer samhällsinriktad matematik eller på något sätt förena dessa ämnen. 

De tycker det verkar svårt och att ämnena ligger för långt ifrån varandra. 

2EB: Om man försöker göra det så och lyckas kanske det är bra, men blir det katastrof så blir 

det inget bra. 

Tema 2:2: Lösningsstrategier  

Vi presenterar sex uppgifter för eleverna på en skärm och de får välja ut vilka de tycker är 

lättast respektive svårast. Uppgifterna har färgerna som angavs i avsnittet Metod för 

datainsamling. 2EB uppger att den lila är lättast eftersom hen tycker att procent är lätt. Även 

den gula andragradsekvationen tas upp och 2EC fyller i att den är väldigt enkel. Vilken 

symbol som används av x, n eller t säger eleverna inte spelar någon roll.  

 
2EA: Det är ju ändå bara nummer.  

2EC: Det hade inte gjort någon skillnad.  

2EA: Den okända är ju så. Det är bara en annan bokstav eller en annan symbol.  

 

Vid enkel ekvationslösning är alla överens om att de vill samla positiva x på ena sidan.  

 
2EB: Lättare om man börjar med lägre tal.  

2EC: Ja, och det är bara lite enklare att räkna ut när det är, jag vet inte, för mig blir det bara 

enklare att räkna ut när det är positiva tal än minustal.  

 

Talet (x + 3)(x – 3) = 0 försöker ingen elev ens sig på och det blir inget resonemang kring 

olika lösningar, trots att Inger försöker uppmuntra dem till detta.  

 
I: Vill ni se lösningar, eller vill ni klura lite? 

[Mummel] 

2EC: Jag tror jag kanske vet hur man ska göra, men jag är osäker på om jag tänker rätt. 

I: Ja. Jamen vi kan slänga fram lösningar. 

[paus] 

I: Antingen multiplicerar ihop dem, och sen räknar ut, eller tittar på så var och en blir noll. Var 

det nåt sånt du tänkte, eller var det annorlunda? 

1EC: Nej.  

I: Var det nån som hade en lösningstanke på den här eller var den för svår? 

[Tystnad, mummel] 

I: Nej, ni har inte gjort så mycket sånt här. 

 

Talet 53 – ? = 38 väljer 2EC tydligt att ställa upp som en ekvation medan 2EB räknar i 

huvudet vad skillnaden mellan talen blir. 2EA:s lösningsstrategi är mer oklar, hen verkar göra 

något mellanting och tar 53 – 38.  

Talet ”multiplicera P + 2 med 3” får eleverna fundera någon minut att tänka innan vi ger de 

tre felaktiga svar och ber de förklara varför dessa är fel. 2EC hoppar direkt in och förklarar 

snabbt varför alla tre är fel och vad de missat. När vi ger eleverna de två korrekta lösningarna 
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3(P + 2) [rosa] och 3P + 6 [gul] är de överens om att dessa ser bättre ut. De säger alla att de 

hade svarat med 3P + 6.  

2EC: Jag hade tagit… Mitt svar, alltså det blir den gula, men jag hade satt upp den rosa först 

för att visa hur jag tänker. Och så kommer jag fram till svaret, vilket är den gula.  

Tema 2:3: Matematik samt algebra och ekvationer i skolan  

Det kapitel eleverna är på nu, funktioner, beskrivs av samtliga som svårt samt att de har svårt 

att förstå vad de ska använda kunskaperna till.  

 
2EC: Jag ser inte nödvändigheten i att veta det senare i livet. Så…  

M: Okej.  

2EC: Med de andra sakerna kan jag kanske förstå mer. Procent och sånt där, ekvationer och 

sånt, det är bra att veta, men mer, det som vi går igenom nu, det ser jag ingen nytta med.  

 

Roligast säger alla elever är procent. Algebra och ekvationer tycker 2EA och 2EC har varit 

kul och givande. 2EC säger att hen tycker det är kul eftersom det är enkelt.  

     2EB däremot tycker att det har varit svårt och hävdar att läraren har lärt ut fel vilket gjorde 

att hen misslyckades helt på provet. I efterhand har hen inte fått veta hur hen skulle ha gjort 

istället.  

Alla säger att de börjat med algebra i femman-sexan och ekvationer i högstadiet i skolan. I 

början tyckte ingen att det var svårt alls. 2EC säger att hens pappa visade saker med hjälp av 

algebra redan i tvåan och trean och att det därför var välbekant när läraren tog upp det i 

skolan. 

 
2EA: Jag tyckte det var jättelätt i början.  

2EC: Ja. För mig var det inte sådär svårt, för jag har… Under åren innan när min far försökte 

hjälpa mig med matten så brukade han använda lite algebra och såhär, så att använda bokstäver 

och kunna förklara och så, så för mig var det rätt så att det här har jag sett tidigare, så det var 

inte så värst svårt.  

 

Både 2EC och 2EA tycker att algebra och ekvationer fortfarande är rätt enkelt, medan 2EB 

menar att det är mer invecklat nu än vad det var under tidigare skolår. Ekvationskapitlet 

upplevdes som lätt förutom avsnittet om olikheter av både 2EA och 2EC, medan 2EB har haft 

svårt att förstå uppgifter med parenteser.  

2EB: Alltså, jag vet hur jag räknar dem. Men jag förstår inte. Vad är nyttan?  

Tema 2:4: Matematikanvändning i samhället  

Personer som använder mycket matte är enligt respondenterna ekonomer, jurister och 

revisorer. Den sortens matte personen är bra på är sådant denne använder i sitt yrkesliv. Som 

personer i sin egen ålder som är duktiga pekar 2EB och 2EC på 2EA, men hen protesterar och 
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säger att hen var en medelmåtta i sin gamla skola. Alla tre är inställda på att läsa vidare, 2EB 

tror att hen kommer att läsa till socionom medan övriga inte har bestämt sig. Alla tror att de 

kommer att läsa viss matte även på sina vidareutbildningar.  

2EB: Min morbror läser till det [socionom] nu, och han har matte.  

Övriga vet inte vad de ska läsa och således inte vilken sorts matematik de kan tänkas ha nytta 

av, men nämner några områden som känns viktiga.  

 
2EA: Jag kommer ha nytta av uttryck och ekvationer, procent och sannolikhet och statistik, tror 

jag.  

2EC: Mest ekvationer och procent. Och kanske lite numerisk räkning, men jag tror främst 

procent och ekvationer, kommer vara viktigast för mig.  

 

Personer som behöver kunna specifikt algebra och ekvationer har de först svårt att komma på. 

2EC nämner ekonomer, men 2EA protesterar lite. Hen tror inte att just ekvationslösning är 

relevant för ekonomer utan tror mer att de använder procent, statistik och sannolikhetslära. 

2EB berättar om sin kompis pappa som är revisor och arbetar på ett spelföretag där han 

använder mycket algebra.  

2EB: Han använder mycket algebra. Han är på ett företag och håller på. Han är på ett 

spelföretag. Där kollar de innan och uppskattar hur mycket de kommer att tjäna på ett visst 

spel, så att när de släpper det, så drar de inte in några mer pengar på fem månader, eller nåt. Så 

de får uppskatta och gissa.  

På en direkt fråga säger hen att detta gjort henom själv lite mer intresserad av matematik, att 

hen ser att det går att använda. Ingen av eleverna verkar förstå hur funktioner används utanför 

matematikklassrummet och nämner det som skäl till att de inte gillar kapitlet de nu håller på 

med.  
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Resultattolkning 

1. Vilka svårigheter upplever och uppvisar elever vid algebraisk räkning och 

ekvationslösning? 

Matematiskt språk 

Ordet variabel använder ingen elev i någon av våra intervjuer. I första intervjun fiskar en elev 

efter det men kommer inte på vad hen ska använda för ord. 

 
1EF: Alltså, man hade ett tal eller så här en formel, jättelång, och så skulle man lösa ut en 

speciell… [tystnad] 

 

I andra intervjun används ord som nummer, det okända, bokstav eller symbol. Det blir tydligt 

vad eleverna syftar på utifrån sammanhanget, men ordet variabel hade kunnat underlätta 

förståelsen. 

 
2EA: Det är ju ändå bara nummer.  

2EA: Den okända är ju så. Det är bara en annan bokstav eller en annan symbol.  

 

Även kring själva begreppet algebra råder det oklarheter för vissa elever. När en elev inte 

minns vad algebra handlar om får hen hjälp av en annan med att minnas att det handlade om 

”x och y”. Det blir ingen särskilt precis definition, men hjälper kanske eleven till att minnas 

lite från kapitlet.  

Det framkommer både en ovana och en ovilja mot lektioner vilka som inte har ett klassiskt 

matematiklektionsupplägg med en lärargenomgång och sedan räkning på egen hand, även om 

eleverna har lite olika önskningar även på hur en sådan lektion ska läggas upp i fråga om 

längd på genomgångar och typ av genomgångar. Diskussionsuppgifter har de mest haft på 

nationella provet, inte på vanliga lektioner. De menar att viljan till att göra kreativa lektioner 

ofta inte räcker och att det sällan blir bra. 

Svårigheter med olika symboler 

Då vi frågar eleverna säger de flesta i fokusgrupp 1 att de föredrar symbolen x framför till 

exempel P eller n. De tycker inte att en uppgift nödvändigtvis blir svår bara för att den har en 

annan symbol och säger att de är rätt vana vid att använda olika bokstäver, men att de flesta 

uppgifter skulle bli något enklare med ett x istället för en annan symbol. I fokusgrupp 2 säger 

eleverna att de är vana vid olika symboler och att det inte spelar någon roll. Anmärkningsvärt 

är ändå att de spontant väljer andragradsfunktionen x
2
 + x – 6 = 0 som en av de allra enklaste 
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uppgifterna, trots att de inte har gått igenom pq-formeln eller någon annan lösningsmetod för 

den här sortens ekvationer. Först efter att ha funderat en stund konstaterar en 2EC att n
2
 – 2 = 

62 också är ganska enkel, en andragradsfunktion de här eleverna har gått igenom. Den 

förklarar hen också hur man kan lösa medan den första lämnas vid ett konstaterande om att 

den är lätt. Ännu längre tid tar det innan hen börjar kommentera uppgiften med t som symbol, 

trots att den är enklare och inte innehåller någon andragradsterm. Naturligtvis kan det vara så 

att hen inte såg den uppgiften först av något skäl, men en tolkning är att de tyckte att den 

”svåra” andragradsekvationen såg lätt ut därför att den hade just x som okänd. 

När vi använder ett frågetecken (?) som symbol för den okända menar några elever i främst 

fokusgrupp 1 att detta får dem att räkna mer huvudräkning och att om symbolen istället hade 

varit x hade de ställt upp det mer som en ekvation.  

Heltalslösningar 

De flesta uppgifter vi visar har heltalslösningar. En uppgift får lösningen 1,5 (eller 3/2) vilket 

inte vållar några direkta svårigheter som vi kan se. I första fokusgruppen räknar en elev fel på 

talet 2t - 4 = - t + 2 vilket hen löser i huvudet utan att skriva ner någonting. Hen konstaterar då 

att ”det inte blir några trevliga svar” vilket vi tolkar som att hen fått det till något bråktal.  

2. Vilka lösningsstrategier väljer eleverna i första hand? 

Positiva tal 

Båda grupperna är tydliga med att de föredrar en positiv koefficient framför den okända vid 

ekvationslösning. De väljer lite olika sätt att uttrycka det på: 

1EF: Alltså för att den hade… eller va minst, försökte få bort, samla alla x på den som har flest 

x från början. Tänkte jag. 

1EF: Jag gillar inte en massa minus, alltså negativa tal. 

1EC: Det är lättare plus, alltid lättare plus än minus. 

2EC: Ja, och det är bara lite enklare att räkna ut när det är, jag vet inte, för mig blir det bara 

enklare att räkna ut när det är positiva tal än minustal.  

2EB uttrycker också att det är lättare om man börjar med lägre tal. Det är dock oklart om hen 

syftar på låga positiva tal eller om hen tycker negativa tal nära noll är lika lätta att hantera.  
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Benägenhet att multiplicera in 

Parentesmultiplikation verkar inte eleverna så vana vid. Ingen elev pekar spontant ut (y + 5)(y 

- 7) som varken enkel eller svår. I fokusgrupp 2 pratar ingen elev om den överhuvudtaget och 

i fokusgrupp 1 berörs den endast som enklare än två av de andra. 

Naturklassen verkar lösa (x + 3)(x – 3) = 0 genom att multiplicera ihop parenteserna. 

Nollproduktmetoden brukar inte gås igenom förrän i senare kurser och ingen elev använder 

sig av den. Metoden i sig kräver inga djupare kunskaper än vad eleverna redan har, men det 

gäller att komma på knepet vilket eleverna inte är vana vid och de får också mycket kort tid 

på sig. En elev tar upp konjugatregeln vilket de andra eleverna ger medhåll till. I 

samhällsklassen är eleverna tydligt ovana vid den här sortens uppgifter och ger intryck av att 

inte alls veta hur de ska multiplicera ihop de båda parenteserna. I deras bok hittar vi heller 

inga tal där två parenteser ska multipliceras med varandra, utan endast sådana där en faktor 

ska multipliceras in i en parentes, det vill säga uppgifter av typen 3(P + 2) som vi sedan ger 

dem.  

Att hitta felaktigheterna i våra lösningar när P + 2 har multiplicerats med 3 är inga 

svårigheter för någon av grupperna. Däremot säger alla att de skulle välja att svara med 2P + 

6 och inte 3(P+2). I båda fokusgrupperna uttrycker eleverna att 3(P + 2) är ofullständigt. En 

elev ur varje fokusgrupp säger att hen skulle ha ställt upp 3(P + 2) först, men att det bara är ett 

steg på vägen för att komma fram till 3P + 6, vilket ses som det rätta svaret. 

2EC: Jag hade tagit… Mitt svar, alltså det blir den gula, men jag hade satt upp den rosa först 

för att visa hur jag tänker. Och så kommer jag fram till svaret, vilket är den gula.  

Vem hjälper till med matten? 

En elev, 1EC, säger att hen ofta sitter och klurar själv länge när hen har kört fast på en 

uppgift. Flera andra elever säger att de ger upp mer lättvindigt och ber om hjälp. 1EE säger att 

hen först brukar fråga en kompis och sedan läraren, vilket är samma svar som alla eleverna i 

fokusgrupp 2 ger. Samma elever menar dock att de inte alls ser diskutera med klasskamrater 

som en viktig del för inlärning. Det verkar som att de inte riktigt räknar att fråga kompisen om 

hjälp som att diskutera matematik, eller så är det som 1EC är inne på, att de snabbt brukar 

börja prata om annat. 

På ett prov säger alla elever i andra fokusgruppen att de kan hoppa över svåra uppgifter 

först eller gå vidare om de får ett svar som verkar uppenbart felaktigt, men alla säger att de 

brukar gå tillbaka och försöka igen senare ifall de har tid över. 2EC beskriver dock 

provsituationer som stressiga och antyder att hen ofta inte har tid över.  

Den enda elev som pratar om matematikstöd hemifrån är 2EC som fått mycket hjälp av sin 

pappa och sin bror främst i grundskolan. 
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3. Vad har gymnasieelever för attityder till ekvationer och algebra? 

Här, och under frågeställning 4, presenteras elevernas attityder enligt Di Martino och Zans 

(2009) tredelade modell, tillämpad på ekvationer och algebra. I enstaka fall har dock generella 

kommentarer om attityder till matematik tagits med, eftersom algebra och ekvationer ingår i 

detta område. Anledningen till detta är att det ibland var lättare för både oss och för eleverna 

att ha en mer allmän diskussion om matematik och inte begränsa deras tänkande till ett så pass 

smalt område. Detta är dock något som vi vill göra läsaren uppmärksam på under den fortsatta 

läsningen. 

Den känslomässiga dimensionen 

Elevernas känslomässiga attityder till algebra och ekvationer varierar. I samklassen tycker 

2EA och 2EC att det är roligt, medan 2EB inte verkar hålla med. 2EB nämner också att hen 

tycker kapitlet har varit svårt. I naturklassen menar en av eleverna att hen tyckte området var 

roligare förut eftersom hen då tyckte att det var lättare, medan en av de andra eleverna tycker 

att det fortfarande är roligt nu på gymnasiet trots att det har blivit svårare. Ingen av eleverna 

nämner annars några starka känslor som de förknippar med just algebra och ekvationer, och 

några i naturklassen uppger också att det var svårt att komma ihåg vad som var roligt inom 

just detta område eftersom de läste kursen förra terminen. Istället är procent det område som 

av flest elever upplevs som roligt, detta motiveras bland annat med att det är lättare att relatera 

till i vardagen.  

Synen på ekvationer och algebra 

En av eleverna säger generellt om matematik att hen tycker det kan vara skönt att det bara 

finns ett rätt och ett fel i matte, i jämfört med till exempel samhällskunskap där man behöver 

tänka med ”utanför”. Men hen nämner inte om hen tycker att detta gäller även för algebra och 

ekvationer.  

     En av eleverna uppger att området algebra och ekvationer var generellt ”lite kul, lite svårt 

kanske”. Våra resultat visar annars att eleverna verkar ha olika sätt att se på algebra och 

ekvationer. Exempelvis verkar 1EB ha en mer instrumentell uppfattning, medan 1EC:s 

resonemang tyder mer på en relationell syn.  

 
1EB: Jag hade problem att lösa ut dem på nå vänster. Men sen gick det bra när man upphöjde 

till vad var det en tolftedel… 

1EC: Då blev det potens istället för… rotuttryck liksom. 

 

Här beskriver 1EB med hjälp av ett exempel en inlärd regel, nämligen att man för att lösa 

potensekvationer upphöjer med ett bråk, medan 1EC verkar ha gjort kopplingen att denna 

operation kan göras på motsvarande sätt med rotuttryck. 1EB har tidigare sagt att hen har 
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glömt bort vad ordet algebra betyder, men hen nämner senare att det känns logiskt, vilket kan 

antyda att hen ändå är på väg mot en mer relationell syn. 

1EF verkar också ha en mer instrumentell syn på algebra och ekvationer, eftersom hen inte 

verkar ha kopplat att lösa ut variabler är någon man kan göra både i arbete med funktioner och 

ekvationer. 
 

1EF: När man skulle lösa ut det här speciella från formler. Eller så här man skulle få ut tiden 

från… är inte det också det här? [tyst] Eller är det funktioner? 

 

Angående nyttan nämner en elev i naturklassen att ingenjörer kan ha nytta av algebra och 

ekvationer, men ger inget konkret exempel. I övrigt nämner båda klasserna endast 

samhällsvetenskapliga yrken och tillämpningar, exempelvis en affärsman, ekonom, revisor 

och jurist. 2EC tror att man kan behöva det om man ska beräkna befolkningstillväxt och 2EB 

nämner två personer hen känner som läser till eller jobbar med något som kräver matematik, 

dels en morbror som läser till socionom och en kompis till hens pappa som använder algebra 

på sitt jobb på ett spelföretag. 

     Samklassen ger alltså mer konkreta exempel på personer de känner som använder sig av 

det, medan naturklassen inte verkar ha en lika tydlig bild av vad man ska ha det till.  

Flera av eleverna tror att just algebra och ekvationer kan vara användbart för dem själva i 

framtiden, men även andra områden nämns till exempel procent.  

 
2EA: Jag kommer ha nytta av uttryck och ekvationer, procent och sannolikhet och statistik, tror 

jag.  

2EC: Mest ekvationer och procent. Och kanske lite numerisk räkning, men jag tror främst 

procent och ekvationer, kommer vara viktigast för mig.  

 

Det råder även en viss osäkerhet i grupperna kring vad de själva kan ha det till, men 1EC och 

även några av sameleverna tror att all matte är bra när man pluggar vidare på högskola eller 

universitet. 1EC elev uppger att det är svårt att veta om man i sitt framtida jobb kommer att ha 

användning av just detta område, eftersom man ännu inte vet vilket jobb man kommer att få. 

1ED tror inte alls att hen kommer att ha nytta av det eftersom hen tycker att det är för svårt. 

Således framgår att deras syn på algebra och ekvationer är att de flesta verkar tro att de 

kommer ha viss nytta av det. Särskilt tydligt blir det om man jämför med funktioner som flera 

av eleverna aktivt pekar ut som oviktigt.  

 
2EC: Jag ser inte nödvändigheten i att veta det senare i livet. Så…  

M: Okej.  

2EC: Med de andra sakerna kan jag kanske förstå mer. Procent och sånt där, ekvationer och 

sånt, det är bra att veta, men mer, det som vi går igenom nu [funktioner], det ser jag ingen nytta 

med.  
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Upplevd kompetens 

Eleverna i naturklassen verkar ha upplevt området algebra och ekvationer som svårare än 

samklassen. I naturklassen uttrycker alla elever som uttalar sig i frågan att de vid något 

tillfälle under skolåren har upplevt det om svårt. Några tyckte att det var svårare i början när 

det var nytt, andra tycker att det har blivit svårare under senare skolår då uppgifterna blivit 

mer komplicerade. 1EC säger dock vid ett tillfälle om kapitlet algebra och ekvationer att ”man 

kunde lära sig snabbt och det gick lätt sen”.  

I samklassen uppgav samtliga tre elever att de tyckte att det var enkelt i början och endast 

en av tre elever i samklassen, 2EB, upplever området om algebra och ekvationer som svårt i 

nuläget. De andra två uppger att det tycker att det är kul och givande.3 2EB framhåller att det 

är mer invecklat nu än tidigare skolår och att hen tycker att parenteser har varit svårt. 

Andra delområden som pekas ut som svåra är av naturklassen potensekvationer och att lösa 

ut en variabel ur ett uttryck. Däremot tycker flera i klassen att ekvationslösningens grunder 

var ganska enkelt. 

Generellt verkar områden som upplevs som svåra även pekas ut som oviktiga, eleverna tror 

inte att de kommer ha nytta av det i framtiden. Till exempel nämner eleverna både i 

naturklassen och i samklassen att de inte tror att de kommer ha nytta av funktioner vilket var 

det som de också pekade ut som svårast. Man får tänka på att samklassen håller på med just 

funktionskapitlet vilket kan göra att det känns extra svårt, men anledningen som pekas ut är 

just att de inte ser någon mening med det.  

En elev i samklassen hade svårigheter med parenteser av samma anledning, hen ser inte 

nyttan med dem.  

4. Vad orsakar dessa attityder och vad kan förändra dem? 

Erfarenheter och brist på erfarenheter 

De flesta av eleverna i samklassen uppger att de i skolan började med algebra i femman eller 

sexan och ekvationer i högstadiet, medan eleverna i naturklassen uppger att de började i åttan, 

nian eller gymnasiet. En av sameleverna, 2EC, säger dock att hens pappa förde in det i hens 

liv så tidigt som tvåan och trean på lågstadiet. Så tiden eleverna haft på sig att samla in 

erfarenheter skiljer sig rejält. 1EC har dock jobbat extra intensivt med området under en extra 

kurs i nian, vilket innebär att hen där haft möjligheten att samla in ytterligare erfarenheter. 

Både 2EC och 1EC uppger att de senare under skoltiden upplevt området som lättare på grund 

av dessa omständigheter. 1EC nämner även att anledningen till att hen tyckte det var svårt 

                                                 
3 Det enda området de nämner som svårt i kapitlet är olikheter, som vi inte behandlar i denna uppsats 

eftersom det skiljer sig en del från vanlig ekvationslösning, exempelvis eftersom svaret till en olikhet är 

ett intervall och inte ett eller flera tal. 
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innan kursen var att det var nytt, det vill säga mindre erfarenheter i jämfört med andra 

områden som exempelvis procent. 

1EB och 1EF nämner bristen på tillämpningar, det vill säga att de inte kunde koppla det de 

höll på med till sina tidigare erfarenheter, som en anledning till att det var svårt. 1EF hade 

velat ha en tydligare motivering till varför de höll på med det, alltså en tydligare koppling till 

de egna erfarenheterna. Den elev som uppger att hen inte hade gjort det tidigare innan hen 

började gymnasiet, 1ED, var också den elev som uppgav att hen hade svårast för algebra och 

ekvationer, medan en av de elever som sa att hen hade mycket lätt för det, 2EC, uppger att 

hens pappa introducerat det redan tidigt. Det är alltså troligt att elevernas upplevelse av 

områdets svårighetsgrad påverkas av hur tidigt det har introducerats och hur mycket de har 

jobbat med det, och erfarenheter kan därför tolkas som en orsak till elevernas attityder. 

Berättelser om förändring  

Eleverna i båda grupperna uppger att inställningen till ett ämne kan förändras om man byter 

lärare. Samtliga elever i studien verkar tycka att läraren är viktig för attityderna till ämnet. 

Flera av eleverna använder uttryck som ligger nära ordet attityder, som inställning och 

motivation. 

1EF: Läraren, det är ju den som ska lära ut. Den ger ju hela inställningen till matte. Den 

utstrålar ju vad man får för uppfattning om själva ämnet också.  

2EC: […] läraren måste ju vara där och kunna motivera en till att gilla ämnet.  

Dessutom tror en av eleverna i naturklassen att hen hade haft en annan inställning till 

matematik om hen hade läst matematik 1b istället, eftersom hen tror att det inte skulle vara 

lika stressigt då. Det tyder på att om denna elev skulle välja att byta program skulle elevens 

attityd troligtvis förändras. 

En elev i samklassen nämner även att hen under en period struntade i skolan, och även 

matematikundervisningen, eftersom hen själv inte mådde bra. Hen berättar dock att hen tagit 

igen det hen missat på gymnasiet. Det visar på en attitydförändring som har med elevens hälsa 

att göra. 

Två av eleverna i studien tror också att man själv kan förändra sina attityder till matematik 

och verkar inte anse att man övertar hemmets attityder. De antyder att det är den egna 

motivationen som i slutändan avgör, vilket innebär att de själva som individer kan förändra 

sina attityder och sin situation. Detta även om personer i deras familj är duktiga i matematik. 
 

2EA: Jag behöver inte vara jättebra på matte bara för att min farsa är väldigt bra och utbildad i 

matte. […] Det beror på vad jag själv verkligen pluggar, hur läraren är och hur mycket man lär 

sig. 
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Även om eleverna inte själva pekar ut det, verkar hjälp hemifrån ha spelat roll för attityden 

hos åtminstone en av eleverna. 2EC säger att hen inte förstod sig på läraren på högstadiet och 

att hen lärde sig nästan all matematik i hemmet. Idag uppger hen att hen har lätt för algebra 

och ekvationer. Även om hen inte specifikt nämner det är det ändå troligt att hen hade haft en 

annan attityd till matematik om hen inte hade fått hjälp hemifrån. 

Dessutom antyder totalt två av eleverna i naturklassen och en i samklassen att hemmets 

attityder spelar roll för ens egna attityder till matematikämnet. 

 
1EB: men alltså om man ska vara intresserad av matte så kanske uppväxten kan vara nånting  

 

2EB: Alltså det märks ju om man har matteintresserade föräldrar. Min kompis, han har A i 

matte och hans farsa är revisor.  

 

Eleverna tror inte själva att diskussioner med klasskamrater kan förändra hur mycket man lär 

sig, men säger på samma gång att de gärna frågar en kompis om hjälp om de kör fast på ett 

tal.  

 
2EC: Ja. Kompisen kan vara lite enklare att förstå sig på för, läraren såhär pratar ju på sitt 

sätt… En kompis som man hänger med hela tiden, de förstår ju lite mer hur, och gör så man 

själv förstår och tar det till en annan nivå. 

 

Citatet ovan antyder att diskussioner med kompisar kan förändra attityden till en uppgift 

rejält, vilket borde kunna innebära en förändring av den generella attityden till matematik och 

därmed även algebra och ekvationer. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att elevernas attityder kan förändras av många 

olika orsaker men att de själva verkar omedvetna om dessa, utom läraren som nästan samtliga 

pekar ut. 
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Diskussion 

Vi vill återigen göra läsaren uppmärksam på att vårt empiriska material är relativt litet och att 

våra slutsatser därför ska tolkas med försiktighet. 

Matematiskt språk och klassrumsdiskussioner 

Ordet variabel använder eleverna inte alls men de har många andra sätt att uttrycka vad de 

menar. Av sammanhanget framkommer oftast att de vet vad de vill uttrycka, men att deras 

matematiska språk är bristfälligt, det vill säga att de har svårigheter med att förklara sina 

tankegångar därför att de inte har orden för det.   

Naalsund (2012, s. 189-195) menar att många elever har ett bristfälligt matematiskt språk 

och att detta riskerar att hindra deras inlärning. Naalsund skulle vilja se att mer 

undervisningstid lades på att diskutera muntligt kring uppgifter och centrala begrepp. Det är 

tydligt att de elever vi har intervjuat är mycket ovana vid den sortens lektionsupplägg. Det 

framkommer också att många har ett bristfälligt matematiskt språk och ofta svårigheter med 

att uttrycka sig precist.  

Också Johnsen Høines (1997) menar att elever behöver få diskutera matematik muntligt i 

högre utsträckning än vad som sker i de flesta klassrum idag. Eleverna själva är dock inte alls 

inne på det spåret utan visar en viss motvilja mot matematiklektioner med gruppuppgifter och 

utan traditionella genomgångar. Johnsen Høines menar att välplanerade uppgifter med tydligt 

uttänkt syfte ger mycket, men det är inte självklart att ett lärande sker bara för att eleverna 

diskuterar. Ett problem är förstås att skapa uppgifter på rätt svårighetsnivå för eleverna, så att 

de snabbt kan komma igång men ändå utmanas. Detta verkar eleverna inte ha fått särskilt 

mycket av under sin skolgång och därför är många skeptiska till den här sortens uppgifter. Vi 

ser också att deras matematiska språk genomgående är svagt vilket bekräftar Johnsen Høines 

och Naalsunds teorier om att muntliga resonemang kan behövas för att utveckla detta.  

Här kan Deweys teorier (2004, s. 173) om kvalitet på erfarenheter appliceras. Eleverna 

skulle kanske behöva fler lektionserfarenheter med fokus på att diskutera begrepp men en 

lektion med denna inriktning ger inte nödvändigtvis erfarenheter av god kvalitet och kan vara 

svår att planera väl. 

Många elever uppger ändå att de ofta vänder sig till en klasskamrat innan de frågar läraren 

när de sitter och räknar enskilt. Det tycks de inte riktigt räkna som att diskutera med 

klasskamrater. Det är möjligt att de ser det som mer fråga som får svar än att det sker en 

gemensam diskussion där båda lär sig något. 
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Välkända symboler 

Ett x är den vanligaste symbolen för den okända och flera elever säger att de tycker uppgifter 

med x är något enklare än andra uppgifter. Andra säger att det inte spelar så stor roll, men 

börjar ändå först lösa uppgifter som har just ett x som okänd, trots högre svårighetsnivå på 

dessa. Våra övriga symboler y, n och t är alla relativt vanliga inom matematik och fysik och 

eleverna bör ha sett samtliga användas tidigare. Vi kan inte dra några slutsatser kring vilken 

av dessa som eleverna uppfattade som svårast då uppgifternas svårighetsgrad i sig varierar 

och eleverna inte spontant uttrycker att någon symbol skulle vara krångligare än de andra. af 

Ekenstam och Nilssons (1979, s. 49) resultat visar på en något minskad lösningsfrekvens då 

ovanliga symboler används men kan inte se någon skillnad då en symbol är utbytt mot en 

annan välkänd för eleverna, så som i vårt fall. Då vi inte ber eleverna att lösa uppgifter utan 

endast att välja ut uppgifter som verkar enkla vet vi inte om lösningsfrekvensen skulle 

påverkas. Upplevelsen hos elever verkar ändå vara att de föredrar så välkända symboler som 

möjligt. I vidare studier vore det intressant att studera hur de angriper uppgifter med 

exempelvis någon grekisk bokstav som eleverna är ovana vid, vilket blir vanligare i högre 

matematik och naturvetenskap. 

Med ett frågetecken (?) som symbol för den okända förändras uppgiften för några elever 

och de börjar tänka mindre som en ekvationslösning och räkna mer i huvudet. Skillnaden 

framträder tydligast i naturklassen. Uppgiften i sig är så enkel att det duger utmärkt med 

huvudräkning och i tidsåtgång kan metoderna vara ungefär likvärdiga. Det här visar på att 

eleverna är vana vid att symboler som x markerar att uppgiften ska lösas med hjälp av 

klassisk ekvationslösning, vilket naturklassen säkerligen har ägnat mycket tid åt. När 

variabeln markeras med ett frågetecken återfaller de i metoder från tidigare skolår, jämförbart 

med att ha en tom ruta där det okända talet ska fyllas i. Så ser ofta tidiga ekvationer på 

mellanstadiet ut. Efter många års räkning i skolan är eleverna vana vid att ställa upp 

ekvationer och gör det utan att reflektera över om det egentligen behövs för att lösa uppgiften, 

så fort de får en uppgift med en välkänd symbol för det okända talet.  

Sammanfattningsvis kan man säga att x är den mest välkända symbolen för den okända 

och den som elever känner sig tryggast med. Med mer udda symboler så som mindre vanliga 

bokstäver och sannolikt också symboler från exempelvis grekiska höjs uppgiftens 

svårighetsnivå något, även om skillnaden inte är markant. Med lite ”barnsligare” symboler 

som frågetecken (?) eller en ruta eller streck att fylla i kan uppgiftens svårighetsnivå uppfattas 

som lägre, vilket får eleverna att angripa den annorlunda. 

Naturliga tal 

Våra resultat överens stämmer med Christou och Vosniadous (2012) i fråga om att elever i 

första hand tänker sig variabler som naturliga tal. När en elev först inte får ett heltal som svar 
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låter hen tveksam till om hen har räknat rätt. Eftersom det i just det här fallet var så att hen 

hade räknat fel fick ingen annan elev samma resultat och det är svårt att säga något generellt 

om hur andra elever hade hanterat ett bråktalssvar.  

Eleverna räknar ett tal som inte får heltalslösningar utan kan uttryckas som ett enkelt bråk 

eller decimaltal (3/2 eller 1,5). Eftersom vi inte trycker på att de ska presentera eller ens 

komma fram till något svar utan framför allt är intresserade av hur eleverna påbörjade sin 

lösning framkommer det inte om detta vållar några svårigheter för eleverna. Det är sannolikt 

att talet blir enklare då det går att skriva som 1,5 och inte enbart 3/2, det vill säga ett tal som 

har en kort ändlig decimalföljd. När Ekenstam och Nilsson (1979, s 49) fann en lägre 

lösningsfrekvens för ekvationer med icke-naturliga tal som svar var det på uppgifter som 

krävde ett bråk alternativt en oändlig decimalföljd.  

Att eleverna föredrar att hantera positiva tal framför negativa tal är något båda 

intervjugrupperna är tydligt överens om. Det är tydligt att de är vana vid att när de samlar 

ihop alla okända på ena sidan försöka hålla dessa positiva, oavsett vilken sida om 

likhetstecknet variabeln då hamnar på.   

Multiplicera ihop tal 

Att hitta vilka felaktigheter vi har hittat på när vi ber elever multiplicera P + 2 med 3 är inte 

något problem, vilket ungdomarna i Küchemann (1978) hade problem med. De ombads dock 

att räkna ut svaret till skillnad mot våra respondenter som skulle finna felet. Här känner vi att 

vi borde tagit med det felaktiga svarsalternativet 3P + 2 också, men missade att få med det. 

Küchemann anger att svar av typen P + 6 eller bara 6 skulle vara vanliga. Våra elever visar 

inga problem med att se att lösningen kommer bestå av två termer och de verkar tycka att våra 

felaktiga förslag 3P och 6 är lite löjliga. P + 6 är det felaktiga förslag som väcker mest 

diskussion, även om de inte har några svårigheter med att se felaktigheten. Våra elever är 

också cirka två år äldre än Küchemanns respondenter och har därmed sannolikt räknat fler 

uppgifter av denna typ. 

Vi ser mycket tydligt att alla elever ser 3(P + 2) som ofullständigt. Alla säger att de vill 

multiplicera in trean och ser endast 3(P + 2) som ett delsteg på vägen, inte som ett fullgott 

svar. Första året på gymnasiet har eleverna troligen gjort en hel del uppgifter av typen 

”förenkla så långt som möjligt” men betydligt färre av typen ”faktorisera uttrycket”, vilket 

bekräftas efter en genombläddring i deras läroböcker. Detta kan också påverka dem till att 

känna att 3P + 6 är en mer fullständig lösning. Dessutom kan uppgiftens utformning bidra till 

att det känns som att de inte gjort tillräckligt då de endast skrivit ner de två faktorerna bredvid 

varandra med att dolt gångertecken emellan. Hade uppgiften varit först krävt en lång 

uträkning kanske det är lättare att känna sig färdig när man får fram ett uttryck som 3(P + 2). 

Det känns således naturligt att de föredrar att svara med 3P + 6, det anmärkningsvärda är att 

de tycks se 3(P + 2) som ofullständigt och därmed inte rätt. Vi finner alltså att de accepterar 
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ett svar som består av två skilda uttryck (3P och 6) men inte ett uttryck där det går att 

multiplicera ihop fler faktorer som ett korrekt svar. Sfard och Linchevski (1994) kallar denna 

svårighet för ett process-product-dilemma, där samma uttryck i vissa fall kan vara en del i en 

process vilken ska fortsätta behandlas och i andra fall ett svar.  

Nollproduktmetoden som eleverna inte har gått igenom var tydligt svår och ovan trots att 

den i sig inte innebär någon komplicerad räkning eller nya moment. Det är tydligt att den var 

ny och att eleverna är mer vana att räkna som de är vana vid, det vill säga att de använder sig 

av de erfarenheter de redan skaffat sig i matematikklassrummet. Naturklassen som nyligen 

pratat om konjugatregeln hade den i färskt minne och kunde tillämpa denna. Med 

konjugatregeln blir lösningen till den uppgift vi ger ungefär lika kortfattad som med 

nollproduktmetoden, medan den som multiplicerar ihop de båda parenteserna utan 

konjugatregeln måste skriva lite mer. 

Inga starka känslor 

Eleverna uttrycker inga särskilt starka känslor när de beskriver sina attityder till algebra och 

ekvationer. I Di Martino och Zans (2009) studie får forskarna i elevernas uppsatser fram till 

exempel känslor som ilska, rädsla och så vidare. En anledning till att vi inte hittar några 

sådana känslor i vår undersökning kan bero på att eleverna inte har så mycket känslor till 

ämnet av olika anledningar. En annan tänkbar orsak kan vara att de till skillnad från 

respondenterna i Di Martino och Zans undersökning befinner sig i en grupp tillsammans med 

sina klasskamrater och kanske inte kan eller vill uttrycka så starka känslor inför de andra. Så 

att de inte visar dem behöver inte betyda att de inte finns. Hur det egentligen ligger till är 

inget som vi kan fastställa med den här undersökningen men skulle kunna vara intressant att 

forska vidare på. 

Den känsla som ändå kommer fram vid några tillfällen är att de tycker det är roligt. Inte 

många konkreta anledningar till detta nämns, men vid ett tillfälle säger dock 2EC att hen 

gillar ekvationer eftersom det är enkelt. Om man återkopplar detta uttalande till 

attitydmodellen som Di Martino och Zan använder sig av skulle detta resonemang kunna 

representeras av figur 3, där vi här endast fokuserar på de delar av modellen som är skarpa. 

Detta ska dock inte tolkas som att detta är ett generellt resultat av vår studie. I och med 

studiens begränsning i storlek har vi inte tillräckligt med material för generella slutsatser, utan 

denna figur ska främst ses som ett exempel. Det är dock ett resultat som stämmer väl överens 

med vad Zan och Di Martino (2007) fann i sin studie om attityder till matematik. 
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Vad förändrar attityder? 

Våra resultat är konsistenta Di Martino och Zan (2009), eftersom vi i likhet med dem kommer 

fram till att attityder är föränderliga. Eleverna uppger framförallt att inställningen till ett ämne 

kan förändras om man byter lärare. Detta stämmer väl överens med exempelvis Di Martino 

och Zan (2009) som kommer fram till att eleverna pekar ut läraren som en avgörande 

attitydfaktor. 

Att elevernas egna upplevda bild av att läraren är i princip det enda som har betydelse 

verkar dock inte stämma överens med deras berättelser. I samtalen med eleverna kommer 

även andra faktorer i deras sociokulturella läromiljö fram, till exempel stress, psykisk hälsa, 

egen vilja, hjälp hemifrån, hemmets attityder och hjälp från och diskussioner med 

klasskamrater. Detta stämmer bra med Atnafu (2010) som kommer fram till att 94 % av 

attityderna beror andra saker än de han undersökte i sin studie, däribland ingår till exempel 

studiemiljö. Vad elevernas svårighet att se dessa faktorer kommer ifrån är svårt att säga 

utifrån våra resultat men vi tycker att detta är viktigt att ta med sig när man går ut i arbetslivet: 

om eleverna skyller sina attityder till ett ämne på en dålig lärare kan det egentligen handla om 

helt andra saker. 

Samhällsvetare behöver algebra och ekvationer 

Eleverna både i samklassen och i naturklassen nämner främst samhällsvetenskapliga yrken 

när de ska ge exempel på personer som använder algebra och ekvationer. En anledning till 

detta kan vara att detta ligger närmast deras erfarenhet som de samlat på sig under livet. Det 

som finns nära i deras omvärld, till exempel pengar, har de lättare att relatera till än till 

exempel det jobb som en civilingenjör utför – något det inte pratas lika mycket om i till 

exempel media och som förmodligen kommit in senare i deras liv. Vi tror därför att det inte är 

någon nackdel att i undervisningen ta upp fler tillämpningar på hur algebra och ekvationer 

kan användas inom naturvetenskaperna. 

Sameleverna verkar också mer inställda på att de kommer ha nytta av ekvationer i 

framtiden. Detta skulle kunna bero på att de har en tydligare bild av vad de ska använda det 

Jag gillar 

ekvationer 

 Jag tycker att det är 

enkelt 

 

 

eftersom 

Matematik är… 

eftersom 

eftersom 

Figur 3. Kopplingspilen ”eftersom” binder ihop den känslomässiga attityddimensionen ”Jag gillar 

ekvationer” med den upplevda kompetensen ”Jag tycker att det är enkelt”. 
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till. Men det kan också vara så enkelt som att en av eleverna säger det och att den andra hakar 

på samma resonemang och den tredje inte vill eller vågar säga emot. 

Är samhällseleverna bättre på algebra och ekvationer än natureleverna? 

Det är svårt att säga varför eleverna i samklassen verkade uppleva att området algebra och 

ekvationer var enklare än vad naturklassen gjorde, men vi tror att en anledning kan vara 

stämningen som bildas i gruppen under själva datainsamlingen. I naturklassen diskuterar 

eleverna med varandra mer öppet om vad som är lätt och svårt, medan eleverna i samklassen 

knappt vid något tillfälle vill uttrycka att de inte förstod någon viss sak. Exempelvis då de får 

en uppgift med parenteser som ingen gör någon ansats att lösa verkar ingen vilja erkänna att 

de inte kan uppgiften, trots att till exempel 2EB tidigare sagt att hen tycker att parenteser är 

svårt. De är också mer benägna att säga att olika uppgifter är lätta trots att de inte har verktyg 

för att lösa alla. Så vi kan inte veta om sameleverna upplever att algebra och ekvationer är lätt 

eller om det bara är grupptänkande som Chioncel et al (2003) skriver om i sin studie.   

En annan tänkbar anledning skulle kunna vara att sameleverna inte går lika fort fram som 

natureleverna. Natureleverna uppger vid ett flertal tillfällen att matten känns stressig och att 

man inte hinner lära sig ett område förrän man går vidare till nästa. Sameleverna nämner inte 

alls detta under intervjun, vilket borde betyda att tempot inte upplevs som en svårighet. 

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara urvalsprocessen. Eftersom eleverna fick anmäla 

sig frivilligt och samklassens intervju låg efter lektionstid, medan naturklassens låg under 

lektionstid, är det möjligt att det var de elever som var minst motiverade som ställde upp i 

intervjun med naturklassen och de mer motiverade eleverna som ställde upp i samklassen och 

att detta gav olika bilder av upplevelsen av området. 

Upplevd kompetens kopplad till erfarenheter  

Våra resultat antyder att elever som tidigt har introducerats för algebra och ekvationer verkar 

känna sig tryggare med moment inom detta område. Dock visar resultaten inte om detta spelar 

roll för den faktiska kunskapen eller endast den upplevda kompetensen. Exempelvis 2EC som 

uppger att hens pappa börjat lära henom algebra redan i tvåan eller trean uppger att hen tycker 

att det är lätt idag. Men när samma elev ska diskutera kring faktiska uppgifter vi ger eleverna 

uppger hen vid något tillfälle att hen inte är säker på svaret. 1ED däremot säger att hen inte 

gjort det förrän gymnasiet och säger heller nästan ingenting under intervjun. Vad hen hade för 

kunskaper kan vi därför inte spekulera i, men hen verkar i alla fall inte bekväm med att 

uttrycka dem. Vår tolkning av det hela blir därför att eleverna känner sig tryggare och får 

bättre självförtroende om de tidigt börjat med området, men att det är mer osäkert om upplevd 

kompetens hänger ihop med faktisk kompetens. Elevens erfarenheter tidigare i livet blir alltså 

en orsak till elevernas attityder senare i livet. Här måste man dock självklart även väga in att 
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stämningen i de olika grupperna var olika under intervjuerna. Det kan vara så att eleverna 

hade agerat annorlunda i en annorlunda gruppsammansättning, så detta även resultat ska 

därför tolkas med försiktighet.  

I den nya kursplanen för matematik i lgr11 står det att eleverna redan i mellanstadiet ska 

jobba med obekanta tal, enkla algebraiska uttryck och ekvationer samt metoder för 

ekvationslösning (Skolverket, 2013b). Detta tror vi är positivt med tanke på att en mer positiv 

upplevd kompetens också gör att eleverna vågar försöka mer. Men dock tror vi att det är 

viktigt att de lärare som introducerar detta i tidiga skolår har en gedigen utbildning på detta 

område så att det tas upp på rätt sätt redan från början.  

En utvidgad attitydmodell  

Ett genomgående tema i vår undersökning är att saker som eleverna upplever som svåra också 

pekas ut som oviktiga. Tydligast visar sig detta på området funktioner. Båda klasserna säger 

att de tycker att funktioner är svårt eftersom de inte förstår nyttan med det, medan exempelvis 

procent upplevs som ett relativt enkelt område eftersom de i större utsträckning kan relatera 

till det.  

Två av eleverna uttrycker att de tidigare har haft liknande attityder till algebra och 

ekvationer som till funktioner, det vill säga att det upplevdes som svårt för att de inte såg det 

som användbart. Om man utgår ifrån Di Martino och Zans modell är detta ett sätt att uttrycka 

en koppling mellan de två dimensionerna upplevd kompetens och synen på matematik. Här 

fokuserar vi återigen endast på de skarpa delarna av modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer nu att resonera vidare kring detta eftersom vi anser att denna modell kan 

utvecklas ytterligare, om man som vi gör här lägger ett sociokulturellt perspektiv på modellen. 

Resonemanget ovan har enligt våra resultat en nära koppling med erfarenheter på området, 

vilket vi diskuterade i förra avsnittet Upplevd kompetens kopplad till mängden erfarenhet. Så 

om man inte vill stanna vid att konstatera att eleverna upplever funktioner som oviktiga, utan 

även diskutera varför de tycker det, skulle man kunna dra en pil från den dimensionen. 

Ursprungsmodellen innehåller nämligen ingen utgående ”eftersom”-pil från synen på 

Jag gillar/ogillar… 

Algebra och ekvationer 

var oanvändbart 
Jag kunde inte algebra 

och ekvationer 

 

eftersom 

 eftersom eftersom 

Figur 4. Kopplingspilen ”eftersom” binder ihop den upplevda kompetensen ”Jag kunde inte algebra 

och ekvationer” med synen ”Algebra och ekvationer var oanvändbart”. 
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matematik, eller ”Matematik är…”. Vi föreslår att en sådan pil skulle kunna gå till ytterligare 

en dimension, nämligen erfarenheter. Modellen skulle då se ut på följande sätt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Således fångar denna modell bättre in elevernas attityder och anledningarna till dessa 

attityder, satt i ett sociokulturellt perspektiv. Vi menar alltså att Di Martino och Zans (2007; 

2009) modell i många avseenden var ett bra och effektivt verktyg för att undersöka elevernas 

attityder till området ekvationer och algebra. Dock var den inte helt tillräcklig för vårt syfte 

varför vi valde att utvidga den för att bättre fånga in alla de resultat vi fann i denna studie. 

Detta inte minst på grund av vår frågeställning om vad som orsakar dessa attityder, vilket inte 

artikelförfattarna lägger något fokus på.  

     Dock vi vill återigen påpeka att vårt empiriska material är mycket litet och att denna 

utvidgade modell endast ska ses som ett förslag på en tolkning av ursprungsmodellen och inte 

som ett allmängiltigt och generellt resultat att direkt applicera i vidare forskning. Det vore 

dock inte ointressant att i vidare studier undersöka den utvidgade modellens hållbarhet. 

 

 

 

eftersom 

 

Jag hade för lite 

erfarenheter av det 

eftersom 

Jag kunde inte algebra 

och ekvationer 

Jag gillar/ogillar… 

eftersom eftersom 

Figur 5. Den första ”eftersom”-pilen binder ihop den upplevda kompetensen ”Jag kunde inte 

algebra och ekvationer” med synen ”Algebra och ekvationer var oanvändbart, som i figur 4. Nästa 

”eftersom”-pil kopplar ihop synen med en elevs erfarenheter. 

Algebra och ekvationer 

var oanvändbart 
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Konklusion 

I studien användes den tredelade modell av attityder till matematik som Di Martino och Zan 

(2009) har utvecklat. Ett förslag till utvidgning av denna gjordes av oss genom att lägga till 

erfarenheter som en orsak till elevernas syn på algebra och ekvationer. Våra resultat tyder på 

att lite erfarenheter om ämnet leder till att det uppfattas som oviktigt. 

De elever som uppvisar störst självförtroende på området algebra och ekvationer är också 

de som uppger att de börjat tidigt eller jobbat extra intensivt med detta. Detta tyder på att mer 

erfarenheter av området gör att de känner sig tryggare med det, och utifrån denna aspekt ser vi 

det som positivt att det tidigarelagts i de nya kursplanerna. 

Alla elever ser läraren som en mycket viktig faktor som kan förändra deras attityder till 

ekvationer och algebra. Vid följdfrågor och djupare diskussioner framkommer dock flera 

andra saker, såsom personlig motivation och diskussioner med klasskamrater, vilka eleverna 

först benämner som oviktiga. Därmed fastslår vår studie även att elevattityder inte är något 

statiskt utan något som kan förändras över tid. Utan att vilja förringa lärarens betydelse för 

elevernas attityder vill vi konstatera att det finns orsaker som kan påverka dessa som 

vanligtvis inte tas upp av elever och som sällan syns i media.  

I ena fokusgruppen utvecklades en stämning där man i större utsträckning framhävde sina 

brister medan man i andra gruppen endast tryckte på att saker var enkla. Vi upplevde däremot 

inte att kunskaperna skilde sig avsevärt mellan grupperna. Detta är något som är viktigt att ta 

med sig som lärare: en självsäker elev har nödvändigtvis inte mer kunskaper än en elev som 

ger ett osäkert intryck.  

Några starka känslor kring algebra och ekvationer framträder inte under våra intervjuer. 

Om denna brist på känslor också har att göra med stämningen i grupperna att göra eller om de 

faktiskt inte finns är svårt att avgöra utifrån vår studie.  

Vår studie antyder att elever i första hand tänker sig att svaren på uppgifterna blir positiva 

heltal. Som lärare kan man tänka på att ibland utmana eleverna med uppgifter som inte ger 

denna typ av svar, då verkligheten som bekant är mer komplex än så.  

Eleverna uppvisar ett delvis bristfälligt matematiskt språk. Flera forskare förordar att detta 

tränas upp genom exempelvis diskussioner om matematiska begrepp i par eller grupp. Detta 

är eleverna dock ovana vid samt generellt sett negativt inställda till, vilket gör att man som 

lärare kanske undviker detta. Kanske krävs att mer tid ägnas åt dessa moment om man vill att 

eleverna ska ta till sig och uppskatta sådana typer av övningar? Fler lektioner av denna typ 

skulle möjligen kunna förbättra elevernas matematiska språk.  

Oftast vill elever multiplicera ihop algebraiska uttryck så långt som möjligt och ser 

faktoriserade uttryck som ofullständiga och felaktiga att ange som svar på en uppgift. Detta 

tror vi kan vara eleverna till nackdel i senare matematikkurser.  
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Appendix 1. Intervjuguide 

1. Olika kapitel i matteboken – vilka var lätta och svåra och varför?  

Eleverna får titta på innehållsförteckningen i läroboken. 

 

 Vilket kapitel tycker ni var svårast? 

 Vilket kapitel tycker ni var roligast/mest intressant? 

 Finns det något kapitel ni tror att ni kommer att ha mer nytta av än andra i 

framtiden? 

 

2. Kapitlet om uttryck och ekvationer   

Eleverna får titta särskilt på innehållsförteckningen om kapitlet ”Uttryck och ekvationer”. 

Tänk efter under genomgången vilket kapitel som… 

 

 Vilket delkapitel tycker ni var svårast? 

 Vilket delkapitel tycker ni var roligast/mest intressant? 

 (Finns det något delkapitel ni tror att ni kommer att ha mer nytta av än andra i 

framtiden?) 

 

3. Fokus på algebra och ekvationer  

 

 När började ni med algebra och ekvationer för första gången? Hur kändes det? 

 Tänk på vad ni tyckte om algebra och ekvationer under de åren då detta var nytt för 

er och jämför med vad ni tycker nu. Likadant eller förändrats?  

 vilka personer tror ni måste kunna just algebra och ekvationer? tror ni själva att ni 

kommer att ha användning av sådan matematik i framtiden, och i så fall när?  

 

4. Välja ut svåraste och lättaste uppgifterna och diskutera varför  

Vi presenterar några olika uppgifter som på något sätt handlar om uttryck och ekvationer för 

eleverna på en skärm.   

 

- Diskutera vilka uppgifter som ni tror är svårast att lösa! Varför tycker ni så? 

- Diskutera vilka uppgifter som ni tror är lättast att lösa! Varför tycker ni så? 

- Om det istället hade stått … hade det förändrat uppgiften?  

- Vad gör ni om ni stöter på en svår uppgift som ni inte klarar av? Under ett prov? På en 



 

 

 

lektion? 

 

5. Diskutera olika sätt att lösa samma uppgift  

Vi presenterar nu några olika korrekta lösningar till några av de tidigare uppgifterna. 

 

- Vilken lösning tycker ni ser enklast respektive krångligast ut? 

- Vilken lösning skulle ni helst själv skriva på ett prov? 

- Vilken lösning skulle ni välja för att förklara för en kompis? 

- Varför? 

 

6. Attityder/uppfattningar/upplevelser/erfarenheter:  

 

 Vad tycker ni om matte i jämfört med andra ämnen nu på gymnasiet?  

 Funderar någon på att läsa vidare på högskola/universitet? Vet ni i så fall vad?  

 

7. Omkringliggande faktorer som påverkar din inlärning  

o Vi kommer nu att presentera några olika faktorer som skulle kunna påverka din 

inlärning i matematik.  

 Försök att välja ut den faktor som tror du påverkar din inlärning mest! 

 

 arbeta praktiskt 

  diskutera med klasskamrater 

  intelligens 

  läraren   

  plugga 

  stämningen i klassen 

  uppväxt och familjesituation  

  Övrigt 

 

 Om ni hade ett kapitel i boken som ni skulle lära er och ni fick bestämma upplägget 

på lektionen helt fritt, hur skulle ni göra då? 



 

 

 

 

 om ni tänker på en person i er egen ålder som är bra på matte, vilken typ av person 

tänker ni på då? 

 Om ni tänker på en person som är äldre än er som är bra på matte, vilken typ av 

person tänker ni på då? 

 Är det ”okej” att plugga matte i er klass? Pluggar ni någon gång matte hemma eller 

bara i skolan? 

 



 

 

 

Appendix 2. Uppgifter i PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


